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Ata da 56ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 23 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, Paulo Paim e Mozarildo Cavalcanti, 
da Srª Ana Amélia e dos Srs. Vital do Rêgo e Wilder Morais

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 13 minutos 
e encerra-se às 20 horas e 48 minutos)

É o seguinte o Registro de Comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra-

balhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sobre a mesa, ofícios serão lidos.

São lidos os seguintes:

Of. nº 87/2013/CAE

Brasília, 22 de abril de 2013

Assunto: Retificação na designação de membros de 
Subcomissão

Senhor Presidente,
Retificando o Of. nº 82/2013/CAE, encaminho 

quadro corrigido da composição da Subcomissão Per-
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manente de Avaliação do Sistema Tributário Nacional, 
criada por meio do RQE nº 1 de 2011, que foi fixada por 
ocasião da 14ª Reunião Ordinária, da Comissão de As-
suntos Econômicos, realizada em 16 de abril deste ano.

Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Pesidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

Of. nº 88/2013/CAE

Brasília, 22 de abril de 2013

Assunto: Retificação na designação de membros de 
Subcomissão

Senhor Presidente,
Retificando o Of. nº 84/2013/CAE, encaminho 

quadro corrigido da composição da Subcomissão Per-

manente para Tratar dos Temas Estruturais e de longo 
prazo da Economia Brasileira, criada por meio do RQE 
nº 12 de 2013, que foi fixada por ocasião da 14ª Reu-
nião Ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos, 
realizada em 16 de abril deste ano.

Respeitosamente, – Senador Lindberghf Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
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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) 
– O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 157, de 
2013, na origem, comunicando a ausência do País da 
Senhora Presidente da República, nos dias 18 e 19 de 
abril, em viagem oficial a Lima e Caracas.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM NO 157

Senhores Membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausenta-

rei do País, nos dias 18 e 19 de abril de 2013, para 
viagem oficial a Lima e Caracas.

Brasília, 18 de abril de 2013. – Dilma Rousseff.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 351,DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto 
de Congratulações e Aplausos, para o fotógrafo do EM 
TEMPO Alberto César Araújo, que acaba de ganhar 
o Pictures of the year (POY) Latam, o maior curso de 
fotojornalismo da América Latina, bem como seja en-
caminhado o referido voto no seguinte endereço: Jornal 
do Amazonas em Tempo. Rua Brasil, 623 – São Jorge, 
Manaus – AM, 69033-070.
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Justificação

Alberto César de Souza Araújo é repórter fotográ-
fico desde 1991. Trabalhou nos jornais A Crítica de Ma-
naus (AM), Jornal do Norte (AM), Correio Amazonense 
(AM) e Diário do Amazonas (AM). Tem trabalhos publi-
cados nos jornais O Globo (RJ), Folha de S. Paulo (SP), 
O Estado de S. Paulo (SP), Valor Econômico (SP), San 
Francisco Chronicle (EUA), Sun Sentinel (EUA), New 
York Times (EUA) e The Independent (Reino Unido), e 
nas revistas Veja (SP), Época (SP) e Newsweek (EUA).

É subeditor do jornal Amazonas Em Tempo (AM). 
Tem contrato de parceria com a Agência Estado e a 
Folhapress. Entre seus trabalhos de destaque estão a 
documentação do Festival de Ópera do Amazonas, os 
projetos de ecologia e manejo sustentável na Amazô-
nia Legal do Fundo Mundial para a Natureza (WWF/
Brasil), a atuação do Greenpeace/Brasil e a construção 
do gasoduto Urucu/Manaus para a Petrobras.

Venceu o Prêmio Jornalistas&Cia/HSBC de Im-
prensa e Sustentabilidade 2011, na categoria Mídia 
Nacional – Imagem Fotografia, com a foto Natureza 
Extrema – Barco sozinho na seca, publicada no Jornal 
Amazonas Em Tempo, e o Prêmio Fapeam de Jorna-
lismo Científico 2001, na modalidade Comunicação de 
Massa Profissional/Fotojornalismo.

 O repórter fotográfico Alberto César Araújo foi 
selecionado no dia 12 de Abril de 2013 pelo Pictures 
of the Year Latam 2013 (POY Latam), um dos maiores 
e mais antigos prêmios de fotojornalismo do mundo.

O amazonense foi premiado na categoria “Caroli-
na Hidalgo Viver de Paisagem Humana”, após concorrer 
com mais de dois mil candidatos de todos os países da 
América Latina. O resultado foi oficializado no dia 13 de 
Abril de 2013 por meio do site www.nuestramirada.org

Araújo inscreveu um ensaio que contém aproxi-
madamente 20 fotos. O projeto, intitulado “Uma Certa 
Amazônia”, é resultado de um trabalho de pesquisas 
desenvolvidas ao longo de cinco anos por todos os 
Estados que integram a Amazônia Legal.

As imagens mostram fatos como o desmatamento e 
os fenômenos da seca e cheia dos rios Negro e Solimões.

Araújo conta que acompanhou o momento da 
votação. Ele afirma ter ficado apreensivo com o resul-
tado a cada explanação feita pelos jurados.

O crivo dos jurados é composto pelos fotógrafos: 
Cristina Garcia Rodero (Espanha), Mary Ellen Mark 
(EUA), Pascal Maitre (França), Nair Benedicto (Brasil) 
e Louis Weinstein (Chile). A transmissão pode ser vista 
em mais de 15 países.

Parabéns Alberto por ser esse profissional super 
competente!.

Sala das Sessões, 17 de Abril de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO 
Nº 352, DE 2013

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de 
Voto de Pesar pelo falecimento do, Patriarca Flaviano 
Limongi, bem como seja encaminhada o referido Voto 
aos seus familiares e amigos, em nome da senhora 
Maria das Graças (esposa) conhecida como Santa Li-
mongi, no endereço: Av. Rio Mar, 379 Apt. 1000. CEP: 
69.053.000. Bairro Nossa Sra. das Graças. Manaus/AM. 

Justificação

Faleceu na tarde do dia 13 de Abril de 2013 as 
15 horas, o desportista Flaviano Limongi, uma das 
figuras mais importantes do esporte amazonense e 
brasileiro. Com isto, o Amazonas está de luto por essa 
perda irreparável. Ele estava internado na Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Beneficente 
Portuguesa, no Centro de Manaus. O velório foi no 
salão nobre da Assembléia Legislativa do Estado do 
Amazonas e o sepultamento aconteceu no dia 14 no 
cemitério São João Batista.

Entusiasta do futebol amazonense, Limongi que 
era jornalista, atuou também como Desembargador do 
Tribunal Regional do Trabalho e fundou a Federação 
Amazonense de Futebol – FAF na década de 1960.

Durante sua trajetória no futebol chegou a ser 
goleiro e jogou pela seleção amazonense.

Neste momento de perda e dor, transmito meus 
sentimentos a seus familiares e amigos.

“Um beijo, um queijo e uma rosa”.
Sala das Sessões, 17 de Abril de 2013. – Sena-

dora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 353, DE 2013

Requeiro, com base no art. 50, § 2º, da Constitui-
ção Federal, e no art. 216, I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, o encaminhamento, ao Senhor Ministro 
de Estado da Saúde, de pedido de informações sobre 
a contratação de médicos para as Equipes de Saúde 
da Família, com as seguintes perguntas:

Qual a forma de contratação dos médicos que 
integram as Equipes de Saúde da Família?

Qual o número de médicos contratados pelos Es-
tados e Municípios do Brasil para integrar as Equipes 
de Saúde da Família?
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Quais os critérios definidores da demanda por 
médicos para as Equipes de Saúde da Família?

Quais os requisitos estabelecidos pelo Ministério 
da Saúde para o repasse, a Estados e Municípios, dos 
recursos destinados às Equipes de Saúde da Família?

No montante de recursos federais repassados a 
Estados e Municípios para as Equipes de Saúde da 
Família, há valores individualizados para os salários 
dos médicos de cada equipe?

Quais são os impedimentos legais que inviabi-
lizam a contratação de médicos com outros vínculos 
profissionais ou empregatícios para integrar as Equi-
pes de Saúde da Família?

Justificação

A preocupação que embasa o envio deste Reque-
rimento de Informações advém da grande dificuldade 
que muitos Estados e Municípios enfrentam para con-
tratar médicos para suas Equipes de Saúde da Família.

Por essa razão, gostaria de tomar conhecimento 
dos principais empecilhos técnicos e jurídicos que difi-
cultam essa contratação e prejudicam a consolidação 
e universalização da Estratégia de Saúde da Família, 
reconhecidamente um programa capaz de melhorar 
significativamente a atenção básica à saúde dos usu-
ários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para Decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– O requerimento que acaba de ser lido será despa-
chado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 354, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, a criação de 
Comissão de Especialistas com a finalidade de realizar 
estudos e propor a elaboração de anteprojeto de lei 
de revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica, apro-
vado pela Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, 
composta por 11(onze) membros, a serem designados 
pelo Presidente do Senado Federal.

Justificação

A indicação ora apresenta tem por objetivo dar 
consequência aos trabalhos da Subcomissão Tempo-
rária sobre Aviação Civil da Comissão de Assuntos de 
Infraestrutura (CISTAC), encerrados no dia 9 de abril 
de 2013, que tivemos a honra de relatar. 

A revisão do Código Brasileiro de Aeronáutica 
é a primeira e mais importante conclusão do relatório 
aprovado pela Subcomissão, que assim tratou o tema: 

“A legislação básica do setor aéreo é o Código 
Brasileiro de Aeronáutica (CBA), aprovado pela Lei 
nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986. Editado ante-
riormente à Constituição, o CBA precisa ser atualiza-
do para refletir as transformações profundas por que 
passou a aviação nos últimos 26 anos.

O Código é omisso com relação a muitos dos prin-
cipais temas regulatórios atuais, o que levou à edição 
de normas por órgãos do Poder Executivo à margem 
de qualquer orientação do Congresso Nacional.

Isso ocorre porque os atuais desafios da avia-
ção são distintos dos que existiam quando o código 
foi editado. Naquela ocasião, a aviação era vista como 
componente de uma estratégia de defesa militar, a ser 
preservado mediante reservas de mercado e rígida 
regulação. Os serviços aéreos que resultaram desse 
sistema eram, no entanto, luxuosos e elitizados. Via-
jar de avião era um luxo a que pouquíssimos tinham 
acesso, pois os preços eram altíssimos.

Nas últimas décadas, no Brasil e no mundo, a 
aviação passou por uma verdadeira revolução con-
ceitual e institucional, que levou ao barateamento das 
passagens e à democratização dos serviços aéreos. A 
diretriz fundamental que passou a ser adotada é a do 
estímulo à concorrência entre empresas aéreas, que 
operam em regime de livre mercado.

Nesse novo contexto, os problemas que surgem 
são próprios de um serviço usufruído massivamente 
pela população, como a defesa dos direitos dos pas-
sageiros, a redução de barreiras à concorrência e o 
congestionamento de infraestruturas aeronáuticas e 
aeroportuárias.

Inúmeras proposições tramitam no Congresso 
Nacional com o objetivo de alterar aspectos pontuais 
do Código, mas é preciso realizar uma revisão global, 
abrangendo tantos os serviços aéreos quanto a infra-
estrutura aeronáutica e aeroportuária, nas dimensões 
econômica e técnica. Além disso, é preciso compatibi-
lizá-lo não apenas com a Constituição, mas também 
com toda uma série de leis posteriores, que adotaram 
princípios e terminologias muitas vezes diversas, crian-
do problemas de interpretação.

Recomendação: constituição, no âmbito do Se-
nado Federal, de uma comissão de especialistas para 
proceder a uma revisão completa do CBA e preparar 
um anteprojeto de lei a ser apreciado por comissão 
temporária de senadores, designada pela Presidência 
da Casa, nos termos do art. 374 do Regimento Interno.”

A experiência recente do Senado tem demons-
trado que comissões de especialistas, convidados pela 
Presidência da Casa, podem prestar um grande serviço 
à Nação, ao elaborar anteprojetos de códigos de alta 
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complexidade, a serem posteriormente analisados e 
votados pelos senadores.

A criação de uma comissão desse tipo permiti-
rá que o trabalho de revisão do Código Brasileiro de 
Aeronáutica seja feita com a maior transparência e 
aproveitando ao máximo o conhecimento disponível 
na sociedade brasileira sobre o tema.

Sala das Sessões, –  Senador Vital do Rêgo.

REQUERIMENTO  
Nº 355, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento nos termos regimen-

tais, em aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012, 
de criação da Comissão de Juristas com a finalidade 
de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e Media-
ção, instituída pelo Ato do Presidente nº 36, de 2012, 
que o referido colegiado passe a ser composto por 23 
(vinte e três) membros.

Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador 
José Pimentel, PT/CE.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão 
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 140, DE 2013

Disciplina a celebração de contrato de gestão 
e desempenho entre as agências regulado-
ras, e o Poder Executivo Federal, nos termos 
do § 8º do art. 37 da Constituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei disciplina a celebração de contra-

to de gestão e desempenho (CGD) entre as agências 
reguladoras, e o Poder Executivo Federal, nos termos 
do § 8º do art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Para efeito desta lei, são agên-
cias reguladoras as seguintes autarquias especiais:

I – a Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL;

II – a Agência Nacional do Petróleo – ANP;
III – a Agência Nacional de Telecomunicações 

– ANATEL;
IV – a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA;
V – a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

– ANS;
VI – a Agência Nacional de Águas – ANA;

VII – a Agência Nacional de Transportes Aqua-
viários –ANTAQ;

VIII – a Agência Nacional de Transportes Terres-
tres – ANTT;

IX – a Agência Nacional do Cinema – ANCINE.
Art. 2º As agências reguladoras poderão firmar 

CGD com o Ministério a que estiverem vinculadas, 
nos termos do § 8º do art. 37 da Constituição Federal 
e desta lei.

§ 1º O CGD tem como objetivo precípuo fortalecer 
a fiscalização, por parte das agências, da qualidade 
do serviço prestado pelas concessionárias de serviços 
públicos sujeitos a regulação.

§ 2º O CGD será firmado pelos membros Dire-
toria da Agência Reguladora e o titular do Ministério a 
que estiver vinculada.

§ 3º O regulamento poderá condicionar a cele-
bração do contrato a que sejam ouvidos previamente 
outros órgãos ou instâncias do Poder Executivo.

§ 4º O CGD poderá ter prazo de até quatro anos, 
e sua vigência não poderá exceder em mais de quatro 
meses o mandato do Presidente da República que es-
tiver em exercício na data da sua assinatura.

§ 5º O CGD e os relatórios de acompanhamen-
to nele previstos integrarão a prestação de contas da 
Agência Reguladora e do Ministério a que estiver vin-
culada, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.443, de 16 
de julho de 1992, sendo sua inexistência considerada 
falta de natureza formal.

§ 6º O extrato do CGD, bem como de seus adi-
tamentos, serão publicados no Diário Oficial da União, 
pela Agência Reguladora, condição prévia e indispen-
sável para sua eficácia.

§ 7º A Agência Reguladora encaminhará, no 
prazo máximo de dez dias, contados da sua assinatu-
ra, cópias do contrato de gestão e desempenho para 
o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados e 
para o Tribunal de Contas da União, e disponibilizará o 
documento, bem como os relatórios correspondentes, 
na sua sede e na página eletrônica da Agência Regu-
ladora na rede mundial de computadores, devendo o 
documento eletrônico permanecer disponível por pelo 
menos quatro anos após sua expiração.

Art. 3º O CGD estipulará as metas de desempe-
nho da Agência, especificando, no mínimo:

I – os indicadores adotados;
II – o método de mensuração e consolidação 

dos indicadores;
III – a periodicidade da avaliação do desempenho;
IV – o formato do relatório de acompanhamento 

e avaliação emitido pelo Ministério;
V – os prazos e procedimentos para o acompa-

nhamento e a avaliação do desempenho.



20912 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

§ 1º Os indicadores de que trata o inciso I do 
caput serão construídos exclusivamente a partir de 
variáveis diretamente observáveis de desempenho e 
permitirão quantificar, de forma objetiva e sem partici-
pação da subjetividade do ente avaliador, a variação 
do número das reclamações, ordenadas conforme a 
gravidade, registradas pelos usuários dos serviços pú-
blicos regulados pela respectiva Agência.

§ 2º A consolidação dos indicadores a que se re-
fere o inciso II do caput terá como objetivo a construção 
de um indicador-síntese, conforme fórmula matemática 
que resulte em um percentual que reflita a proporção 
média atingida das metas estabelecidas no CGD.

§ 3º É nula qualquer vinculação entre o resultado 
da avaliação de desempenho de que trata esta lei e a 
autonomia da agência em seus aspectos regulatórios, 
remuneratórios e disciplinares.

Art. 4º Verificado o cumprimento das metas fixa-
das no CGD, exclusivamente por meio do indicador-
-síntese de que trata o § 2º do art. 3º, a programação 
orçamentária e financeira estabelecida pelo Poder 
Executivo proporcionará, à respectiva Agência, a re-
dução das restrições representadas pelo instituto da 
limitação ao empenho e pagamento, proporcionalmen-
te ao percentual cumprido, conforme estabelecido na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigente e nos 
termos do art. 9º da LRF.

Parágrafo único. A cada ano, o projeto de lei da 
LDO encaminhado ao Congresso Nacional conterá 
dispositivo compatível com o disposto no caput.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

As agências reguladoras têm como objetivo máximo 
zelar pelos interesses dos usuários de serviços prestados, 
sem, no entanto, inviabilizar a atividade empresarial nos 
setores por elas regulados. Para cumprir esse objetivo, a 
lei dotou-as de instrumentos capazes de coibir eventuais 
abusos praticados pelas empresas reguladas.

Embora esse sistema esteja em harmonia com 
as melhores práticas internacionais, os elevados níveis 
de descontentamento da população com os serviços 
prestados por diversas empresas reguladas têm sido 
motivo de preocupação.

Não se trata, esclareçamos, de insatisfação mo-
mentânea, pontual ou mesmo de eventos isolados. 
Trata-se, ao contrário, de problemas recorrentes, que 
parecem não gerar a resposta adequada por parte das 
agências e, muito menos, por parte das empresas. A 
título de exemplo, citemos o alto volume de reclama-
ções no setor de telefonia celular e tráfego de dados 
via internet. Esse caso, que é apenas um entre vários, 

sugere que as agências não têm tido, frequentemente, 
os incentivos certos para desempenhar com firmeza 
as funções a elas confiadas pelo nosso ordenamento 
jurídico-constitucional.

É com essa situação em mente que submeto à 
apreciação dos ilustres Parlamentares um projeto de lei 
para regulamentar, no caso das agências, o disposto no 
§ 8º do art. 37 da CF, que prevê a possibilidade de am-
pliação da autonomia dos órgãos e entidades da admi-
nistração pública direta e indireta, mediante celebração 
de contrato de gestão com o Poder Público, desde que 
o contrato fixe metas de desempenho para o contratado.

Algumas agências já dispõem, em suas leis de cria-
ção, de previsão legal para firmar contratos de gestão. 
No entanto, a prática tem mostrado que, particularmente 
no caso das agências reguladoras, o desafio envolvido 
é imenso, e começa com a própria definição das metas 
a serem perseguidas. Por exemplo, estabelecer medi-
das subjetivas e pouco transparentes de desempenho 
pode representar uma ameaça à autonomia das agên-
cias. Por isso, há risco de inviabilizar o sistema, pois a 
autonomia, ao evitar ou afastar ingerências políticas, é 
um dos maiores trunfos do agente regulador.

Entre as competências das agências estão a 
fiscalização da qualidade dos serviços prestados, a 
regulação das tarifas e a regulamentação dos aspec-
tos técnicos das concessões. O ideal seria que a CGD 
abrangesse todos esses aspectos, para estimular a efi-
ciência das agências em todas as suas atribuições. No 
entanto, está longe de ser evidente a forma de aferir a 
qualidade da regulação e da regulamentação de forma 
puramente objetiva. As reclamações dos usuários, por 
sua vez, desde que devidamente registradas, podem 
representar um indicador objetivo e seguro do atendi-
mento das necessidades sociais, despido de interpre-
tações subjetivas e inacessível a manipulações. Eis por 
que o § 1º do art. 3º determina o uso exclusivo desses 
registros para aferir o desempenho das agências.

A concessão de autonomia às agências é outro 
tópico a ser debatido. Pela sua própria natureza, as 
agências detêm autonomia administrativa e regulatória. 
O único aspecto em que a agência ainda depende do 
Poder Executivo é o seu orçamento, afetado – como de 
resto, o de todos os órgãos da administração pública 
– pela limitação de empenho e pagamento, conhecido 
popularmente como “contingenciamento de recursos”. 

A aplicação do contingenciamento à arrecadação 
das agências implica o direcionamento de parte das 
receitas oriundas da taxa de fiscalização para o su-
perávit primário – um evidente desvio de finalidade. O 
objetivo da taxa é financiar as atividades de regulação, 
regulamentação e fiscalização das agências, e é para 
essas necessidades que ela deve ser dimensionada.
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Para aproximar o sistema de sua operação ide-
al – em que as agências defendem com firmeza o in-
teresse dos usuários, e suas receitas são destinadas 
unicamente às suas atividades – propomos que a 
aplicação do disposto no art. 9º da Lei Complementar 
nº 101, de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) seja 
cumprido de forma a isentar do contingenciamento as 
receitas das Agências, na proporção do cumprimento 
das metas estabelecidas no CGD.

É nossa convicção que o contrato de gestão 
somente se tornará uma alternativa concreta para o 
aperfeiçoamento da gestão pública se a avaliação do 
desempenho das agências for baseada em indicadores 
objetivos, construídos a partir de variáveis diretamente 
mensuráveis e sem espaço para interferência política.

Assim o sistema proporcionará às Agências o 
incentivo correto para defender a população, e à so-
ciedade os instrumentos adequados para que seus 
anseios sejam atendidos.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

Título III  
Da Organização do Estado 

Capítulo VII  
Da Administração Pública 

Seção I  
Disposições Gerais 

Art. 37. A administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin-
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, pu-
blicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e finan-
ceira dos órgãos e entidades da administração direta e 
indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser 
firmado entre seus administradores e o poder público, 
que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho 
para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre: 

I – o prazo de duração do contrato; 
II – os controles e critérios de avaliação de de-

sempenho, direitos, obrigações e responsabilidade 
dos dirigentes; 

III – a remuneração do pessoal. 
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empre-

sas públicas e às sociedades de economia mista e suas 
subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal ou dos Municípios para paga-
mento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos 
de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 

e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função 
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta 
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão 
declarados em lei de livre nomeação e exoneração. 

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos 
limites remuneratórios de que trata o inciso XI do ca-
put deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório 
previstas em lei. 

§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do ca-
put deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distri-
to Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às 
respectivas Constituições e Lei Orgânica, como limite 
único, o subsídio mensal dos Desembargadores do 
respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa intei-
ros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio 
mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, não 
se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios 
dos Deputados Estaduais e Distritais e dos Vereadores. 

Lei Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992

Mensagem de veto

Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União e dá outras providências.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 9° Integrarão a tomada ou prestação de con-
tas, inclusive a tomada de contas especial, dentre ou-
tros elementos estabelecidos no Regimento Interno, 
os seguintes:

I – relatório de gestão;
II – relatório do tomador de contas, quando couber;
III – relatório e certificado de auditoria, com o 

parecer do dirigente do órgão de controle interno, que 
consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade cons-
tatada, indicando as medidas adotadas para corrigir 
as faltas encontradas;

IV – pronunciamento do Ministro de Estado su-
pervisor da área ou da autoridade de nível hierárquico 
equivalente, na forma do art. 52 desta Lei.

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:

Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, 
que a realização da receita poderá não comportar o 
cumprimento das metas de resultado primário ou no-
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minal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os 
Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de di-
retrizes orçamentárias.

§ 1o No caso de restabelecimento da receita pre-
vista, ainda que parcial, a recomposição das dotações 
cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma 
proporcional às reduções efetivadas.

§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas 
que constituam obrigações constitucionais e legais do 
ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do 
serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei de diretri-
zes orçamentárias.

§ 3o No caso de os Poderes Legislativo e Judiciá-
rio e o Ministério Público não promoverem a limitação 
no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo 
autorizado a limitar os valores financeiros segundo os 
critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
(Vide ADIN 2.238-5)

§ 4o Até o final dos meses de maio, setembro e 
fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o 
cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, 
em audiência pública na comissão referida no § 1o do 
art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Le-
gislativas estaduais e municipais.

§ 5o No prazo de noventa dias após o encerra-
mento de cada semestre, o Banco Central do Brasil 
apresentará, em reunião conjunta das comissões te-
máticas pertinentes do Congresso Nacional, avaliação 
do cumprimento dos objetivos e metas das políticas 
monetária, creditícia e cambial, evidenciando o impac-
to e o custo fiscal de suas operações e os resultados 
demonstrados nos balanços.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 141, DE 2013

Altera a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, 
para estabelecer condições e restrições à 
adoção de Termo de Ajustamento de Con-
duta como instrumento conciliatório nos 
casos de infração à legislação e às demais 
normas aplicáveis às prestadoras de servi-
ços de telecomunicações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 175 da Lei nº 9.472, de 16 de julho 

de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem 
a oportunidade de prévia e ampla defesa e sem 

que seja oferecida à prestadora a oportunida-
de de reparar a conduta considerada irregular, 
nos termos do regulamento.
§ 1º Apenas medidas cautelares urgentes po-
derão ser tomadas antes da defesa.
§ 2º O compromisso de ajustar conduta irre-
gular poderá ser proposto pela prestadora, a 
qualquer tempo, resguardado o disposto no 
inciso II do § 5º deste artigo.
§ 3º Não serão imputados compromissos adi-
cionais à prestadora que se propuser a firmar 
Termo de Ajustamento de Conduta –TAC antes 
da decisão de primeira instância nos processos 
administrativos instaurados para apuração da 
conduta irregular.
§ 4º Não será firmado TAC antes do pagamento 
de vinte por cento do valor da multa, quando 
já estabelecida em primeira instância.
§ 5º Não será admissível a adoção de TAC em 
quaisquer das seguintes situações:
I – se a infração for punível com as sanções 
previstas nos incisos III a V do art. 173;
II – em relação a processo administrativo para 
o qual a prestadora houver apresentado recur-
so à decisão de primeira instância;
III – se o tipo de infração tiver sido objeto de 
TAC firmado nos últimos três anos, mesmo 
que os compromissos assumidos tenham sido 
plenamente cumpridos;
IV – se a prestadora reincidir no descumpri-
mento de TAC;
V – se a prestadora houver comprovadamen-
te agido de má-fé ao cometer a infração ou 
durante o respectivo processo de apuração;
VI – se a irregularidade apurada for referente 
a serviço de interesse restrito.
§ 6º A vedação a que se refere o inciso IV do 
§ 5º vigorará por cinco anos, contados da data 
em que a prestadora for declarada reincidente 
no descumprimento de TAC.
§ 7º Serão arquivados os processos adminis-
trativos cujos objetos tiverem sido cobertos por 
TAC devidamente firmado.” (NR)

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

Justificação

Restou demonstrado, pela experiência de mais de 
quinze anos de atuação da agência reguladora, que as 
condutas irregulares dos agentes econômicos no setor 
de telecomunicações não são coibidas ou resolvidas 
nem pelo risco de sanção, nem pela efetiva aplicação 
de pesadas multas.
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Após longos e custosos processos administrati-
vos de apuração do descumprimento das obrigações 
legais, regulamentares e contratuais, nos quais a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações (ANATEL) assegu-
ra prévia e ampla defesa às prestadoras por meio de 
inúmeros recursos, percebe-se que o interesse públi-
co continua desassistido, pois a sanção aplicada tem 
sido usualmente ineficaz em coibir a prática irregular.

Nesse contexto, a Anatel decidiu, recentemente, am-
pliar a utilização de um instrumento conciliatório, de trami-
tação mais célere, e que promete equacionar o problema 
do consumidor, ao invés de se concentrar em sancionar a 
prestadora do serviço. Trata-se do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), amparado pela Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, que disciplina a ação civil pública de res-
ponsabilidade por danos causados ao consumidor.

A presente proposição não visa legitimar a Anatel 
a adotar TAC para solucionar irregularidades na oferta 
dos serviços de interesse coletivo, pois tal competên-
cia já lhe é assegurada pela referida lei de ação civil 
pública. O projeto pretende que o Congresso Nacional 
debata e se pronuncie sobre as condições e restrições 
à utilização desse instrumento, em substituição à apli-
cação de multas às operadoras.

A consulta pública formulada pela Anatel sobre 
o tema foi silente sobre aspectos que consideramos 
fundamentais nessa discussão. Entendemos, por exem-
plo, que, a depender da natureza da infração e da ati-
tude da empresa perante o problema, a aplicação de 
sanção pecuniária não deve ser preterida em favor de 
uma solução apenas conciliatória.

Por outro lado, reconhecemos que o excesso de 
multas apenas retira da empresa o fôlego para inves-
tir na solução dos problemas detectados pela fisca-
lização, de forma que o instrumento é válido e deve 
ser aplicado em muitas situações. Afinal, interessa ao 
consumidor, primordialmente, que a conduta irregular 
cesse no menor prazo possível, e não que Anatel e 
empresas passem anos discutindo se a sanção é me-
recida ou não, bem como o valor da multa, no âmbito 
de milhares de processos administrativos que acabam 
dificultando o trabalho de todos.

Nesse sentido, o TAC pode se tornar um encami-
nhamento ordinário do processo de fiscalização. Pro-
curamos valorizá-lo na Lei Geral de Telecomunicações 
ao alterar a redação do art. 175. A empresa passa a ter 
fortes incentivos em buscar rapidamente uma solução 
conciliatória, que lhe permitiria aplicar recursos que 
seriam gastos com multas na melhoria dos serviços 
prestados, ao invés de protelar a conclusão dos proces-
sos com a interposição de infindáveis peças recursais.

Se a empresa decidir firmar TAC antes da decisão 
de primeira instância no processo administrativo de 

apuração da irregularidade, propomos que seja isenta 
de assumir compromissos adicionais, como propôs a 
Anatel no art. 13 da minuta de regulamento posta em 
consulta pública. Outro incentivo para que a solução 
do problema seja rapidamente negociada foi o estabe-
lecimento de um prazo máximo de admissibilidade do 
TAC: o início da fase recursal. A firma terá de decidir, 
após a decisão de primeira instância, se seguirá pelo 
caminho dos recursos para tentar alterar a sanção im-
posta, ou se encurtará a discussão e firmará o TAC. 
Tal incentivo também não foi previsto na proposta de 
regulamento formulada pela Anatel.

Em contrapartida, propomos que a prestadora 
seja penalizada, à medida que protele a solução do 
problema. Se aguardar a decisão de primeira instân-
cia, que estabelecerá o valor da multa, terá de recolher 
20% desse valor para tornar o TAC admissível, além 
de se sujeitar, a critério da Anatel, a cumprir compro-
missos adicionais àqueles associados simplesmente à 
cessação da conduta irregular e à reparação do dano 
aos consumidores.

Por fim, propomos que o TAC não seja admissí-
vel nos casos em que a prestadora houver cometido 
infrações graves, sujeitas a sanções mais rigorosas 
do que as multas; tiver agido de má-fé; for reincidente 
no descumprimento de TAC; ou houver reincidido na 
infração, em menos de três anos, mesmo que tenha 
cumprido integralmente TAC anterior sobre o mesmo 
objeto. Essas restrições foram pensadas para valorizar 
o referido instrumento conciliatório e não estão inte-
gralmente previstas na minuta elaborada pela Anatel.

Destacamos novamente nossa crença de que a 
matéria requer a devida apreciação pelo Congresso 
Nacional. A aprovação deste projeto não retirará a li-
berdade do órgão regulador de manipular o TAC. Ao 
contrário, irá legitimá-lo como forma de resolver os 
problemas de qualidade e de investimento que afetam 
atualmente consumidores e empresas.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997

Regulamento 
(Vide Emenda Constitucional nº 8, de 1995)

Dispõe sobre a organização dos serviços de 
telecomunicações, a criação e funcionamen-
to de um órgão regulador e outros aspec-
tos institucionais, nos termos da Emenda 
Constitucional nº 8, de 1995.

O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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TÍTULO VI 
Das Sanções

Capítulo I 
Das Sanções Administrativas

Art. 173. A infração desta Lei ou das demais 
normas aplicáveis, bem como a inobservância dos 
deveres decorrentes dos contratos de concessão ou 
dos atos de permissão, autorização de serviço ou au-
torização de uso de radiofreqüência, sujeitará os infra-
tores às seguintes sanções, aplicáveis pela Agência, 
sem prejuízo das de natureza civil e penal: (Vide Lei 
nº 11.974, de 2009)

I – advertência;
II – multa;
III – suspensão temporária;
IV – caducidade;
V – declaração de inidoneidade.
Art. 174. Toda acusação será circunstanciada, 

permanecendo em sigilo até sua completa apuração.
Art. 175. Nenhuma sanção será aplicada sem a 

oportunidade de prévia e ampla defesa.
Parágrafo único. Apenas medidas cautelares ur-

gentes poderão ser tomadas antes da defesa.
Art. 176. Na aplicação de sanções, serão consi-

derados a natureza e a gravidade da infração, os da-
nos dela resultantes para o serviço e para os usuários, 
a vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias 
agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidên-
cia específica.

Parágrafo único. Entende-se por reincidência es-
pecífica a repetição de falta de igual natureza após o 
recebimento de notificação anterior.

LEI No 7.347, DE 24 DE JULHO DE 1985

Regulamento 
Regulamento
Regulamento
Mensagem de veto

Disciplina a ação civil pública de respon-
sabilidade por danos causados ao meio-
-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turís-
tico e paisagístico (VETADO) e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, 
sem prejuízo da ação popular, as ações de responsa-
bilidade por danos morais e patrimoniais causados: 
(Redação dada pela Leu nº 12.529, de 2011).

l – ao meio-ambiente;

ll – ao consumidor;
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico;
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. 

(Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990)
V – por infração da ordem econômica; (Redação 

dada pela Leu nº 12.529, de 2011).
VI – à ordem urbanística. (Incluído pela Medida 

provisória nº 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pú-

blica para veicular pretensões que envolvam tributos, 
contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser 
individualmente determinados. (Incluído pela Medida 
provisória nº 2.180-35, de 2001)

Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propos-
tas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá 
competência funcional para processar e julgar a causa. 

Parágrafo único A propositura da ação prevenirá a 
jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente 
intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou 
o mesmo objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001)

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a con-
denação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação 
de fazer ou não fazer. 

Art. 4o Poderá ser ajuizada ação cautelar para 
os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano 
ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanís-
tica ou aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (VETADO). (Redação 
dada pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)

Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação prin-
cipal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei nº 
11.448, de 2007).

I – o Ministério Público; (Redação dada pela Lei 
nº 11.448, de 2007).

II – a Defensoria Pública; (Redação dada pela 
Lei nº 11.448, de 2007).

III – a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou 
sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 
11.448, de 2007).

V – a associação que, concomitantemente: (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano 
nos termos da lei civil; (Incluído pela Lei nº 11.448, 
de 2007).

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a 
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio ar-
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tístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. (In-
cluído pela Lei nº 11.448, de 2007).

§ 1º O Ministério Público, se não intervier no 
processo como parte, atuará obrigatoriamente como 
fiscal da lei.

§ 2º Fica facultado ao Poder Público e a outras 
associações legitimadas nos termos deste artigo ha-
bilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes.

§ 3º Em caso de desistência infundada ou aban-
dono da ação por associação legitimada, o Ministério 
Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. 
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser 
dispensado pelo juiz, quando haja manifesto interesse 
social evidenciado pela dimensão ou característica do 
dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegi-
do. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990)

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo en-
tre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Fe-
deral e dos Estados na defesa dos interesses e direi-
tos de que cuida esta lei. (Incluído pela Lei nª 8.078, 
de 11.9.1990) (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 
222582 /MG – STJ)

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão to-
mar dos interessados compromisso de ajustamento 
de sua conduta às exigências legais, mediante comi-
nações, que terá eficácia de título executivo extrajudi-
cial. (Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990) (Vide 
Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG – STJ)

Art. 6º Qualquer pessoa poderá e o servidor pú-
blico deverá provocar a iniciativa do Ministério Público, 
ministrando-lhe informações sobre fatos que constitu-
am objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos 
de convicção.

Art. 7º Se, no exercício de suas funções, os juízes 
e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam 
ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças 
ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 8º Para instruir a inicial, o interessado poderá 
requerer às autoridades competentes as certidões e 
informações que julgar necessárias, a serem forneci-
das no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob 
sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qual-
quer organismo público ou particular, certidões, infor-
mações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis.

§ 2º Somente nos casos em que a lei impuser sigi-
lo, poderá ser negada certidão ou informação, hipótese 
em que a ação poderá ser proposta desacompanhada 
daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitá-los.

Art. 9º Se o órgão do Ministério Público, esgotadas 
todas as diligências, se convencer da inexistência de 

fundamento para a propositura da ação civil, promove-
rá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das 
peças informativas, fazendo-o fundamentadamente.

§ 1º Os autos do inquérito civil ou das peças de 
informação arquivadas serão remetidos, sob pena de 
se incorrer em falta grave, no prazo de 3 (três) dias, ao 
Conselho Superior do Ministério Público.

§ 2º Até que, em sessão do Conselho Superior 
do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a 
promoção de arquivamento, poderão as associações 
legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados 
às peças de informação.

§ 3º A promoção de arquivamento será subme-
tida a exame e deliberação do Conselho Superior do 
Ministério Público, conforme dispuser o seu Regimento.

§ 4º Deixando o Conselho Superior de homolo-
gar a promoção de arquivamento, designará, desde 
logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuiza-
mento da ação.

Art. 10. Constitui crime, punido com pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, mais multa de 10 
(dez) a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional – ORTN, a recusa, o retardamento ou a omis-
são de dados técnicos indispensáveis à propositura da 
ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público.

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumpri-
mento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz de-
terminará o cumprimento da prestação da atividade 
devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena 
de execução específica, ou de cominação de multa 
diária, se esta for suficiente ou compatível, indepen-
dentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, 
com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 
agravo.

§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito 
público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, 
à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o 
Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento 
do respectivo recurso suspender a execução da limi-
nar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo 
para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) 
dias a partir da publicação do ato.

§ 2º A multa cominada liminarmente só será exi-
gível do réu após o trânsito em julgado da decisão fa-
vorável ao autor, mas será devida desde o dia em que 
se houver configurado o descumprimento.

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a in-
denização pelo dano causado reverterá a um fundo 
gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 
Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, 
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sendo seus recursos destinados à reconstituição dos 
bens lesados. (Vide Lei nº 12.288, de 2010) (Vigência)

§ 1o. Enquanto o fundo não for regulamentado, o 
dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial 
de crédito, em conta com correção monetária. (Renu-
merado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010)

§ 2o Havendo acordo ou condenação com fun-
damento em dano causado por ato de discriminação 
étnica nos termos do disposto no art. 1o desta Lei, a 
prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo 
de que trata o caput e será utilizada para ações de 
promoção da igualdade étnica, conforme definição do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, 
na hipótese de extensão nacional, ou dos Conselhos 
de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, 
nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010)

Art. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo 
aos recursos, para evitar dano irreparável à parte.

Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em 
julgado da sentença condenatória, sem que a associa-
ção autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o 
Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais 
legitimados. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga 
omnes, nos limites da competência territorial do órgão 
prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente 
por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer 
legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fun-
damento, valendo-se de nova prova. (Redação dada 
pela Lei nº 9.494, de 10.9.1997)

Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a asso-
ciação autora e os diretores responsáveis pela propo-
situra da ação serão solidariamente condenados em 
honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem 
prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. (Re-
numerado do Parágrafo Único com nova redação pela 
Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não have-
rá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 
periciais e quaisquer outras despesas, nem condena-
ção da associação autora, salvo comprovada má-fé, 
em honorários de advogado, custas e despesas pro-
cessuais. (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990)

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista 
nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, naquilo em que 
não contrarie suas disposições.

Art. 20. O fundo de que trata o art. 13 desta Lei 
será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 
90 (noventa) dias.

Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e in-
teresses difusos, coletivos e individuais, no que for 

cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu 
o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei nº 
8.078, de 1990)

Art. 22. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. (Renumerado do art. 21, pela Lei nº 8.078, 
de 1990)

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 
(Renumerado do art. 22, pela Lei nº 8.078, de 1990)

Brasília, em 24 de julho de 1985; 164º da Inde-
pendência e 97º da República. – JOSÉ SARNEY – 
Fernando Lyra.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1985

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática; e de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania; cabendo à última 
a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publica-
dos e remetidos às Comissões competentes.

Há oradores inscritos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Pela ordem...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem.) – Presidente Paulo Paim, quero me inscrever, 
na tarde de hoje, para falar apela Liderança da Opo-
sição, mas quero fazer a tentativa de falar por 20 mi-
nutos, o que é bem melhor do que falar agora só por 
cinco minutos, após a Ordem do Dia, para que pos-
samos expressar mais um combate à corrupção, mais 
um round de combate à corrupção no meu Estado e 
nesta Pátria, o que eu tenho a honra de poder fazer 
como Senador da República, Senador Paulo Paim.

Inscreva-me, então, para falar, por vinte minutos, 
após a Ordem do Dia. 

O meu apreço, a minha consideração e o meu 
carinho por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Mário Couto, V. Exª está inscrito para falar 
em nome da Liderança da Minoria, por vinte minutos, 
após a Ordem do Dia.

Há oradores inscritos.
Senador Rodrigo Rollemberg, pelo tempo de 

dez minutos, com a tolerância já solicitada por V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, 
subo à tribuna na tarde de hoje para comentar matéria 
que vem sendo veiculada em notas pela imprensa e por 
alguns blogs, a respeito de proposta a ser apresentada 
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à Comissão Executiva Nacional do Partido Socialista 
Brasileiro pelo Governador Cid Gomes, no sentido de 
convocar a Executiva Nacional do PSB para deliberar 
sobre possível candidatura a Presidente da República.

Quero, em primeiro lugar, reiterar que já ocupa-
mos esta tribuna várias vezes para dizer do desserviço 
ao País que é a antecipação do debate eleitoral, do 
processo eleitoral.

Nós temos uma agenda política e econômica 
importante e complexa. O País vem vivendo momen-
tos difíceis, de grandes desafios, e é muito importante 
que estejamos todos unidos no sentido de enfrentar 
essa agenda e construir condições para que o Brasil 
volte a crescer, distribuindo renda, reduzindo as desi-
gualdades sociais. 

Nosso Presidente, Governador Eduardo Cam-
pos, com a responsabilidade que lhe é peculiar, tem 
dito que precisamos vencer 2013 e nos concentrar em 
2013. Não podemos montar palanques eleitorais em 
2013. O que precisamos é ampliar os investimentos, 
fazer obras para que, efetivamente, o País possa se 
desenvolver.

Entendo que a maior prejudicada com a ante-
cipação do processo eleitoral é a própria Presidenta 
Dilma, que reduz as condições para se fazer o enfren-
tamento dos problemas econômicos de forma unida. 
Qualquer medida tomada acaba sendo contaminada 
pelo processo eleitoral.

Como Líder do PSB, como filiado a esse Partido 
há 28 anos, como quem acompanha a trajetória desse 
Partido desde a sua refundação, eu quero registrar que 
o PSB não tem por que e não irá se definir em relação 
à candidatura presidencial neste momento, até porque 
seria ilegal. Existe um prazo determinado pela legis-
lação eleitoral para fazê-lo e não há nenhum motivo 
para que o PSB tome essa medida neste momento, até 
porque, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sena-
dor Randolfe, nenhum partido o fez até este momento. 

O próprio PT ainda não formalizou, até porque 
não poderia ter formalizado legalmente o apoio à re-
eleição da Presidenta Dilma. A gente sabe que há 
parlamentares do PT que defendem a candidatura do 
ex-Presidente Lula, por exemplo.

O próprio PSDB, Senador Alvaro Dias, ainda não 
formalizou a candidatura do Senador Aécio. O próprio 
Aécio ainda não se assumiu definitivamente como 
candidato a Presidente. Há quem diga que José Serra 
possa vir a ser candidato a Presidente da República.

No caso da ex-Senadora Marina Silva, nós es-
tamos assistindo a um vergonhoso espetáculo pro-
tagonizado pela Câmara, pelos grandes partidos da 
Câmara, a um casuísmo eleitoral enorme, no sentido 

de dificultar a sua presença, a sua participação no 
processo eleitoral.

Quero registrar que tão logo a Câmara dos Depu-
tados conclua a votação, nós vamos dar entrada em um 
mandado de segurança preventivo no Supremo Tribu-
nal Federal, buscando evitar a apreciação desse tema 
no Senado, porque ele é claramente inconstitucional. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemen-
te, em relação ao PSD, os critérios da livre organiza-
ção partidária, o direito de antena, o direito de ter os 
recursos do fundo partidário. E nós não podemos ter 
partidos de primeira categoria e partidos de segunda 
categoria, parlamentares de primeira categoria e par-
lamentares de segunda categoria.

Portanto, não há por que, não há nenhuma razão 
para se submeter ao tempo dos outros e tomar uma 
decisão absolutamente inapropriada e extemporânea.

Por outro lado, Sr. Presidente, eu quero registrar 
que em nenhum Estado da Federação, em nenhum 
Estado brasileiro, o PT ou qualquer outro partido for-
malizou apoio a possíveis candidaturas do PSB. E por 
que o PSB o faria no plano nacional? 

Quero lembrar também que, em 2010, essa de-
cisão se deu no dia 27 de abril. Foi no dia 27 de abril 
que o PSB, de forma democrática, como é de seu cos-
tume, após consultar as bases em todos os Estados e 
depois de consultar as Direções Estaduais em todos 
os Estados, entendeu, naquele momento, que deveria 
abrir mão de uma candidatura própria para apoiar a 
Presidenta Dilma.

Que razão nós teríamos para tomar essa decisão 
um ano antes? Nós estamos exatamente no mês de 
abril, dia 23 de abril. Aquela decisão, em 2010, Sena-
dor Randolfe, foi tomada no dia 27 de abril. Portanto, 
não há razão nenhuma para eu fazer isso.

Nós só vamos iniciar esse debate – e esta é a 
minha proposta – depois de encerrado o prazo de filia-
ções partidárias e fazendo como fizemos: consultando 
as bases, ouvindo o Partido, ouvindo as Direções Re-
gionais. Aí, sim, depois desse processo de consulta e 
de amadurecimento, o PSB, no momento adequado, 
tomará a sua decisão política.

Eu entendo a excitação do Governador Cid Go-
mes, mas alerto que essas posturas não servem ao 
PSB e muito menos à Presidenta Dilma. Quero registrar 
que a forma exagerada, extemporânea e de críticas, 
inclusive ao PSB, tem deixado incomodados, cons-
trangidos, irritados até mesmo aqueles que, dentro do 
Partido, admitem apoiar a Presidenta Dilma.

Não poderia deixar de fazer esse registro como 
Líder do PSB, expressando a minha opinião sobre esse 
processo e reiterando: não serve ao País a antecipa-
ção desse processo eleitoral. Nós temos uma agenda 
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complexa, nós temos que estar unidos em torno dela, 
unidos para ajudar a Presidenta Dilma a superar os 
obstáculos, a superar as dificuldades, para que o País 
volte a crescer, para que o País controle a inflação, 
para que o País continue reduzindo as desigualdades 
sociais e as desigualdades regionais. Não é boa para 
o Brasil a antecipação do processo eleitoral.

E ouço, com alegria, o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Sena-

dor Rodrigo Rollemberg, é evidente que não pretendo 
colocar a minha modesta colher nessa sopa do PSB. 
V. Exª representa muito bem o seu Partido na Casa. 
O que pretendo contribuir no seu pronunciamento, se 
puder contribuir, é exatamente concordando com a tese 
de que não devemos antecipar o processo eleitoral. In-
felizmente, até surpreendentemente, quem antecipou 
foi o próprio Governo, o PT. No seu encontro come-
morativo dos dez anos de poder, o Partido anunciou a 
candidatura à reeleição da Presidente Dilma e iniciou o 
processo eleitoral antecipadamente. Esse seria o mo-
mento em que se admitiria a antecipação do processo 
eleitoral através da organização partidária e da adoção 
de um sistema democrático de escolha, introduzindo 
eleições primárias para a escolha dos candidatos à 
Presidência da República. Isso, sim, se justificaria. Nós 
não estaríamos com campanhas nas ruas, com candi-
daturas impostas pelas cúpulas partidárias. Estaríamos 
respeitando a militância política, valorizando todas as 
lideranças e, sobretudo, transformando o militante no 
artífice principal do processo eleitoral, dando a ele o 
poder de escolha. Isso, sim, seria uma antecipação 
salutar e legal do processo, mas impor candidaturas a 
partir da cúpula e iniciar o processo eleitoral, realmen-
te, não contribui para a governabilidade do País, não 
contribui com um processo eleitoral limpo, de limpidez 
que se exige e não contribui também para o aprimora-
mento da democracia. Por isso, concordo com V. Exª, 
que condena a antecipação do processo eleitoral.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Alvaro Dias.

Ouço, com alegria, o Senador Randolfe.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – Se-

nador Rodrigo, o Evangelho nos ajuda no sentido do 
que V. Exª fala agora, na tribuna: Eclesiastes 3. Tudo 
tem o seu tempo debaixo do reino dos céus. Eu quero 
comungar dessa compreensão de V. Exª. Houve uma 
antecipação indevida do processo eleitoral, e contra-
ditoriamente por parte daqueles que menos, em tese, 
teriam interesse em antecipar o processo eleitoral, que 
são aqueles que exercem o governo. Eu acho que te-
mos muitos problemas, temos um debate fundamental 
hoje, no País, que é esse debate sobre inflação versus 
juros. É um debate que temos que travar nesta Casa, 

que temos que travar na política econômica, porque 
esse aumento continuado de taxa de juros só interes-
sa ao mercado financeiro, não interessa à sociedade 
brasileira. E o Governo tem que se concentrar em te-
mas como esse. O Governo tem que se concentrar em 
temas como esse e não procurar, como V. Exª também 
citou no pronunciamento agora, criar mecanismos que 
impeçam o direito de surgimento de alternativas po-
líticas para o ano que vem. Vamos deixar que surjam 
quantas alternativas tiverem que surgir no ano que 
vem. Obviamente, o meu Partido tem uma formulação 
diferente, por exemplo, da candidatura da Senadora 
Marina neste momento, no debate, mas não pode ser 
restringido a ela o direito de apresentar candidatura, de 
se colocar para o processo eleitoral do ano que vem. 
Nós não podemos ter uma reedição de pacotes. Até 
o mês não deixa... A coincidência ajuda a entender: 
estamos no mês de abril. Foi em abril de 1977 que a 
ditadura editou um dos mais cruentos pacotes para im-
pedir alternativas de abertura política naquele tempo 
– em 1977. Estamos em abril, e surge uma iniciativa 
de modificação das regras político-eleitorais do ano 
que vem, única e objetivamente buscando impedir o 
surgimento de candidaturas para o ano que vem. Nós 
não estamos, na nossa democracia, com tempo para 
novos pacotes de abril. Tenho certeza de que nós es-
taremos juntos, comungando dessa opinião, aqui no 
plenário, contra as tentativas para impedir que tenhamos 
alternativas no ano que vem. Como diz o Eclesiastes 
e cumprimentando V. Exª, deixemos tudo com o seu 
tempo debaixo do reino dos céus.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Randolfe. 

V. Exª tem razão: eu me referia às questões eco-
nômicas que precisam ser enfrentadas com firmeza e 
com unidade em torno delas. Da mesma forma, essa 
medida tomada recentemente pela Câmara, que pro-
vavelmente será concluída hoje, demonstra também 
o efeito da antecipação do processo eleitoral, nesse 
caso agredindo uma decisão recente do Supremo Tri-
bunal Federal, quando analisou o processo de criação 
do PSD e foi claro na interpretação da Constituição, 
de que é livre a organização partidária e que os parla-
mentares fundadores de partidos levam para o partido 
que está sendo criado o direito de antena e os recursos 
do Fundo Partidário.

Fico impressionado com a capacidade do Parla-
mento de gerar desgaste para si mesmo, porque, ao se 
aprovar – parece que a Câmara concluirá o processo 
hoje – uma medida claramente inconstitucional, uma 
decisão bastante recente do Supremo Tribunal Federal 
ficará desmoralizada. Se não for evitada a apreciação 
da medida pelo Plenário do Senado, como queremos, 
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se a medida não for derrubada pelo Plenário do Se-
nado, ela, certamente, será posteriormente derrubada 
pelo Supremo Tribunal Federal, porque é claramente 
inconstitucional. Essa é apenas mais uma demonstra-
ção da contaminação que a antecipação do processo 
eleitoral está produzindo no Parlamento brasileiro.

Portanto, eu não poderia deixar de fazer esses 
registros e de dizer, com muita tranquilidade, para to-
dos: o tempo do PSB quem definirá é o PSB. Nenhuma 
força externa definirá o momento de o PSB tomar suas 
decisões. As decisões serão feitas de acordo com a 
tradição democrática do Partido de ouvir amplamente 
as bases partidárias e as direções estaduais, para, 
em momento adequado, em momento oportuno, com 
muita tranquilidade, com muita serenidade e com muita 
firmeza, tomar aquela decisão que seja de interesse 
do País, porque, acima de qualquer coisa, o que move 
o Partido Socialista Brasileiro é o interesse do nosso 
País, do nosso povo, da nossa gente.

Muito obrigado, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem!
Fala, neste momento, pela Liderança do Partido 

Pátria Livre, o Líder João Costa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pois não.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu queria registrar que, daqui a pouco, protoco-
laremos na Mesa Diretora voto de pesar, subscrito por 
mim e pelo Senador João Capiberibe, pelo falecimento, 
no último domingo, do jornalista Antônio Corrêa Neto.

Antônio Corrêa Neto, jornalista do meu Estado do 
Amapá, tem referência na Amazônia brasileira. Foi um 
ícone do jornalismo independente, livre e combativo 
no Amapá e na Amazônia. Foi um dos fundadores da 
Rede Amazônica de Televisão, acompanhou Phelippe 
Daou e Antônio Asmar, entre outros, na fundação da 
Rede Amazônica e na fundação de uma das principais 
sucursais da Rede Amazônica, que é a TV Amapá, no 
Estado do Amapá.

Ele teve uma tradição política sempre pautada 
pelos ideais progressistas. Foi candidato a prefeito 
pelo Partido dos Trabalhadores em 1988, lutou pela 
redemocratização, apoiou a organização da socie-
dade civil, sempre teve uma posição política pautada 
pela independência e pela liberdade de suas opiniões.

Foi com pesar que nós amapaenses nos despe-
dimos, no último domingo, de Antônio Corrêa Neto. Eu 
queria encaminhar, junto com o Senador Capiberibe, 
este voto de pesar à Mesa Diretora, para que, nos 

termos regimentais, ele fosse apreciado assim que a 
pauta permitir.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª será atendido 
na forma do Regimento, juntamente com o Senador 
Capiberibe.

Concedo a palavra ao Senador Alvaro Dias, como 
orador inscrito.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores; Srªs 
Senadoras, venho à tribuna para responder a questio-
namentos que são feitos através das redes sociais por 
aqueles que se constituem, verdadeiramente, porta-
-vozes da opinião pública brasileira.

Há um questionamento reiterado sobre loterias 
da Caixa Econômica Federal, sobre uma eventual 
manipulação que possa existir ou sobre uma eventual 
lavagem de dinheiro que ocorreria no pagamento dos 
prêmios das loterias da Caixa Econômica Federal.

Faço uma retrospectiva da ação que venho de-
senvolvendo desde 2004 a esse respeito.

No dia 11 de fevereiro de 2004, fiz referência, 
desta tribuna, a um sorteio estranho, um sorteio sus-
peito, duvidoso, da Loteria da Caixa, no qual houve 
uma série de ganhadores quando a probabilidade teó-
rica para que isso ocorresse de fato seria de 0,01%, o 
que significaria uma ocorrência a cada 400 anos. Esse 
sorteio despertou a atenção do País, e nós viemos à 
tribuna cobrar explicações.

No dia 16 do mesmo mês de 2004, fiz menção 
de que, pela primeira vez na história, 15 acertadores 
ganharam o prêmio da Mega-Sena: cinco em Per-
nambuco, três na Paraíba, dois no Piauí, dois no Rio 
Grande do Norte, dois no Ceará e um na Bahia. Ma-
tematicamente, o maior número de apostas encontra-
-se no eixo São Paulo-Minas Gerais, onde não houve 
um único ganhador.

No dia 11 de abril de 2005, denunciamos fraude 
nos sorteios realizados pela Caixa Econômica, sobretu-
do na Mega-Sena. Denunciamos a suposição de fraudes 
nos sorteios, em razão dos indícios visíveis a respeito.

No dia 24 de abril de 2006, fiz pronunciamento 
sobre as diversas posições adotadas pela Caixa Eco-
nômica Federal, culminando com o envio de docu-
mentação solicitada à CPI dos Bingos. Esse assunto 
foi, portanto, alvo de investigação na CPI dos Bingos.

No dia 26 de fevereiro de 2007, tratei do tema da 
lavagem de dinheiro através das loterias administradas 
pela Caixa Econômica Federal.

No dia 28 de fevereiro de 2007, fiz denúncias so-
bre lavagem de dinheiro e envolvimento de pessoas que 
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conseguiram ganhar na loteria inúmeras vezes, como 
um cidadão que ganhou 550 vezes. Um único aposta-
dor teria ganhado 550 vezes! Outro cidadão ganhou 
107 prêmios em um mesmo dia, em sete modalidades 
de loterias, em vários Estados da Federação.

No dia 11 de outubro de 2011, fiz pronunciamento 
com essa retrospectiva detalhada.

Foi no dia 8 de outubro de 2004 que apresen-
tei um requerimento dirigido ao Ministro da Fazenda, 
solicitando a remessa do relatório da investigação 
levada a efeito pelo Coaf, órgão daquele Ministério, 
sobre os casos suspeitos de lavagem de dinheiro e 
de manipulação de resultados envolvendo as loterias 
da Caixa Econômica Federal. Depois desse primeiro 
requerimento, apresentei, no dia 11 de abril de 2005, 
um novo requerimento ao Ministro da Justiça, pedindo 
providências da Polícia Federal.

No dia 26 de fevereiro de 2007, fiz pronuncia-
mento desta tribuna, apresentando denúncias sobre 
lavagem de dinheiro e envolvimento daquelas pessoas 
que se diziam “abençoadas”, que conseguiram ganhar 
na loteria inúmeras vezes, como aquele cidadão que 
ganhou 525 vezes, outro que ganhou 327 vezes, ou-
tro que ganhou 206 vezes e aquele que recebeu 107 
prêmios em um mesmo dia, em sete modalidades de 
loterias, em vários Estados da Federação.

É evidente que estamos autorizados a supor a 
existência de lavagem de dinheiro. Como seria possível 
alguém ganhar 107 prêmios, no mesmo dia, em várias 
modalidades de loteria?

Mas essa não é uma informação irresponsável 
da oposição; é uma informação oficial do Coaf. Aliás, 
querem retirar essa prerrogativa do Coaf na Proposta 
de Emenda à Constituição nº 37. Não é só o Ministé-
rio Público que querem alijar das investigações, mas 
também o Coaf. E vejam como é importante a parti-
cipação do Coaf: nesse caso, apontou os nomes dos 
ganhadores.

Não estou fazendo referência a nomes, porque, 
na verdade, se não foram condenados, não devo expor 
seus nomes na tribuna do Senado Federal nesta hora. 
O que devo fazer é cobrar das autoridades judiciárias a 
completa investigação dos fatos, a apuração dos fatos 
e, eventualmente, constatada a irregularidade, a puni-
ção que se exige, a responsabilização civil e criminal.

Fiz essa denúncia e pedi providências. Estamos 
aguardando as providências até hoje, mas uma provi-
dência foi adotada. Pasmem, Srs. Senadores, diante 
do que ocorreu! Não sei se os denunciados foram in-
vestigados, mas o denunciante foi investigado. Houve 
uma denúncia, o Ministério Público solicitou autorização 
do Supremo Tribunal Federal, o ex-Ministro Eros Grau 
concedeu a autorização, e eu fui investigado. Instaurou-

-se um inquérito policial para investigar o vazamento 
das informações sigilosas do Coaf.

Quando fui intimado pela Polícia Federal, não 
me utilizei da prerrogativa constitucional que nos pos-
sibilita, como Parlamentares, marcar hora e local para 
o depoimento. Fui à Polícia Federal, apresentei-me e 
disse: “Não percam o precioso tempo desta instituição 
essencial no combate à corrupção no País. É evidente 
que fui eu, sou o responsável, fiz a denúncia, porque 
não sou baú para esconder crimes e criminosos. Fiz 
a denúncia por entender ser do meu dever denunciar 
ilicitudes e crimes praticados, mesmo que por gente 
poderosa neste País.” Ocorreu que o policial cumpriu 
seu dever, relatou o depoimento ao Ministério Públi-
co, que também cumpriu seu dever, interpretando, a 
seu critério, a legislação e me denunciando, para que 
o Supremo Tribunal Federal me julgasse.

Eu aguardava esse julgamento, e o tempo pas-
sou, houve prescrição e arquivamento.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Por-

tanto, não fui julgado. Eu estava curioso para assistir a 
meu próprio julgamento, porque seria a consagração 
da inversão dos valores: quem denuncia é julgado; o 
denunciado, não. Esta é a perversa inversão de prio-
ridades e de valores prevalente no Brasil atual.

Recebi a resposta a alguns requerimentos de 
informações que apresentei. E eu poderia relatar, um 
por um, esses requerimentos. Foram vários: o de nº 
143, de 2004; o de nº 246, de 2004 – o meu tempo 
está se esgotando –; o de nº 1.293, de 2004; o de nº 
94, de 2007; o de nº 95, de 2007. Todos esses reque-
rimentos foram respondidos com respostas lacônicas, 
insuficientes, nada esclarecedoras. Não se esclareceu 
nenhuma das denúncias. Não se explicou para todos 
nós, brasileiros, como alguém poderia ganhar 525 ve-
zes na loteria, como alguém poderia ganhar 107 prê-
mios no mesmo dia ou como alguém poderia ganhar 
327 vezes na loteria.

É evidente que se trata de lavagem de dinhei-
ro. O dinheiro sujo é entregue à Caixa Econômica, e 
quem entrega o dinheiro sujo recebe o dinheiro limpo. 

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É ób-

vio que envolve uma quadrilha; envolvia uma quadrilha.
Vejam, aqui está: nesse período de 2002 a 2006, 

segundo o Coaf – não sou em que estou dizendo –, 
houve um desvio da ordem de R$32 milhões. Houve 
a lavagem de dinheiro no valor de R$32 milhões, num 
processo em que estavam envolvidas 75 pessoas. E 
nós não sabemos qual foi a conclusão desse proces-
so. Até hoje não houve resposta. Não houve resposta. 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 24 20923 

Eu assumi a responsabilidade de ter feito a de-
núncia. Eu assumi a responsabilidade de ter vazado 
informações sigilosas desta tribuna, por entender que 
não cabe a um Parlamentar, eleito pelo povo, esconder 
crimes e proteger criminosos. Mesmo que a legislação 
me impusesse condenação por fazer a denúncia, eu a 
fiz, certo de que estaria cumprindo o meu dever. Mas 
eu tenho o dever de continuar cobrando as explicações 
sobre esse milagre. Que milagre é esse? Quero que 
expliquem: se não houve corrupção, se não houve la-
vagem de dinheiro, se não houve crime, se nenhum ilí-
cito foi praticado, que milagre ocorreu? Que expliquem: 
houve um milagre no Brasil? Esses cidadãos são mi-
lagreiros? Eles, como João Alves, do Orçamento, são 
privilegiados de Deus, inspirados por força divina, para 
ganharem tantas vezes na loteria, realizando inúmeras 
vezes o sonho alimentado por tantos brasileiros, que 
esperam e não conseguem.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Mas 

não fiz apenas denúncias, requerimentos, investigação, 
discursos da tribuna. Apresentei um projeto, que está 
parado na Comissão de Constituição e Justiça, aguar-
dando designação de relator, que pretende normatizar 
o pagamento desses prêmios. Não tenho tempo para 
me reportar a esse projeto, mas o objetivo é impedir o 
crime, é dificultar o ilícito, é evitar a lavagem do dinhei-
ro sujo, através dos prêmios da loteria ou das loterias 
da Caixa Econômica Federal. 

Fica aqui também o apelo para que a Comissão 
de Justiça dê celeridade aos procedimentos para a 
aprovação desse projeto. 

E, mais uma vez, estamos aguardando da Polí-
cia Federal e do Ministério Público os esclarecimentos 
cabais sobre essas denúncias.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Alvaro Dias.
Agora, uma comunicação inadiável. 
Senador Humberto Costa, com a palavra.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para 

uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ou-
vintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, 
venho hoje, aqui, para relatar a segunda visita que a 
Comissão Especial de acompanhamento das obras 
da transposição do Rio São Francisco, do Senado, 
realizou. Dessa vez ao eixo leste da transposição do 
Rio São Francisco. 

Estivemos nos Municípios de Floresta e Sertânia, 
em Pernambuco, e em Monteiro, na Paraíba. Tivemos 
a oportunidade de constatar o andamento das obras, 

assim como o vimos no eixo norte, quando estivemos 
lá, entre 7 e 8 de março. 

Foi uma ocasião importante, mais uma vez, para 
entendermos a dimensão do projeto, a sua complexi-
dade e as suas dificuldades. Ficamos entusiasmados. 
Essa segunda visita tão somente reforçou o meu oti-
mismo em relação ao cumprimento do cronograma das 
obras da transposição, que deve garantir, em setembro 
do ano que vem, que, tanto no eixo leste quanto no 
eixo norte, tenhamos 100 quilômetros de canais já com 
água e atendendo à boa parte da população nordes-
tina. E a conclusão final da obra, para o ano de 2015. 
Tenho certeza de que isso será possível, porque vimos 
o que está sendo feito pelo Governo nesse momento. 

Essa obra, todos sabem, decorreu de uma de-
cisão firme, uma decisão política do Presidente Lula. 
Quantas vezes se falou, neste País, sobre a necessi-
dade de transpor as águas do Rio São Francisco, para 
atender Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, 
Ceará? E foi o Presidente Lula que tomou a decisão 
de garantir a 12 milhões de habitantes nordestinos, 
em 391 Municípios, a possibilidade do acesso à água. 

Naturalmente que essa obra, pela sua grandio-
sidade, enfrentou muitas dificuldades – e nós, aqui, já 
tivemos oportunidade de relatar projetos básicos que 
foram feitos em situação razoavelmente precária –, 
como a falta de conhecimento sobre a composição do 
terreno, além de diversas licitações que aconteceram, 
cujas empresas vencedoras chegaram à conclusão, 
correta ou não, de que eram inviáveis de serem realiza-
das por aqueles preços. Mas o governo, de forma ágil, 
superou e vem superando todas essas dificuldades. 

Nós teremos, segundo as informações do Minis-
tério da Integração Nacional, no final do mês de junho, 
todas as obras, todos os lotes em funcionamento, com 
aproximadamente sete mil trabalhadores empregados, 
e, provavelmente, teremos a visita da Presidenta Dil-
ma nesse momento em que todos os lotes estiverem 
a pleno vapor. 

Foram feitas novas licitações, foram feitas ne-
gociações com empresas que ganharam alguns dos 
lotes, e tudo isso, todas essas dificuldades foram, en-
fim, superadas. 

Estivemos lá: o Ministro Fernando Bezerra Coe-
lho, o Senador Vital do Rêgo, o Senador Cícero Luce-
na, o Senador Cássio Cunha Lima e eu próprio. Nós 
começamos as inspeções pelo Município de Floresta. 
Ali, o Ministro da Integração Nacional assinou o rece-
bimento, o termo de aceitação da entrega do canal de 
aproximação do eixo leste, e vimos também a estação 
de bombeamento nº 1. 

Com 5,5 quilômetros de extensão, esse canal de 
aproximação vai conduzir a água do Rio São Francisco 
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até a estação de bombeamento. E a previsão é de que 
essas obras fiquem completamente concluídas até o 
final desse próximo mês de maio. 

Em Floresta, sobrevoamos os Lotes 9 e 13, que 
estão suspensos, mas que, segundo o Ministério da 
Integração Nacional, terão os serviços retomados com 
a conclusão do processo licitatório nesta semana. Pas-
samos também pelos Lotes 10 e 11, que estão em 
atividade e se situam em Pernambuco, no Município 
de Custódia. Fomos depois para o Município de Ser-
tânia acompanhar o trabalho de mais de 360 pessoas 
empregadas no Lote 12. Tivemos lá a oportunidade de 
visitar a exposição fotográfica do Programa de Arque-
ologia, que faz parte de uma das 38 estratégias socio-
ambientais desenvolvidas pelo Projeto São Francisco.

E, finalmente, em Monteiro, na Paraíba, tivemos 
uma audiência pública na Câmara Municipal com a 
presença de Deputados Estaduais, da Prefeita do 
Município, de Vereadores, quando o Ministro Fernan-
do Bezerra Coelho fez um balanço pormenorizado do 
que já havia sido feito e do que está sendo feito nessa 
obra e deu a boa notícia aos paraibanos, no sentido de 
que, muito em breve, teremos as obras do eixo leste 
licitadas e sendo realizadas, levando à possibilidade 
de beneficiamento de 72 Municípios paraibanos das 
regiões do Cariri, do Agreste, do Brejo e do Litoral. 

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – E 

é importante dizer, inclusive, que as obras sairão tam-
bém da Paraíba em direção às obras que estão sendo 
feitas em Pernambuco no mesmo eixo leste.

Portanto, essas visitas feitas por essa Comissão 
Especial foram extremamente esclarecedoras e trazem 
informações relevantes para o relatório que pretendo 
apresentar.

Poderemos, assim, partir de uma visão mais re-
alista sobre a transposição, seus avanços, complexi-
dades e dificuldades. Não vamos nos ater somente a 
relatórios feitos em Brasília e a avaliações subjetivas, 
que são, muitas vezes, de cunho estritamente político. 
Temos um compromisso muito sério nesta Comissão, 
pois estamos falando de uma obra estruturadora que 
resolverá de vez a escassez de água que torna im-
produtivas as terras do interior do Nordeste. Estamos 
confiantes de que vamos, muito em breve, transformar 
a realidade do Nordeste Brasileiro. 

E, aqui, faço um convite, um chamamento e até 
mesmo um desafio, para aqueles tantos que, utilizan-
do-se dos jornais ou das tribunas do Parlamento, têm 
afirmado categoricamente que a transposição do São 
Francisco está parada, que as obras estão sendo de-
gradadas. Pois faço o chamamento: visitem a transpo-
sição, conheçam uma das obras de engenharia mais 

importantes, mais grandiosas que, certamente, temos 
no mundo e vejam que o futuro do Nordeste tem muito 
a encontrar de bom mais à frente.

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Humberto Costa, que falou 
nas comunicações parlamentares. 

Neste momento, é um orador inscrito, porque é 
um líder ou uma comunicação. 

O Senador Randolfe Rodrigues não se encontra. 
O Senador José Pimentel não se encontra. 
Senador Mozarildo Cavalcanti. Em seguida é o 

Senador João Costa.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Pela ordem, Sr. Presidente. 
Ainda há vaga no período de comunicação inadi-

ável?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pode se inscrever.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Então, muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está inscrita.
Senador Mozarildo Cavalcanti, com a palavra por 

dez minutos, com aquela tolerância que V. Exª sabe 
que eu acabo dando para cada um.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Senador Paulo Paim, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, venho hoje abordar um 
tema que já outras vezes o fiz desta tribuna, que é fa-
lar sobre os Colégios Militares no Brasil.

Eu tenho aqui um material informativo do próprio 
Ministério do Exército, que diz o seguinte: 

O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) é 
formado por 12 Colégios Militares, que ofere-
cem o ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) 
e o ensino médio. Esses estabelecimentos 
de ensino, localizados em vários Estados do 
Brasil, propiciam educação de alta qualidade 
a aproximadamente 15 mil jovens.

Ocorre, Sr. Presidente, que esses 12 Colégios 
Militares estão localizados em apenas 10 Estados. Há 
Estados, como Minas Gerais, que tem dois Colégios 
Militares; o Rio Grande do Sul, de V. Exª, tem dois Co-
légios Militares; e, na Região Norte, nós só temos um 
Colégio Militar, no Estado do Amazonas. Então, isso, 
até do ponto de vista estratégico, parece-me certo co-
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chilo em relação a uma região importante, como é o 
caso da Amazônia Ocidental.

Por isso, visando a suprir essa questão, apresentei 
um projeto de lei autorizativo, portanto um projeto de 
lei que não obriga, não impõe ao Poder Executivo criar 
de imediato um Colégio Militar, mas autoriza, e o Poder 
Executivo, na hora em que tiver orçamento, ou houver 
conveniência dentro da estratégia de expansão da sua 
rede, pode criar. E o apresentei justamente para criar um 
Colégio Militar em Boa Vista, capital de Roraima, que 
é o Estado mais ao norte deste País, na fronteira com 
a Venezuela e com a Guiana. O Senador Tião Viana, 
na época, foi o Relator e apresentou um substitutivo, 
uma emenda, acrescentando também um Colégio Mi-
litar para a cidade de Rio Branco, no Estado do Acre.

Mas esse projeto, infelizmente, foi aprovado rapi-
damente aqui no Senado e, infelizmente, está na Câma-
ra desde 2004. Então, temos feito várias gestões para 
que, realmente, ele seja aprovado. Repito: sem que o 
Governo tenha a obrigação de fazer imediatamente.

Mas estive, inclusive, há poucos dias, com o 
Governador Tião Viana, que me disse que, uma vez 
aprovado esse projeto, o próprio Estado do Acre teria 
condições de entrar com parte da despesa da cons-
trução, etc., equipamentos do próprio Colégio.

Então, entendo que não é possível que um projeto 
dessa importância, ao mesmo tempo um projeto que 
não é coercitivo e que não cria despesas de imediato, 
não seja aprovado. Há um trabalho junto à Câmara 
para que possamos realmente aprovar esse projeto e, 
assim, criar dois Colégios Militares na Região Norte, 
no extremo Norte, e no Oeste, lá no Estado do Acre, 
fazendo com que as finalidades e a qualidade de en-
sino que os Colégios Militares propiciam também pos-
sam ir para essas regiões que não só estão na linha 
de fronteira, na faixa de fronteira, como são Estados 
de uma área em que, demograficamente, existem 
grandes vazios em uma área de fronteira importante. 
A formação de militares, de jovens nesses Colégios... 
Porque nem sempre quem está no Colégio Militar é 
obrigado a seguir a carreira militar, pode sair de lá e 
fazer qualquer tipo de ensino superior. Mas, se for do 
seu desejo, durante o período em que lá estiver, se 
verificar que tem vocação, já estará, portanto, encami-
nhado para a vida militar. Se não, vai fazer vestibular 
para qualquer outra área.

É importante frisar que, realmente, a qualidade 
do ensino nos Colégios Militares, Senador Paim, é 
muito bem avaliada, sempre foi muito bem avaliada. 
Existe uma proposta pedagógica, que todos os esta-
belecimentos de ensino no País devem possuir, que 
é uma verdadeira síntese dos objetivos e da orienta-
ção que imprimem à ação educacional. Entre outras 

características, a proposta pedagógica dos Colégios 
Militares prioriza princípios e práticas de um ensino 
moderno e atual.

Realmente, lendo esta matéria, verifica-se que, 
ao contrário do que se possa pensar, eles dão uma 
ênfase muito forte na qualidade de ensino, por meio de 
práticas inovadoras que conduzem a uma educação 
integral, possibilitando ao educando o desenvolvimento 
simultâneo das áreas cognitiva, afetiva e psicomotora.

Isso, inclusive, é uma grande falha que existe em 
nossos colégios, vamos dizer, públicos ou privados, 
que não são Colégios Militares, porque não se bus-
ca fazer realmente o casamento destas três áreas: a 
cognitiva – quer dizer, a do conhecimento –, a afetiva 
e a psicomotora.

Muito importante também frisar que todos esses 
Colégios Militares, repito, estão localizados em apenas 
dez Estados, porque dois Estados têm dois Colégios 
Militares. Acho que deveria haver uma distribuição 
mais harmônica.

E eu, como homem da Amazônia, aqui faço até 
um apelo no sentido de que a Câmara acelere a apre-
ciação desse projeto, que já está lá há praticamente 
nove anos e que aqui passou pouco tempo para ser 
aprovado, e que não permaneça mais tempo, porque, 
por exemplo, para o meu Estado de Roraima, assim 
como, tenho certeza, para o Estado do Acre, será 
mais uma oportunidade para que os jovens mais po-
bres tenham ensino de qualidade e para que, inclusive 
do ponto de vista militar, as pessoas que moram na 
região tenham acesso, se quiserem, à carreira militar 
e, ao mesmo tempo, de que uma pessoa que estuda 
na Amazônia termine conhecendo a Amazônia por 
viver na Amazônia, por conhecer as peculiaridades 
da Amazônia. E não se trata de uma crítica ao fato de 
que os militares que vão, por exemplo, para Roraima 
ou para o Amazonas e que se formam no Centro-Sul 
não têm o mesmo interesse, o mesmo objetivo, que 
é justamente não só o de defender a Pátria, mas de 
dar cidadania à comunidade a que servem. Existem 
n ações do Exército Brasileiro e das Forças Armadas 
de um modo geral, que são ações cívico-sociais que 
prestam um serviço magnífico à sociedade.

Quero encerrar, Senador Paim, pedindo a V. Exª 
a transcrição do meu projeto de lei, que está na Câ-
mara, criando o Colégio Militar do Estado de Roraima, 
acrescido de um Colégio Militar no Estado do Acre, e 
também o histórico dos Colégios Militares e a rela-
ção de onde esses Colégios Militares estão situados, 
para que possamos ter mais subsídios até e para que 
a Câmara rapidamente decida. Falta só a apreciação 
por uma comissão e deverá ir a plenário para votação. 
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Tenho certeza, pois tenho conversado com os 
líderes, de que ainda neste semestre, possivelmente, 
teremos esse projeto aprovado, e, aí, vamos trabalhar 
junto ao Executivo para viabilizar não só no Orçamen-
to, por meio de emendas ou de propostas, os recursos 
necessários para implantar, equipar e, principalmente, 
fazer funcionar, de fato, esses Colégios Militares.

Eu sei que todos os empreendimentos numa re-
gião como essa de que falo, da Amazônia, de Roraima 
e Acre, são empreendimentos mais difíceis, mais caros, 
mas que, por isso mesmo, servem até como fatores de 
eliminação das desigualdades regionais.

Portanto, encerro, reiterando o pedido de transcri-
ção das matérias de que aqui falei, fazendo um apelo 
à Câmara dos Deputados para que dê celeridade à 
votação desse projeto, que está lá desde 2004. 

(Soa a campainha.)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e 
§2,º do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem, Senador Mozarildo Cavalcanti. V. 

Exª será atendido na forma do Regimento.

Convido o Líder do PPL, Partido Pátria Livre, Se-

nador João Costa, para vir à tribuna.

Enquanto V. Exª se dirige, eu leio o seguinte Proje-
to de Resolução do Senado. Senador Renan Calheiros.

Regulamenta a divulgação institucional das ati-
vidades político-parlamentares dos Senadores nos 
Estados e no Distrito Federal.

É o seguinte o Projeto, na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– O projeto será publicado e, em seguida, ficará sobre 
a mesa durante cinco dias, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 401, §1º, do Regimento Interno.

É o projeto de resolução.
Senador João Costa, Líder do PPL, com a palavra.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e 
senhores que se encontram nesta sessão, amigos e 
amigas que nos acompanham pela TV e pela Rádio 
Senado e também pelas redes sociais, o que me traz 
a esta tribuna nesta tarde, Sr. Presidente, é o adicional 
por tempo de serviço dos juízes e dos integrantes do 
Ministério Público.

Três PECs tramitam no Senado Federal: a PEC nº 
2, de 2011, que tem como primeiro signatário o Sena-
dor Gilvam Borges; a PEC nº 5, de 2011, que também 
tem o mesmo signatário em primeiro lugar; e a PEC 
nº 68, de 2011, que tem como primeiro signatário o 
Senador Humberto Costa.

Nas duas primeiras, a de nº 2 e a de nº 5, preten-
de-se alterar o art. 37, §11, da Constituição Federal. 
Já na de nº 68, busca-se a alteração do art. 39, §4º e 
§9º, da Constituição Federal.

As três PECs são relatadas pelo Senador Gim 
Argello e, como disse, buscam restabelecer o adicional 
por tempo de serviço dos juízes e do Ministério Público, 
que, no passado, já existiu e que foi extinto pela MP 
nº 1.815, de 5 de março de 1999, publicada no Diário 
Oficial da União de 8/3/1999. 
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Os juízes e os membros do Ministério Público, Sr. 
Presidente, não têm progressão funcional horizontal, 
não recebem horas extras, não têm plano de cargos e 
salários, e tudo isso contribui para que não haja qual-
quer diferença de subsídios entre aquele que acaba 
de iniciar a sua carreira como Juiz de Direito Titular e 
aquele que está nessa mesma carreira há 30 anos. 

Então, aquele que foi promovido ao cargo de Juiz 
de Direito Titular e aquele que já está como Juiz de 
Direito Titular há mais de 20 ou 30 anos, não importa, 
recebem exatamente o mesmo valor.

Na Magistratura Federal isso se agrava ainda 
mais, e também na Magistratura do Distrito Federal. 
A diferença entre um Juiz do Segundo Grau, Desem-
bargador, e de um Juiz de Primeiro Grau é de apenas 
5%. O que nós temos é uma falta de igualdade, é tra-
tar os desiguais da mesma forma, da mesma maneira.

Não podemos admitir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, que pessoas que estão no serviço público 
há tanto tempo recebam exatamente o mesmo valor e 
que não haja qualquer valorização do tempo de servi-
ço de cada um. Os juízes não são servidores públicos 
normais, mas, sim, agentes políticos, e o MP também. 
E, nessa condição, se submetem a regras especiais, 
regras a que não se submetem os demais servidores.

Em seu relatório, o eminente Senador Gim Argello 
assim colocou a matéria – e foi favorável às três PECs:

Note-se que em todas as carreiras organiza-
das há clara valorização do tempo de servi-
ço dos seus servidores, consubstanciado em 
progressões horizontais e valores de remune-
ração distintos em função do menor ou maior 
período de exercício no cargo. 

Na carreira da Magistratura e do Ministério Pú-
blico isso não existe. Nos Estados, os juízes sofrem 
ainda mais, porque, diferente da Magistratura Federal, 
na Magistratura Estadual existem as entrâncias. O juiz 
começa sua carreira como substituto e, depois, como 
titular, na primeira entrância; depois, na segunda; de-
pois, na terceira; e, finalmente, na entrância especial, 
que é a capital. E, às vezes, em uma mesma entrância, 
há o juiz que acabou de chegar e aquele que já está 
naquela entrância porque não há vaga para ir para ou-
tra entrância. Ele fica ali 20, 15, 10 anos, recebendo 
exatamente aquilo que o colega que chegou ontem 
está recebendo.

E continua o Relator das PECs:

Em função da inexistência desta modalidade 
de progressão nas carreiras da Magistratura 
e do Ministério Público, a solução para que a 
justa valorização do tempo de serviço também 
abarque os seus membros passa, necessaria-

mente, pela reinserção no ordenamento jurídico 
do diferencial do adicional do tempo de serviço 
[também conhecido como ATS].
Isso causa, por conseguinte [Sr. Presidente], 
grande desestímulo àqueles que ingressaram 
há mais tempo na carreira, que não veem pos-
sibilidade de progressão funcional vertical e, ao 
mesmo tempo, não recebem qualquer acrés-
cimo pela sua antiguidade no cargo.
Visando sanar essa distorção, é imperioso 
que se restabeleça o adicional por tempo de 
serviço, valorizando, assim, a antiguidade dos 
integrantes das respectivas carreiras.
Não obstante isso, assim como qualquer ou-
tra carreira pública organizada em níveis, de-
mandam os integrantes da Magistratura e do 
Ministério Público o reconhecimento de seu 
tempo de dedicação exclusiva ao serviço públi-
co, bem como o tempo de exercício na função.

E continua o eminente Relator:

Apesar da especialidade das funções exerci-
das pelos magistrados e pelos membros do 
Ministério Público, não há razão para falta de 
sintonia com as demais carreiras públicas no 
tocante à valorização do tempo de serviço.
Por conta dessas especificidades e da inexis-
tência de progressão horizontal nessas carrei-
ras, a solução cabível à valorização da antigui-
dade dos seus integrantes passa pelo restabe-
lecimento do adicional por tempo de serviço.

(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Já es-

tou terminando, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador João Costa, a Mesa será tolerante com 
V. Exª, porque, lamentavelmente – digo –, pelas infor-
mações que tenho, V. Exª vai para uma outra missão.

Então, serei tolerante com V. Exª no seu pronun-
ciamento.

O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Sr. 
Presidente, agradeço muito a sua gentileza. Agradeço 
também a forma gentil como fui recebido nesta Casa. 
Esta é a primeira etapa da minha passagem. Espero 
voltar outras vezes. Espero contribuir para o cresci-
mento, para o progresso e para o desenvolvimento 
do Brasil. Espero contribuir, cada vez mais, para o 
fortalecimento dos laços de amizade entre todos nós, 
brasileiros, e entre nós e aqueles que não nasceram 
no Brasil. E espero dar uma contribuição para que o 
Brasil se torne um País cada vez melhor.

Agradeço muito a convivência que tive, nesses 
meses, com V. Exª. Agradeço as lições que levo desta 
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Casa – lições positivas. Não levo nenhuma lição ne-
gativa, Sr. Presidente. Levo lições positivas, lições de 
convivência, lições de sabedoria, lições que jamais 
esquecerei.

Muito obrigado. Tenham todos uma boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador João Costa, antes que V. Exª saia da 
tribuna, permita que eu faça uma saudação a V. Exª, 
primeiro, para dizer que foi uma alegria – e tenha cer-
teza que para todos os Senadores e Senadoras – con-
viver com V. Exª. 

Sei que V. Exª volta ao seu Estado com o retorno 
do Senador Vicentinho. Mas, para mim, foi muito praze-
roso conviver com V. Exª. Foram momentos históricos, 
como aquele da votação da política de quotas. V. Exª 
tinha um ajuste a fazer; porém, quando eu disse a V. 
Exª que, se o ajuste fosse feito, poderíamos até não 
votar a matéria, V. Exª disse: “Não; então fico com o 
seu relatório. Acompanharei. Não criarei nenhum pro-
blema, porque acho importante a política de quotas”.

Em outros momentos, na própria Comissão de 
Direitos Humanos, V. Exª sempre teve uma postura de 
estadista, a postura dos grandes homens. E, por isso, 
tenho certeza de que os militantes do Partido Pátria 
Livre, com que tenho a alegria de conviver, estão muito 
orgulhosos do mandato de V. Exª.

A gente sabe que, com a volta do Senador Vicen-
tinho, também um grande Senador, ele ocupará seu 
espaço, mas ele pode ficar tranquilo em seu retorno à 
Casa, nesta semana ou na semana que vem, pois ele 
teve aqui um grande representante chamado Senador 
João Costa, do Partido Pátria Livre.

Que bom saber que, no mundo, existem pessoas 
iguais a você!

Parabéns!
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO) – Agra-

deço muito, Sr. Presidente. Agradeço a todos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Passamos a palavra, neste momento, como orador 
inscrito, ao Senador João Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da 
Rádio Senado, desde o meu primeiro mandato nesta 
Casa, de 2003 a 2005, interrompido por uma armação 
política patrocinada pelos meus adversários, procurei 
apresentar projetos de interesse nacional, como a Lei 
Complementar nº 131, a Lei da Transparência, que 
tornou obrigatória a exposição de todas as receitas e 
despesas públicas, em tempo real, na rede mundial 
de computadores.

Essa lei foi promulgada no dia 26 de maio de 2009 
pelo Presidente Lula e, aos poucos, está adquirindo 
cultura. Todos sabemos que, para uma lei se consoli-
dar, para valer, exige certo período de tempo. E a Lei 
da Transparência estabeleceu prazos: um ano, para as 
instituições federais, o Executivo, o Legislativo Federal 
– a Câmara e o Senado –, os Tribunais de Justiça, os 
Tribunais de Contas e as prefeituras dos Municípios 
com mais de 100 mil habitantes; dois anos, para as 
prefeituras de Municípios com população entre 50 e 
100 mil habitantes; e quatro anos, para as prefeituras 
de Municípios com população de menos de 50 mil 
habitantes.

Esse prazo foi estabelecido em 2009 e começa 
a valer, para essas pequenas prefeituras, que cor-
respondem a mais de 4,9 mil Municípios, a partir do 
próximo dia 27 de maio. Ou seja: a partir do dia 27 de 
maio próximo, todas as prefeituras deverão expor as 
suas contas, suas receitas e suas despesas, em tem-
po real, na Internet.

Outro projeto que apresentei neste mandato, ini-
ciado com dez meses de atraso, no dia 29 de novembro 
de 2011, portanto há um ano e meio, foi a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 24. Essa emenda institui 
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança 
Pública. Como não há como fazer política pública sem 
orçamento, a proposta é criar esse fundo.

A PEC nº 24 foi abraçada com entusiasmo pe-
los agentes de segurança pública de todo o País, que 
criaram, inclusive, a Frente Brasil pela PEC 24 e pela 
Sociedade. Houve uma mobilização muito grande em 
torno de outra proposta de emenda à Constiuição, de 
iniciativa da Câmara dos Deputados, a denominada 
PEC nº 300. Esta PEC definia gastos, mas não iden-
tificava as fontes de recursos que cobririam esses 
gastos. Já a PEC nº 24 identifica claramente as fontes 
de recursos que irão atender essas necessidades da 
política nacional de segurança pública.

Creio que, pela primeira vez, estamos dando 
o tratamento que a sociedade exige relativamente à 
política de segurança pública. A PEC nº 24 represen-
tará para o País e para a segurança pública o que o o 
Fundeb representa para o Brasil na área de educação 
e o SUS, para a saúde.

O objetivo da criação do fundo é garantir recursos 
regulares e permanentes para aplicação na segurança 
pública dos Estados. É sabido que a segurança, em 
nosso País, a segurança do cidadão e do patrimônio 
das pessoas, é delegada aos Estados brasileiros. São 
as polícias estaduais e do Distrito Federal as encarre-
gadas de garantir a segurança da sociedade, a segu-
rança das pessoas.
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No entanto, a União Federal não tem uma política 
nacional voltada para garantir a segurança do cidadão. 
Essa PEC no 24 busca exatamente isso: primeiro, criar, 
estabelecer o recurso definido, para que os Estados da 
Federação contem, nos seus orçamentos, com recur-
sos para garantir a segurança das pessoas que vivem 
nos Municípios, que vivem nos Estados brasileiros.

Com a aprovação da PEC no 24, a União arre-
cadará recursos de várias fontes: uma parcela do IPI 
sobre vendas de armas e munição será locada para 
o fundo, parcela a ser definida em lei complementar; 
uma parcela do ICMS sobre vendas de material bélico 
e munição também irá para o fundo, assim como uma 
parcela do Imposto Sobre Serviços das empresas de 
vigilância privada, que vêm crescendo enormemente 
nos últimos anos. Ou seja, há um laço de solidariedade 
e de contribuição entre a União, com uma parcela do 
IPI, os Estados, com uma parcela do ICMS, e também 
as prefeituras, com uma parcela do ISS.

Os profissionais da segurança pública se mo-
bilizaram e criaram a Frente Brasil pela PEC 24, e a 
Associação Nacional das Entidades Representativas 
de Cabos, Soldados, Policiais e Bombeiros Militares 
do Brasil já patrocinou audiências em vários Estados. 
Nós estivemos apresentando a PEC no 24 em Campo 
Grande, no Mato Grosso do Sul; em Goiânia; em Belo 
Horizonte; e em Macapá. Na próxima sexta-feira, dia 
26, será realizada a quinta audiência pública em São 
Paulo, evento que será transmitido para todo o País 
pela internet, na TV da minha página aqui no Senado.

Na semana passada, durante reunião da ban-
cada do PSB no Senado com o Governador de Per-
nambuco e Presidente Nacional do nosso partido, 
Eduardo Campos, expus os objetivos da PEC no 24 ao 
Governador. Ontem, o Governador Eduardo Campos 
defendeu a criação de um sistema nacional integrado 
de segurança pública. Na avaliação do Governador, 
o País deveria adotar um modelo tripartite de finan-
ciamento para o setor, no qual Estados, Municípios e 
União participariam dos investimentos e assumiriam 
responsabilidades.

Para Eduardo Campos, a Federação está desa-
fiada a organizar um sistema nacional de segurança 
pública. Para ele, esse é um desafio de todos os gover-
nadores, de todos os prefeitos e é também um desafio 
do Governo Federal.

O que Eduardo propõe para a segurança pública 
no País está contemplado pela PEC nº 24. Trocando 
em miúdos, representa que a segurança pública seja 
financiada com repasses de um fundo permanente, 
como é feito pelo SUS, para a área de saúde, e pelo 
Fundeb, para a educação, sem a necessidade da for-

malização de convênios, o que gera entraves, burocra-
cias e retarda as ações da área de segurança.

Somente uma ação integrada será capaz de en-
frentar de forma consistente o problema da segurança 
pública no País, e é isso que pregamos nesta cruzada 
pela aprovação da PEC nº 24, conforme explicitou o 
companheiro e Governador Eduardo Campos.

Um país da dimensão do Brasil, com 26 Estados 
federados e o Distrito Federal, com uma política de 
segurança pública descentralizada, exige que a União 
acompanhe de perto o que acontece nos Estados. Nós 
temos uma polícia judiciária nacional, mas uma polícia 
que está preocupada em controlar o tráfico, as grandes 
organizações criminosas. O que precisamos é de mais 
recursos para colocar a polícia lá onde o povo vive. A 
ideia e a implantação das unidades de polícia interativas 
nas comunidades, como é o caso do Rio de Janeiro, 
tem reduzido enormemente as ocorrências policiais.

Essa experiência já ocorreu em alguns Estados. 
Inclusive, no meu Estado, onde nós implantamos a 
polícia comunitária, a polícia interativa...

(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – ... 

ali trabalhando em conjunto com a comunidade, e isso 
fez com que houvesse uma enorme redução nas ocor-
rências policiais. Mas, para isso, é necessário recurso. 
E uma das fontes de recurso... Nenhuma dessas fontes 
que estamos citando vai aumentar a carga tributária. 
É recurso que já existe. O único agravo que temos de 
fazer é que estamos estabelecendo aqui, nesta PEC, 
Senador Paim, uma contribuição do sistema financeiro.

Estamos agravando em 3% o lucro líquido dos 
bancos e do sistema financeiro. Estamos falando de 
lucro líquido, ou seja, depois de retiradas todas as 
despesas, então, os bancos dariam uma contribuição 
de 3% sobre o lucro líquido para garantir essa política 
nacional de segurança pública.

Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de parabe-
nizar o Governador Eduardo Campos por ter abraça-
do essa política nacional de segurança pública, que 
passou a ser discutida também nos Estados. Para nós 
isso é fundamental.

Nós temos uma política de educação que garan-
te recursos, aloca recursos, define esses recursos. E 
daí surgiu toda uma preocupação do Governo Federal 
para definir uma política para a educação, assim como 
temos recursos alocados para saúde também. Agora, 
precisamos garantir recursos para a segurança pública, 
porque a violência urbana é um flagelo para quem vive 
não apenas nas grandes cidades, mas nas médias e 
até mesmo nas pequenas cidades brasileiras.

Era isso, Sr. Presidente.
Muitíssimo obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador João Capiberibe.

Eu havia permutado com a Senadora Angela 
Portela. Seria S. Exª agora, há um líder antes, por 
cinco minutos.

Fala, neste momento, o Senador Paulo Davim, 
em seguida a Senadora Angela Portela e, na sequên-
cia, a Senadora Ana Amélia.

Enquanto S. Exª se dirige à tribuna, registro que 
estiveram conosco aqui os alunos do ensino médio do 
Colégio Inei-Sigma, de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência também comunica às Srªs e aos 
Srs. Senadores, Parlamentares, que está convocada a 
sessão conjunta do Congresso Nacional, a realizar-se 
no dia 24 de abril corrente, quarta-feira, às 19 horas, 
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a 
comunicações da Presidência da Mesa do Congres-
so Nacional e leitura de vetos presidenciais e demais 
expedientes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Paulo Davim, para uma comunicação 
parlamentar pelo PV.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Lí-
der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, o Senado Federal realiza este ano a 
6ª Edição do Concurso de Redação e a 3ª Edição do 
Jovem Senador, projetos que integram, desde 2011, 
o Programa Senado Jovem Brasileiro, que tem por 
objetivo despertar a atenção do jovem para o mundo 
dinâmico da política, da participação cidadã e da de-
mocracia consciente.

O Brasil hoje é um País que precisa do jovem, da 
sua mobilização, da sua criatividade para crescer, por-
que vivencia um momento de quebra de paradigmas, 
de revolução de conceitos, de renovação no modo de 
se exercer a cidadania. É pela sua participação e en-
gajamento no debate dos temas voltados para o bem 
comum que o crescimento se cristaliza e o futuro se 
torna presente. 

Esse concurso do Jovem Senador, em 2011, 
mobilizou mais de 18 mil escolas no Brasil e chegou 
a mais de 320 mil alunos, que foram informados e par-
ticiparam desse evento.

Esse concurso, Sr. Presidente, que é promovi-
do pela Secretaria de Relações Públicas do Senado 
Federal, em parceria com o Ministério da Educação 
e com o apoio do Conselho Nacional de Secretarias 
de Educação e das Secretarias de Educação dos Es-
tados e do Distrito Federal, é dividido em três etapas.

A primeira etapa acontece em cada escola. As 
escolas participantes selecionam uma redação que 
vai representar essa instituição junto à Secretaria de 

Educação do Estado. O Estado escolhe a melhor re-
dação de todas que lhe foram encaminhadas e deve 
encaminhá-la para o Senado Federal. Portanto, a pri-
meira etapa diz respeito à seleção na escola. A segunda 
diz respeito à seleção que acontecerá nas Secretarias 
de Educação dos Estados e do Distrito Federal. E a 
terceira é a etapa nacional. 

A comissão julgadora do Senado Federal avalia, 
julga e classifica as 27 redações finalistas, uma de 
cada unidade da Federação, selecionando o primeiro, 
o segundo e o terceiro lugar na etapa nacional até o 
dia 8 de outubro de 2013.

No ano passado, o tema foi “Meu município, meu 
Brasil”. Este ano o tema é “Buscar voz para ter vez: 
cidadania, democracia e participação.”

Os finalistas do concurso de redação ganharão 
uma viagem a Brasília, para participar da cerimônia 
de premiação no Palácio do Congresso Nacional e 
participarão do projeto Jovem Senador, uma simula-
ção de como é o processo de criação de leis no nos-
so País. Todos os 27 finalistas ganharão notebooks, 
medalhas e certificados de classificação. As escolas 
dos alunos classificados nos três primeiros lugares 
ganharão desktops para uso coletivo e as 27 escolas 
dos alunos finalistas ganharão kits com material edu-
cativo e pedagógico.

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Tive a 

satisfação e a honra de, pelo segundo ano consecuti-
vo, ser escolhido pelos meus pares para presidir esse 
evento do Jovem Senador.

É um projeto de grande alcance do Senado Fe-
deral, primeiro, porque aproxima o Senado Federal da 
sociedade; segundo, traz o jovem para conhecer o dia 
a dia da mais alta câmara legislativa do País; terceiro, 
permite que esse jovem troque experiência com outros 
jovens da mesma idade, de Estados diferentes, e tro-
que experiência conosco, Senadores da República; e 
o quarto ponto que acho fundamental, Senador Paulo 
Paim, é que esses jovens deixarão aqui projetos que, 
através da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, tramitarão nesta Casa e, quem sabe, 
um dia teremos a satisfação de assistir à Presidenta 
Dilma sancionando um projeto de lei aprovado e dis-
cutido nesta Casa, da lavra dos Jovens Senadores!

É um projeto de grande alcance, é um projeto 
pedagógico, é um projeto que desperta a juventude 
e o estudante para a importância da sua participação 
na consolidação da jovem democracia que vivencia-
mos no Brasil!

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Por isso, 

Sr. Presidente, este ano esperamos uma participação 
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muito maior. No ano passado, tivemos uma participa-
ção de 6% do universo de estudantes do Brasil. Este 
ano, há uma perspectiva de maior participação. 

Se no ano passado mais de 320 mil alunos parti-
ciparam, neste ano nós queremos ultrapassar a marca 
dos 500 mil alunos participando desse concurso Jo-
vem Senador.

Portanto, Sr. Presidente, quero, mais uma vez, 
parabenizar o Senado Federal, a comissão organiza-
dora e dizer do meu orgulho, pelo segundo ano con-
secutivo, de estar presidindo esse evento. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senador Paulo Davim, meus cumprimentos pelo 
pronunciamento e pela sua liderança nesse programa 
Jovem Senador. 

Eu tive a alegria de apresentar o projeto que 
resultou, pela competência do Presidente Sarney, da 
Secretária Cláudia Lyra e de toda a sua equipe, nes-
se grande projeto coletivo que hoje é um sucesso em 
nível nacional. A Cláudia Lyra foi fundamental nesse 
sentido e foi no período do Presidente Sarney que 
surgiu o Jovem Senador.

Passamos a palavra, neste momento, à Senadora 
Angela Portela, com quem eu permutei, já que preferi 
falar depois da Ordem do Dia. 

A SRª. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Muito obrigada, Senador Presidente Paulo Paim.

Sras Senadoras, Srs. Senadores, trago nesta tar-
de um assunto de preocupação recorrente de todos 
nós, Senadores. 

Voltei do meu Estado esta semana com uma gran-
de preocupação. Dados estatísticos da Delegacia de 
Acidentes de Trânsito (DAT), órgão do Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran), revelam que somente 
neste ano, entre janeiro e março, foram registrados 
1.632 casos de violência no trânsito em nosso Estado.

O número de boletins de ocorrência registrados, 
até então, já representa 47% do total de casos acon-
tecidos em todo o ano passado, quando a DAT regis-
trou 3.434 acidentes de trânsito em todo o Estado de 
Roraima.

Este ano, Sr. Presidente, já foram registrados 
767 casos a mais do que o notificado no mesmo pe-
ríodo em 2012.

As estatísticas revelam ainda que o número de 
mortes também aumentou no primeiro trimestre deste 
ano, em meu Estado, que tem menos de 500 mil habi-
tantes. Foram 28 pessoas que chegaram a óbito por 
acidentes de trânsito. 

No ano passado, nos primeiros três meses do 
ano, as vítimas foram vinte e cinco. 

Com um trânsito tão perigoso, Sr. Presidente, a 
Delegacia de Acidentes de Trânsito apontou que 90% 
dos 318 inquéritos que estão em tramitação são todos 
de mortes no trânsito.

Este cenário de Roraima é reforçado por um es-
tudo realizado pela Confederação Nacional dos Muni-
cípios sobre a situação da mortalidade no trânsito do 
Brasil. Com base em dados do Ministério da Saúde, o 
mapeamento da Confederação Nacional dos Municí-
pios apresenta nossa capital, Boa Vista, em primeiro 
lugar, com uma taxa de 34,4% entre as capitais de 
menor porte populacional que apresentam os maiores 
números de mortes por acidente no trânsito. 

O título nada agradável que nossa capital ostenta 
no estudo da Confederação Nacional dos Municípios é 
reafirmado pelos dados da própria Seção de Estatísti-
ca do Detran, que mostram que, em 2012, a Avenida 
Ataíde Teive, a mais extensa de Boa Vista, liderou a 
estatística de acidentes de trânsito: foram 300 casos 
registrados. Em 2011, os registros de morte nesta 
avenida haviam sido de 348. É um número crescente 
e preocupante. 

O fenômeno da violência no trânsito, que coloca 
nossa capital, Boa Vista, na liderança, não é, evidente-
mente, uma exclusividade do nosso Estado de Rorai-
ma. Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 
2002 e 2010, houve um crescimento de quase 25% 
nos acidentes fatais no País. Conforme estes dados, 
o Brasil é responsável por 4% das mortes de trânsito 
ocorridas em todo o mundo.

O estudo do Ministério da Saúde revela que os 
motociclistas são os mais atingidos. Em nove anos, 
o número de acidentes envolvendo motos passou de 
3.744 em 2002 para 10.134 no ano passado. Além 
disso, 25% do total de acidentes fatais registrados no 
País envolvem os motociclistas.

Os dados do Ministério da Saúde revelam tam-
bém que a situação seria ainda mais grave no Norte 
do País, região que exibiu o maior percentual de au-
mento na quantidade de óbitos. Foram 53% do total 
levantado pelo Ministério.

E aqui novamente aparece Roraima, em situação 
ainda mais grave, considerando o fato de que a moto-
cicleta é um veículo muito usado no Estado.

As estatísticas mostram que, em 2010, das 147 
mortes ocorridas no trânsito em Roraima, 57 foram de 
pessoas que estavam em automóveis de duas rodas. 
O Brasil aparece também, em levantamento feito pelo 
Centro de Experimentação e Segurança Viária, com 
um número assustador de acidentes no trânsito. De 
acordo com o estudo, o maior pico de mortalidade no 
trânsito ocorreu em 2007, com a dramática marca de 
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37.407 vítimas fatais, perfazendo uma taxa de 19,9 
mortes por cem mil habitantes. 

Esse levantamento mostrou que, com a vigência 
da Lei Seca, alguns Estados apresentaram redução 
de até 30% no número de mortes no trânsito. A reve-
lação desse fato nos induz a constatar que foi acerta-
da a posição de enrijecer as leis, especialmente a Lei 
Seca, para que os infratores deixassem de contar com 
a certeza da impunidade.

Mas, nobres colegas, a problemática da violên-
cia no trânsito não é um fato isolado do nosso País. 
Em todo o mundo, o drama é um sério e preocupante 
caso de saúde pública e de educação. O quadro é tão 
preocupante, Sr. Presidente, que as Nações Unidas 
proclamaram os anos de 2011 até 2020 como a Dé-
cada da Ação pela Segurança no Trânsito.

Estimativas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) publicadas no Informe Mundial sobre Situação 
de Segurança Viária, realizado em 2009, indicavam 
que, caso medidas enérgicas não sejam tomadas 
agora, 2,4 milhões de pessoas vão morrer no trânsito 
até o ano de 2030.

O estudo da OMS revela que, hoje, já morrem 
no trânsito, anualmente, em todo o mundo, 1,3 milhão 
de pessoas. Mais de 90% dos acidentes com vítimas 
fatais ocorrem em países de baixa e média renda, 
que concentram menos da metade da frota mundial 
de veículos motorizados. E as pessoas mais vulnerá-
veis diante desse tipo de violência são os pedestres, 
os ciclistas e os motociclistas.

Por conta da alta taxa de mortalidade causada 
pelo trânsito, outros nove países, além do Brasil, foram 
selecionados para a implantação de projetos de se-
gurança no trânsito. São eles: Camboja, China, Egito, 
Índia, México, Quênia, Rússia, Turquia e Vietnã. Juntos, 
esses países respondem pela metade das mortes no 
trânsito que ocorrem em todo o mundo.

Preocupado em fazer a sua obrigação, o Gover-
no brasileiro vem tomando medidas administrativas 
preventivas à violência no trânsito e investindo em 
políticas de combate a esse mal.

Em 2010, o Ministério da Saúde lançou o Pro-
jeto Vida no Trânsito. Ação desenvolvida em parceria 
com a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) 
e com uma fundação internacional de promoção de 
atividades na área social, esse projeto visa a reduzir 
lesões e óbitos no trânsito em Municípios seleciona-
dos por uma comissão interministerial que envolve as 
Pastas da Justiça, da Saúde, dos Transportes e das 
Cidades. Coordenado, obviamente, pelo Ministério da 
Saúde, esse projeto conta também com as parcerias 
de universidades estrangeiras e brasileiras. Iniciada 
em 2010, a primeira etapa desse projeto se estendeu 

até 2012. A segunda etapa, iniciada em 2012, vai até 
2014, com mecanismos de monitoramento e avaliação 
das atividades e dos resultados.

Também voltado para a prevenção dessa proble-
mática, o Ministério da Saúde autorizou, no segundo 
semestre do ano passado, um repasse no valor de 
R$12,8 milhões para os 26 Estados e o Distrito Fede-
ral, com o fim de ampliar e fortalecer o Projeto Vida 
no Trânsito.

Neste ano, o Ministro Alexandre Padilha foi às 
ruas chamar a atenção para a Operação Rodovida, 
que acontece em todo o País. Integrante do Pacto Na-
cional pela Redução de Acidentes, o objetivo dessa 
ação era reduzir a ocorrência e a violência dos aciden-
tes de trânsito, com ações integradas entre a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), as polícias estaduais e as 
agências de trânsito.

Minha preocupação, Sr. Presidente, Senador Pau-
lo Paim, não é de hoje. Em outras oportunidades, com 
base em anúncios do Ministério da Saúde, alertei aqui, 
neste plenário do Senado, sobre o perigo que repre-
sentava o aumento do número de mortes no trânsito no 
País na última década. Retomo o tema, porque como 
o assunto é recorrente, o drama da violência no trân-
sito diz respeito não somente aos Parlamentares e às 
autoridades, mas a todos os brasileiros e brasileiras.

Nosso povo, Senador, está melhorando de vida 
e tendo acesso a bens de consumo duráveis. Mas, 
longe de apontar apenas e tão somente o aumento 
do poder aquisitivo da população, que agora está ten-
do possibilidade de acesso ao carro e à moto, penso 
que a questão da violência no trânsito tem origem em 
outras fontes. Uma delas é a fé na impunidade. Vide 
o caso do jovem que, além de atropelar um cidadão 
que trafegava em uma bicicleta, jogou o braço da víti-
ma em um rio. Trata-se de violência sem precedentes.

No caso das rodovias, penso que a péssima con-
dição de muitas estradas também ajuda a provocar 
as mortes que estão inchando as nossas estatísticas.

Portanto, Srs. Senadores, precisamos admitir 
que estamos diante de um problema de ordem social 
e de ordem cultural.

Diante de tudo que estamos a ver, penso que a 
origem de todo esse estado de coisas está na edu-
cação e na formação do indivíduo. E, assim sendo, a 
solução para a humanização do trânsito está primor-
dialmente no investimento em educação para o trân-
sito, que envolve diretamente uma educação voltada 
para a cidadania.

Para mudarmos a cultura da insegurança no trân-
sito, a meta mais eficaz é o investimento pesado em 
educação. Isso começa na educação desde a mais 
tenra idade. É preciso criar nossas crianças dentro de 
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uma cultura de paz, de respeito à vida e à integridade 
física de todas as pessoas. Essa educação para a vida 
vai além, muito além da educação no trânsito.

Sr. Presidente, eu gostaria de alertar para a im-
portância de que 100% dos investimentos do pré-sal 
vão para a educação de nosso País. Há essa neces-
sidade. Nosso País precisa desses recursos para in-
vestimento na educação.

Portanto, deixo aqui a voz do meu Estado, Ro-
raima, que grita por soluções urgentes à violência no 
trânsito.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Senadora Angela Portela, concordo com V. Exª. 
Eu presidi uma audiência pública que reuniu 53 mil 
vereadores de todo o Brasil, e a decisão a que eles 
chegaram foi a de que 10% do PIB e os investimen-
tos do pré-sal deveriam ser destinados à educação. 
Parabéns a V. Exª!

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) – 
Cem por cento para a educação!

Muito obrigada, Senador.
Como ainda tenho um tempinho, eu gostaria de 

destacar a presença aqui dos sindicalistas do meu 
Estado, Roraima, e do Estado do Amapá. Eles estão 
no plenário do Senado Federal para acompanhar a 
votação e a aprovação na Câmara Federal da PEC 
nº 111, que vai resgatar o direito dos servidores dos 
ex-Territórios de Roraima e do Amapá que prestaram 
serviços no período de 1988 a 1993. Essa PEC é de 
autoria de nossa companheira do Amapá, do Partido 
dos Trabalhadores, Dalva Figueiredo.

Sejam todos bem-vindos! Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Sejam bem-vindos! Agora, não falo como Se-

nador, mas falo de sindicalista para sindicalista. Um 
abraço a todos!

Passamos a palavra, neste momento, como não 
se encontram aqui a Senadora Vanessa Grazziotin e 
o Senador Aloysio Nunes, à Senadora Ana Amélia.

Senadora Ana Amélia, antes de a senhora vir à 
tribuna, permita-me ler um comunicado em menos de 
um minuto.

Leio um comunicado ao Presidente da Casa:

Sr. Presidente, comunico a V. Exª que estou 
reassumindo o mandato de Senador da Repú-
blica pelo Estado do Tocantins, em virtude da 
exoneração do cargo de Secretário de Estado 
do Tocantins para Assuntos Legislativos junto 
ao Congresso Nacional, conforme ato publi-
cado no Diário Oficial do Estado de Tocantins, 
cuja cópia segue em anexo.
Colho do ensejo para renovar-lhe votos de 
elevada estima e distinguido apreço.

O Senador Vicentinho Alves faz essa comunica-
ção ao Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros.

É o ofício.

Ofício/GSVALV nº 10/2013

Brasília, 22 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que estou reassu-

mindo o mandato de Senador da República pelo Esta-
do do Tocantins em virtude da exoneração do Cargo 
de Secretário de Estado do Tocantins para Assuntos 
Legislativos junto ao Congresso Nacional conforme 
ato publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, 
cuja cópia segue anexa.

Colho do ensejo para renovar-lhe votos de eleva-
da estima e distinguido apreço. –Senador Vicentinho 
Alves, (PR-TO).
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O expediente lido vai à publicação.

A Senadora Ana Amélia está com a palavra.
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 Sena-
do; ouvintes da Rádio Senado; nossos visitantes que 
nos dão a honra da visita e que vêm de todo o Brasil, 
um grupo de Senadores e de Deputados participou, 
recentemente, do almoço da Agenda Legislativa apre-
sentada pela Confederação Nacional da Indústria e 
por seu Presidente, Robson Andrade. A Ministra Ide-
li Salvatti, representando o Governo, e o Ministro do 
Trabalho, Manoel Dias, também estiveram presentes, 
juntamente com o Presidente desta Casa, Senador 
Renan Calheiros, e com o Presidente da Câmara dos 
Deputados, Deputado Henrique Alves.

Há 18 anos, a Confederação Nacional da Indús-
tria apresenta, no mês de abril, a sua agenda, que 
é um temário que tem ocupado a atenção da maior 
parte dos Senadores, seja no âmbito das relações 
trabalhistas, Senador Paulo Paim, que é especialista 
nessa área e dedicado a esse tema social, seja nas 
questões relacionadas à tributação, às condições de 
um ambiente positivo para o desenvolvimento da in-
dústria, sem protecionismos, mas com garantias de 
regras de segurança jurídica capazes de fazer com 
que a indústria brasileira tenha condições de continuar 
competindo e tenha competitividade. Também foram 
apresentados dados da economia nacional frente à 
economia mundial.

Então, o Senado e o Congresso têm uma parti-
cipação muito grande, porque a agenda de um setor 
industrial, de um setor da agropecuária ou de um setor 
de serviços não é apenas uma agenda daquela área 
específica, mas é uma agenda de interesse do Brasil, 
porque trata de desenvolvimento econômico e social.

Eu queria, a propósito disso, também enfocar 
hoje, Srªs e Srs. Senadores, uma questão que me está 
preocupando bastante.

Eu fui aqui relatora de um projeto sobre a ques-
tão da regulamentação dos profissionais da área da 
beleza: cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, maquia-
dores. Naquele projeto que estava tramitando havia 
muito tempo e que, com o apoio de Parlamentares, 
consegui desengavetar, era exigido o nível médio de 
ensino. Lamentavelmente, na sanção da matéria, a 
Presidente da República retirou, vetou a exigência do 
ensino médio. Achei que aquilo representou o compro-
metimento da qualidade do profissional, porque, hoje, 
com o avanço da química na tintura de cabelos ou nos 
cremes usados em vários tratamentos estéticos, é pre-

ciso que haja o conhecimento de como aplicar aquele 
produto, é preciso saber se aquele produto é ou não 
indicado. Então, um mínimo de preparo, com o ensino 
médio completo, seria o mais conveniente.

Agora, da mesma forma, no ensino superior, nós 
vemos também uma flexibilização que me preocupa 
muito, que é a retirada da exigência de um título de 
pós-graduação para o ingresso na universidade.

A educação pública brasileira, Senador Paulo 
Paim, precisa se modernizar se quiser desenvolver 
talentos e capacitar profissionais para os desafios 
sociais, políticos e econômicos do nosso País. Re-
gras claras para os concursos públicos, nos quais se 
selecionam professores para a carreira de magistério 
superior, são muito importantes e indispensáveis para 
permitir esses avanços.

Ainda nesta semana, pretendo apresentar, como 
relatora, um parecer favorável ao projeto do Senador 
Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, o PLS 
nº 123, deste ano, corrigindo a lei que reestruturou a 
carreira do magistério do ensino superior. A proposta 
está tramitando, em caráter terminativo, na Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte desta Casa.

Sou favorável à ampliação da presença de mes-
tres e de doutores nas nossas universidades públi-
cas, como forma de melhorar a qualidade do ensino 
superior. Atualmente, o art. 8º da Lei 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, de autoria do Executivo, impede 
que as universidades exijam, nos editais de concurso 
para professores, títulos de mestrado ou doutorado. Só 
graduados, de acordo com a legislação atual, podem 
ingressar no quadro de docentes dessas instituições. 
O próprio Governo Federal já considerou falhas nessa 
legislação. Portanto, uma correção é necessária, sobre-
tudo considerando o aumento do número de mestres 
e de doutores em nosso País.

Felizmente, entre 1996 e 2011, o número de mes-
tres passou de 10.389 para 42.830, um aumento de 
mais de 331,7%, segundo dados do Centro de Gestão 
e Estudos Estratégicos, organização não governamen-
tal que atua em projetos de desenvolvimento científico. 
Essa é uma notícia alvissareira, relevante e otimista.

O mesmo estudo mostrou que o número de dou-
tores chegou a 12.217, em 2001. Há 17 anos, o número 
de brasileiros com título de doutor era três vezes menor: 
somavam apenas 2.830 profissionais. Isso demonstra, 
claramente, um amadurecimento no campo da forma-
ção profissional e do desenvolvimento da sociedade 
brasileira. Ainda assim, estamos muito aquém das na-
ções desenvolvidas no quesito “educação”. E aí, vale 
para qualquer nível, do ensino básico, Senadora Lídice 
da Mata, V. Exª que tem atenção para essa área, ao 
ensino médio, ao ensino superior. 
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Felizmente, o Governo, com um bom senso de 
oportunidade, criou um programa, o Pronatec, que está 
preenchendo um espaço relevante no ensino profis-
sionalizante ou ensino técnico, e isso tem mostrado 
também os avanços nessa área, considerando-se os 
resultados obtidos desde o lançamento desse programa.

Com todas as limitações, no entanto, no merca-
do de trabalho, sobretudo em tempos de dificuldades 
econômicas, sabe-se que quanto maior a titulação, 
maiores também as chances de salários melhores e 
de mais qualidade de vida. 

Hoje, de manhã, vi que, em Santa Catarina, para 
a área de TI – Tecnologia da Informação, uma empresa 
está oferecendo todas as condições, e profissionais 
estrangeiros, inclusive dos Estados Unidos, da Europa 
e da América Latina, já estão se candidatando para 
trabalhar, além de Florianópolis ser uma cidade bonita. 

A empresa tem 60 empregados e precisa de mais 
60, e ela está “catando” no mercado internacional, in-
clusive, essa mão de obra qualificada.

Então, nós temos que ampliar, cada vez mais, 
a oferta.

Além disso, a sociedade ganha com o conheci-
mento compartilhado e desenvolvido nas instituições 
de ensino. Funciona como um ciclo de inovação que 
precisa ser alimentado, continuado.

O Governo Federal estuda a possibilidade de 
editar uma medida provisória para corrigir exatamen-
te essa lei. No entanto, esta Casa já tem a solução 
para o problema: basta aprovarmos a proposta que já 
tramita na Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
aqui, no Senado. É preciso evitar insegurança jurídica 
ou dúvidas nos processos seletivos para a carreira de 
magistério superior. Dessa forma, estaremos respei-
tando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal, já que ela estabelece no art. 66 o seguinte, abre 
aspas: “A preparação para o exercício do magistério 
superior far-se-á em nível de pós-graduação, priori-
tariamente em programas de mestrado e doutorado”, 
fecha aspas. É o que está no texto do art. 66 da Lei 
de Diretrizes e Bases.

Eu, claro, reconheço que aspectos constitucio-
nais podem ser levantados com base na autonomia 
universitária, mas, sinceramente, eu não acredito que 
os reitores das universidades públicas federais não 
sejam os maiores interessados em qualificar seu qua-
dro de corpo docente. Quanto maior a competência, a 
titulação e a qualificação dos professores, melhor será 
o desempenho dos alunos e, sobretudo, a avaliação 
positiva dessas universidades.

Em diversos Estados do Brasil, aliás, não faltam 
mobilizações em favor da melhoria de todas as etapas 
da educação. Senador Paim, no nosso Rio Grande, os 

professores estaduais iniciaram hoje uma paralisação 
por três dias. Muitas escolas de Porto Alegre, capital 
do nosso Estado, inclusive no interior, estão se mobi-
lizando para o pagamento do piso nacional do magis-
tério, de R$1.567,00, e por melhorias na infraestrutura, 
segundo o Centro dos Professores do Estado do Rio 
Grande do Sul (Cpers-Sindicato).

Nesta tarde, os professores realizam um ato público 
em Porto Alegre. A concentração começou às 13h, no 
centro da cidade, e a marcha deve seguir até a Praça da 
Matriz, em frente ao Palácio Piratini, sede do governo. De 
acordo com o sindicato, as paralisações devem ocorrer 
até a próxima quinta-feira em 42 pontos, distribuídos em 
todas as regiões do nosso Estado. As mobilizações já 
começaram também em São Paulo e em Pernambuco.

Existem, portanto, insatisfações e demanda por 
ajustes no campo educacional. A realidade da educação 
brasileira ainda nos impõe desafios. Basta verificarmos 
o tal desinteresse dos alunos pela carreira de profes-
sor. Lamentavelmente, as dificuldades para avanços na 
valorização dos docentes têm reduzido o interesse dos 
profissionais recém-chegados ao mercado de trabalho 
e ao curso de graduação. Motivados por melhores sa-
lários e por boas condições de trabalho, muitos jovens 
que ingressaram no ensino superior com planos de dar 
aula acabaram desistindo no meio do caminho.

O Censo do Ensino Superior 2011, divulgado 
em 2012 pelo Ministério da Educação, mostrou que 
a desistência nos cursos de formação de professores 
para disciplinas obrigatórias é muito alta. Do total das 
matrículas feitas no ano passado, 20%, ou seja, 122 
mil alunos desistiram. As graduações que mais apre-
sentaram desistência foram as de Física, Química, 
Letras-Português e Matemática. Significa que mais de 
52.800 alunos, já matriculados, perceberam que não 
teriam aptidão ou interesse na carreira de professor e 
abandonaram os cursos de licenciatura.

Vários fatores podem explicar a desistência. A 
psicóloga Rosely Sayão, que escreve frequentemente 
no jornal Folha de S.Paulo, diz que recebe cartas de 
vários alunos lamentando o fato de não terem apro-
fundado a pesquisa dos cursos escolhidos antes do 
vestibular ou de não terem recorrido à ajuda de pro-
fissionais ou orientadores.

Segundo a especialista, muitos talentos se per-
dem nesse processo, dificultando o desenvolvimento 
de cidadãos preocupados com questões importantes 
para o desenvolvimento da sociedade, como projetos 
políticos ou mesmo sociais, não focados unicamente na 
remuneração ou na simples obtenção de um diploma.

(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Estou 

concluindo, Senador Paulo Paim.
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O professor da Universidade Federal de Pernam-
buco, Mozart Neves Ramos, que também é membro do 
Conselho Nacional de Educação, disse, em artigo publi-
cado recentemente no jornal Correio Braziliense, que a 
escassez de professores, especialmente nas disciplinas 
de Química, Física, Biologia e Matemática, é um dos 
fatores que mais tem contribuído para o baixo desem-
penho escolar e para a estagnação no ensino médio. 
Na avaliação do professor, será necessário mais gente 
qualificada para ensinar, especialmente na área técnica.

Calcula-se que, nos últimos cinco anos, a educa-
ção profissional saltou de 928 mil matrículas para mais 
de 1,36 milhão. Os investimentos também cresceram: 
aumentaram de US$2 bilhões para mais de R$7,6 
bilhões, segundo o Conselho Nacional de Educação.

As estimativas da Confederação Nacional da 
Indústria apontam que o Brasil precisará de sete mi-
lhões de técnicos, até 2015, para atender à demanda 
do mercado industrial brasileiro. Só nos institutos fede-
rais de educação técnica, o déficit, segundo o Tribunal 
de Contas da União, já passa de oito mil professores.

A pergunta que faço: quem irá formar esses pro-
fissionais? Quem serão os professores que ajudarão a 
construir o futuro e a enfrentar os desafios do presente?

São, portanto, limitações que dificultam a defini-
ção de visão ou de missão. Portanto, o Poder Público, 
em especial nós, aqui, no Legislativo, temos enorme 
responsabilidade sobre os marcos regulatórios já apro-
vados. Nossa função deve ser a de facilitar. No campo 
da educação, o PLS nº 123, de 2013, é um facilitador.

O projeto permite um avanço na direção da qua-
lidade do ensino no Brasil, nobre causa, sempre de-
fendida nesta tribuna pelo doutor em educação, nosso 
colega, Senador Cristovam Buarque, e pelos demais 
Senadores defensores dessa causa.

A aprovação desse projeto deve vir acompanhada de 
outras medidas importantes. Ações como o Programa Ins-
titucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e o Exa-
me Nacional do Ensino Médio (Enem) têm motivado mais 
os estudantes e possibilitado a formação de professores.

O reconhecimento mais rápido e menos buro-
crático de diplomas obtidos no exterior também deve 
ser observado, como propus em debate recente na 
Comissão de Relações Exteriores desta Casa, sem 
nos esquecermos de que a renovação automática 
de diplomas compromete a qualidade dos serviços 
profissionais no Brasil. O seu autor, Senador Roberto 
Requião, com muita habilidade e sabedoria, entendeu 
e admitiu também que o automático está radicalizado 
demais e já admite fazer a alteração.

Por isso, acho que o momento é muito oportuno para 
avanços na nossa educação. Todos os ajustes possíveis 
que contribuam para o desenvolvimento desse setor es-

tratégico de qualquer nação, seja qual for o nível, sempre 
serão necessários para um país que precisa crescer e se 
desenvolver a números compatíveis com a posição do 
Brasil como sétima maior economia do mundo.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Muito bem, Senadora Ana Amélia. A tolerância que 
tive com V. Exª foi a mesma que tive com os outros, e 
V. Exª, como sempre, em sua grandeza, não usou todo 
o tempo que lhe dei. 

Passo a palavra, de imediato, à Senadora Lídi-
ce da Mata. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, peço minha inscrição como Líder do PT. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Wellington Dias. 

Senadora Lídice da Mata, permita-me fazer uma 
pequena leitura.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 
Pois não. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Senador Randolfe Rodrigues 
para integrar, como titular, a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício n° 72, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 72/2013 – GLDBAG

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Ran-

dolfe Rodrigues, como titular, na Comissão de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania – CCJ, 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) 
– A Presidência designa o Senador Eduardo Suplicy 
para integrar, como titular, a Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício n° 73, 
de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo. 

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 73/2013 – GLDBAG

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Sena-

dor Eduardo Suplicy, passa a compor a Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, como Titular, 
em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo.

Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Blo-
co de Apoio ao Governo.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência designa o Senador Cícero Lucena 
para integrar, como suplente, as Comissões de Rela-
ções Exteriores; e de Agricultura e Reforma Agrária, 
nos termos, respectivamente, dos Ofícios n°s 127 e 
128, de 2013, da Liderança do PSDB. 

São os seguintes os Ofícios:

Ofício no 127/13 – GLPSDB

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero 

Lucena, para integrar, como Suplente, a Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

Ofício nº 128/13-GLPSDB

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero 

Lucena, para integrar, como suplente, a Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária.

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e 
distinta consideração.

Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, Líder do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Por fi m, a Presidência designa o Senador Vicen-Por fim, a Presidência designa o Senador Vicen-
tinho Alves, para integrar, como titular, as Comissões 
de Assuntos Sociais; de Serviços de Infraestrutura; e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo; e, como su-
plente, as Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle, em substituição ao Senador João Costa, 
nos termos dos Ofícios n°s 85 a 89, de 2013, da Li-
derança do Bloco Parlamentar União e Força.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 85/2013-BLUFOR

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indi-
car, pelo Bloco Parlamentar União e Força, o Senador 
Vicentinho Alves como membro Titular da Comissão 
de Assuntos Sociais – CAS, em vaga anteriormente 
ocupada pelo nobre Senador João Costa.

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.

Of. nº 86/2013 – BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centinho Alves como membro titular da Comissão de 
Serviços de Infraestrutura – CI, em vaga anteriormente 
ocupada pelo nobre Senador João Costa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL.

Of. nº 87/2013 – BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centinho Alves como membro Titular da Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em vaga 
anteriormente ocupada pelo nobre Senador João Costa.

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.

Of. nº 88/2013 – BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centinho Alves como membro suplente da Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE, em vaga anteriormente 
ocupada pelo nobre Senador João Costa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protesto de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, PTB/PR/PSC/
PPL.

Of. nº 89/2013 – BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centinho Alves como membro suplente da Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle – CMA, em vaga anteriormente ocupada 
pelo nobre Senador João Costa.
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Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, – Senador Gim, PTB/PR/PSC/
PPL.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Enfim, Senadora Lídice da Mata com a palavra. 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Obrigada, Sr. Presidente. 

Quero agradecer também ao Senador Jorge Via-
na, que permutou o horário comigo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é verda-
de que temos, desta tribuna, reclamado das dificul-
dades em que vive meu Estado e, aliás, toda Região 
Nordeste, devido ao prolongamento da estiagem, da 
seca nordestina. 

É preciso destacar, Sr. Presidente, que, pelo que 
ocorreu na semana passada e nesta semana, a Bahia 
tem motivos para comemoração. Graças ao dinamismo 
e à atuação destacada do Governador Jaques Wag-
ner, ontem tivemos a oportunidade de participar de 
uma cerimônia na qual o Governador Jaques Wagner, 
juntamente com o Prefeito de Salvador e o Prefeito de 
Lauro de Freitas, assinaram um acordo para retomada 
do projeto do metrô na nossa cidade. 

Digo isso, Sr. Presidente, porque o metrô de Sal-
vador se transformou em uma novela trágica. Há 12 
anos que se arrasta essa novela. 

Há mais tempo ainda, em 1985, iniciou-se o pro-
jeto do metrô naquela cidade, com o Prefeito Mário 
Kertész. Esse projeto foi abandonado, mas, apesar dos 
gastos já realizados com recursos públicos, foi retomado 
anos depois, mais de dez anos depois praticamente, 
sob a forma de outro projeto completamente diferente. 

Doze anos atrás – não posso me esquecer disso 
–, quando saí da administração municipal, Senador 
Paulo Paim, foi veiculada uma propaganda que a opo-
sição fazia – depois a oposição assumiu a prefeitura. 
Nela, um personagem, uma pessoa, entrava no metrô 
e viajava nele. Certamente esse personagem até hoje 
viaja pelo País naquele metrô fictício, e o povo baiano 
continua, e continuava até então, sem oportunidade 
de ter o seu metrô. 

Mas, agora, após o acordo feito pelo Governo 
do Estado, será viabilizada a conclusão da Linha 1 do 
metrô, que é a Linha Lapa a Pirajá, e a implantação da 
Linha 2 do metrô, a linha da Paralela a Lauro de Freitas. 

Além de definir as regras de administração, esse 
acordo determinou que o Governo do Estado assumirá 
o metrô. A tarifa de integração entre o metrô e o sis-
tema de ônibus de Salvador será de R$1,10. Também 
foi assinada a transferência para o Governo da Bahia 
da administração da Companhia de Transporte de 

Salvador (CTS), responsável pelos trens do subúrbio. 
Ainda segundo o contrato, a administração da Estação 
Pirajá, que é uma grande estação de transbordo da-
quela cidade, ficará sob responsabilidade do governo 
estadual, enquanto a Estação da Lapa, maior estação 
de transbordo da cidade, será administrada pela pre-
feitura. A previsão é que o edital de licitação do metrô 
seja publicado no prazo de vinte dias pelo modelo de 
gestão de parceria público-privada. 

Portanto, Salvador tem a comemorar a data de 
ontem: esse acordo que consolida uma relação repu-
blicana do Governador Jaques Wagner com a admi-
nistração municipal de Salvador.

Também registra a maturidade do Prefeito da ci-
dade em concordar com os termos do acordo, e todos 
trabalharem pelo bem da nossa capital, pelo bem de 
Salvador, levando o projeto mais adiante, para que a 
linha do metrô chegue a Lauro de Freitas e, possivel-
mente, posteriormente nós tenhamos inclusive o retorno 
do trem de passageiros em toda a região metropolitana.

Quero registrar também, Sr. Presidente, que, 
na oportunidade de hoje, o Governador assinou uma 
ordem de serviço para a Conder (Companhia de De-
senvolvimento Urbano do Estado da Bahia) iniciar a 
construção das ligações entre a BR-324 e a Avenida 
Luís Eduardo Magalhães, conhecida como Avenida 
Paralela, e também para a requalificação do sistema 
local. Além dessas vias que vão ligar a Paralela e a 
BR, serão construídas ligações com o terminal de in-
tegração de ônibus do Retiro, com investimento de 
aproximadamente R$7 milhões.

Também na próxima quarta-feira, amanhã, o Go-
vernador Jaques Wagner lançará um edital de licitação 
para a construção do gasoduto de Itabuna-Ilhéus, que 
terá 30 quilômetros entre as duas cidades e um custo 
estimado de cerca de R$40 milhões. Esse edital integra 
programa da Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás), 
que prevê, até 2014, investimento da ordem de R$100 
milhões nas regiões sul, extremo sul e sudoeste do 
Estado. Grandes indústrias dessa região já estão op-
tando pelo uso do gás natural como combustível. Essa 
obra permitirá a oferta de um combustível mais barato 
e acessível. Outro aspecto positivo é que essa obra 
permitirá também ações integradas e estratégicas de 
desenvolvimento regional, já que, por exemplo, a che-
gada do gás natural e seu impacto positivo no fomento 
à instalação do empreendimento permitirão, também, 
mais oportunidades de geração de emprego e renda.

Portanto, a Bahia recebe nesta semana essas 
boas notícias, com grandes e importantes investimen-
tos para o nosso Estado, da mesma forma que rece-
beu com alegria a notícia, na semana passada, dia 
17, da premiação do nosso Governador, que esteve 
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em Washington, nos Estados Unidos, para receber o 
prêmio Parcerias Emergentes, concedido ao Hospital 
do Subúrbio pelo IFC/Banco Mundial e Infrastructure 
Journal. O Hospital foi considerado entre os dez me-
lhores projetos na região da América Latina e Caribe.

O prêmio acontece após o Presidente do Banco 
Mundial, Jim Yong Kim, ter visitado o Hospital, o pri-
meiro no Brasil a funcionar por meio de uma Parceria 
Público Privada e considerado um projeto modelo. Ali-
ás, o Senador Walter Pinheiro destacou isso também 
aqui na semana passada. Este é o terceiro prêmio 
internacional que a instituição recebe. As outras duas 
premiações foram da KPMG (entre os dez melhores 
projetos de investimento em saúde no mundo) e da 
revista World Finance (entre os melhores projetos de 
PPP na América Latina).

O Hospital do Subúrbio é um hospital geral, pú-
blico de gestão privada, com perfil de urgência e emer-
gência. O projeto também já foi evidenciado no jornal 
britânico Financial Times e como um dos mais inova-
dores do mundo na lista da organização internacional 
KPMG.

Portanto, como disse aqui, a Bahia teve razões, 
nessas duas semanas, para grandes comemorações, 
em virtude de grandes investimentos: investimentos 
na área da mobilidade urbana, indispensáveis ao cres-
cimento da nossa cidade de Salvador, à sua requali-
ficação, sua valorização como capital do Estado; in-
vestimento na área da saúde, do nosso Hospital do 
Subúrbio, que ganha a sua premiação; investimento 
no gasoduto de Itabuna-Ilhéus. São sinais do desen-
volvimento que a Bahia vive, neste momento, sob a 
liderança do Governador Jaques Wagner.

Dentre essas boas notícias, Sr. Presidente, eu 
gostaria de finalizar, fazendo o registro dos 177 anos 
do colégio Isaías Alves (Iceia), instituição pública das 
mais destacadas no cenário educacional da Bahia. O 
colégio foi responsável por diversas gerações de pro-
fessores, com relevantes serviços prestados à forma-
ção profissional das mulheres, professoras do nosso 
Estado, que fizeram, no passado, o curso Normal, hoje 
curso de Magistério. É um dos maiores colégios es-
taduais da Bahia, que fica no bairro do Barbalho, um 
bairro popular da nossa cidade, um colégio tradicional 
da educação pública de qualidade na Bahia.

Assim, neste mês em que completa 177 anos de 
atividades, quero deixar aqui os meus parabéns aos 
diretores, ao corpo docente, aos funcionários, aos alu-
nos – e a seus familiares – dessa secular instituição 
de ensino, que tem uma obra extraordinária dada...

(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... 

à educação no Estado da Bahia.

Muito obrigada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agora, um Líder. Senador Dornelles.

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.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, agora são 16h21. Eu indago a V. Exª o que 
faremos hoje, porque há Comissão de Assuntos Eco-
nômicos funcionando e não há acordo para votação da 
Medida Provisória. Gostaria que V. Exª esclarecesse 
para que cada um de nós pudesse atender às solicita-
ções das comissões que demandam a nossa presença.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Aloysio Nunes, a informação preliminar que 
tenho é de que há uma medida provisória trancando a 
pauta. Mas a nossa Cláudia Lyra vai consultar, neste 
momento, o Presidente Renan, se há algum requeri-
mento, alguma coisa que teremos que votar.

A informação que tenho, até o momento, é de 
que não votaremos nada porque há medida provisória 
trancando a pauta.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu gostaria, então, que V. Exª, assim 
que puder, esclareça o Plenário, para que possamos 
saber qual a música que vamos dançar.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Corretíssimo. E assim o farei.

Senador Dornelles, como Líder. 
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP – 

RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna para 
congratular-me com o Senador Vital do Rêgo, com o 
Deputado Carlos Zarattini, com o Senador Wellington 
Dias e com o Senador Pimentel pela solução que en-
contraram em relação à Medida Provisória nº 592: a 
decisão de sobrestar o exame dessa medida até de-
cisão do Supremo Tribunal sobre a matéria.

Realmente, Sr. Presidente, o que ocorreu aqui nos 
últimos tempos em relação aos royalties? A Presidente 
Dilma vetou uma decisão do Congresso em relação 
aos royalties. Esse veto foi derrubado pelo Congresso. 
E em recurso ao Supremo, este concedeu a liminar, 
suspendeu os efeitos da decisão.

Mas qual o sentido de votar uma nova medida 
provisória sobre a mesma matéria?

Se aprovada, a Presidente Dilma estaria na obri-
gação de vetar novamente a medida porque era igual 
a que já havia vetado. Por sua vez, nós criaríamos um 
problema de constrangimento se houvesse uma deci-
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são do Supremo reconhecendo a inconstitucionalidade 
da medida já votada pelo Congresso.

De modo que a decisão hoje tomada foi a decisão 
do bom senso, foi a decisão da lógica, foi a decisão que 
realmente merece todo o aplauso do Congresso, por-
que simplesmente eliminou uma decisão que só traria 
embaraço para todos aqueles que dela participaram.

Por isso, reitero, quero cumprimentar o Senador 
Pimentel, o Senador Wellington Dias e o Senador Vital 
do Rêgo pela decisão de sobrestar a votação dessa 
medida provisória até que o Supremo decida definitiva-
mente sobre a constitucionalidade de certos aspectos 
que envolvem a distribuição dos royalties do petróleo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Líder, Senador Dornelles. 
Como orador inscrito, Senador Casildo Maldaner, 

que permutou com o Senador Waldemir Moka, que, 
por sua vez, permutou comigo. 

Senador Casildo Maldaner, com a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Pois não, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, duas questões. A primeira, para reiterar os ter-
mos da solicitação do Senador Aloysio. Já são 16h25; 
então, segundo o que o Regimento reza, mais do que 
na hora de iniciarmos a Ordem do Dia. 

Em seguida, quero registrar a presença, no ple-
nário, da Senadora Marina Silva. A Senadora Marina 
esteve em uma reunião, ainda há pouco, com a nossa 
presença, do Senador Aloysio, do Senador Pedro Ta-
ques, do Senador Aécio, no gabinete do Senador Pe-
dro Simon, dentre outros Parlamentares. A Senadora 
Marina solicitou ao Presidente Renan Calheiros uma 
audiência no dia de hoje, e nós ainda não obtivemos a 
resposta do gabinete do Presidente da Casa. Eu queria 
insistir com a Mesa sobre a necessidade que há de o 
Presidente Renan receber a Senadora Marina e uma 
comitiva de Senadores que estão acompanhando a 
Senadora Marina, que vieram tratar, ainda há pouco, 
Senador Paulo Paim, do Projeto de Lei nº 4.470, da 
Câmara, que deve ser votado hoje, na Câmara, e vir 
para o Senado.

Trata-se, Sr. Presidente, do maior casuísmo da 
história política brasileira recente, uma reedição do 
Pacote de Abril da ditadura militar. E é importante que 
o Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, re-
ceba a Senadora Marina e a comitiva de Senadores 
que acompanha a Senadora Marina, para ouvir os 
argumentos que existem totalmente contrários a esse 

descabimento, à urgência desse projeto de lei. É um 
projeto de lei que não é importante para o Brasil e só 
atende, Sr. Presidente, neste momento, a casuísmo 
políticos, que não coincide e não combina com uma 
democracia como a nossa. Vinte e cinco anos esta-
mos completando, neste ano, de uma Constituição 
que nos redemocratizou, e não coincide brindarmos o 
aniversário da Constituição com a aprovação desse PL 
despropositado, casuístico e claramente inconstitucio-
nal que será derrubado no Supremo Tribunal Federal, 
caso o Congresso Nacional pague o mico de aprovar 
esse projeto de lei que, na prática, é uma restrição ao 
direito de funcionamento de novos partidos políticos 
e é o direito que tem o cidadão de disputar quaisquer 
eleições que ocorram neste País.

Então, eu queria fazer o registro da presença da 
Senadora Marina e reiterar, Presidente, a importância 
que há de o Presidente do Senado receber, hoje, a 
Senadora Marina e o grupo de Senadores que acom-
panham essa posição política.

Obrigado pela tolerância, eminente Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Senadora Marina Silva, seja bem-vinda à Casa! V. Exª 
é uma eterna Senadora. E hoje, claro, todos nós acom-
panhamos, uma de nossas candidatas à Presidência 
da República. Seja bem-vinda ao plenário do Senado!

O Senador Renan Calheiros está se deslocan-
do da Presidência para fazer a Ordem do Dia, e tenho 
certeza de que ele vai, aqui, dar também a sua posi-
ção, acredito eu, favorável, naturalmente, a receber 
V. Exª. Fico muito feliz de estar na Presidência, neste 
momento, e de V. Exª estar aqui, no plenário, conosco. 
Seja sempre bem-vinda à Casa!

Senador Casildo Maldaner, com a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, caros colegas, faço, da mes-
ma forma, um registro...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Casildo, uma questão de ordem do 
Senador Pedro Simon, se me permitir.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Com muito honra!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Está desligado o microfone, Senador Simon, e está 
todo mundo na expectativa de ouvi-lo agora. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente, deliberadamente, a Senadora e eu esta-
mos sentados aqui, no seu lugar no plenário. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Irei aí, logo. Quando o Senador chegar aqui, irei 
aí me sentar ao lado de V. Exªs.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Sr. Presidente, caros colegas, quero, da mesma 
forma, reiterar os cumprimentos à eminente Senadora 
Marina Silva, que volta ao Senado, que volta a esta 
Casa. Tive a honra de partilhar com ela um mandato, 
de 1995 a 2003. Houve uma interrupção, porque ela 
foi Ministra, teve que sair do Senado Federal, por uma 
temporada, mas tem sido uma grande Senadora. E, 
gostaria de frisar aqui, é muito querida em Santa Ca-
tarina, muito estimada por nós, os catarinenses, com 
muita honra. 

Hoje, pela manhã, Sr. Presidente, tivemos a sa-
tisfação de participar da reunião da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças Climáticas, presidida 
pela nobre Senadora Vanessa Grazziotin, reunindo 
representantes do Senado, da Câmara, do Ministério 
da Integração Nacional e das Relações Exteriores e 
representantes da ONU. O objetivo do encontro foi dis-
cutir as bases da participação brasileira na 4ª Platafor-
ma Global sobre Redução de Risco de Desastres, que 
ocorrerá em Genebra, na segunda quinzena de maio, 
da qual, em princípio, teremos a satisfação de participar.

Tivemos a oportunidade de repassar os principais 
pontos afeitos ao desenvolvimento da Defesa Civil e 
da redução do risco de desastres em nosso País. A 
primeira grande certeza, Sr. Presidente – fato a ser co-
memorado – é a plena consciência do papel prioritário 
das ações de prevenção nesse processo.

O Coronel Humberto Vianna, Secretário Nacio-
nal de Defesa Civil, que tem um trabalho digno de 
reconhecimento à frente da Secretaria, voltou a nos 
lembrar: para cada real gasto em prevenção, econo-
mizamos oito ou nove reais em reconstrução. Nos 
Estados Unidos, dizia ele, país com política já conso-
lidada, esse número salta de impressionante um para 
dezessete – de cada um que se aplica em prevenção, 
economizam-se dezessete em relação à reconstrução. 
São diferenças astronômicas.

Já alcançamos avanços inegáveis, especialmente 
no campo do monitoramento climático, com destaque 
para a inauguração do Centro Nacional de Gerencia-
mento de Riscos e Desastres aqui em Brasília. Regis-
tramos também o amplo programa de investimentos 
elaborado pelo Governo Federal, com destinação de re-
cursos para obras de caráter preventivo em todo o País.

Há, contudo, um longo caminho a ser percorrido. 
A estruturação das Defesas Civis estaduais e munici-
pais, em todo o País, com a definição de competências 
e hierarquia para alcançar a cooperação estratégica, 
é de vital importância.

Instituir estratégias nacional, estaduais e muni-
cipais de construção de comunidades resilientes, ha-
bilitadas a conhecer, minimizar e gerenciar os riscos 

a que estão sujeitas, com base no pressuposto de 
que esta é uma responsabilidade compartilhada entre 
Governo, setor produtivo e sociedade civil organizada. 
Sem dúvida alguma, a preparação das comunidades 
é fundamental para enfrentarmos essas intempéries 
e esses momentos duros.

A definição dos recursos para que todas as boas 
ideias se concretizem, no entanto, é o maior desafio 
brasileiro. Com a conclusão dos trabalhos da Comissão 
Especial de Defesa Civil do Senado, chegamos a um 
projeto de política nacional de defesa civil, amparado 
por um amplo marco regulatório, com a devida previ-
são orçamentária. Esta Comissão, que, no Senado, 
foi presidida pelo eminente Senador Jorge Viana e na 
qual nós tivemos a honra de relatar, tem seus pressu-
postos. Foi uma Comissão que trabalhou, se dedicou.

Propusemos uma reestruturação do Fundo Es-
pecial para Calamidades Públicas (Funcap), de modo 
a ampliar suas fontes de recursos e possibilitar a apli-
cação destes em ações não apenas de reconstrução 
e resposta, mas, principalmente, de prevenção e pre-
paração.

Entre as fontes sugeridas, dou como exemplo o 
projeto que prevê a destinação de 1% do valor do prê-
mio de cada seguro realizado pelo Brasil. De acordo 
com as estimativas, seria possível arrecadar quase 
R$1 bilhão por ano, que seria repartido igualitariamente 
entre as Defesas Civis federal, estaduais e municipais. 
Mais importante, esse recurso seria destinado priori-
tariamente para as ações de prevenção.

Propusemos, ainda, que o Governo Federal inte-
gralizasse no Funcap os aportes feitos através dessa 
contribuição dos seguros, possibilitando uma alavanca-
gem elevada de recursos, uma vez que o atual Fundo, 
por ter destinação exclusiva para reconstrução, está 
destinado à morte por inanição.

Nossos desafios para a consolidação e incorpo-
ração plena de uma política nacional de Defesa Civil 
são muitos, em virtude até de nossa amplitude geo-
gráfica e variedade climática.

Em Genebra, teremos oportunidade não apenas 
de expor nossas propostas, mas também de promover 
o intercâmbio com as melhores práticas no cenário 
internacional.

O próximo passo é implementar; fazer essa difícil 
transição do campo das ideias para a realidade. Para 
tanto, precisamos, acima de tudo, nobre Presidente, 
da união de nossas forças políticas, seja no Executi-
vo seja no Legislativo, nos âmbitos federal, estadual 
e municipal, de força suprapartidária com a prioridade 
que o tema merece.

Trago essas reflexões porque são fundamentais, 
Sr. Presidente.
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E, nessa Comissão em que, na parte da manhã, 
houve as tratativas, nessa Comissão Mista Permanente 
sobre Mudanças Climáticas, que trata das prevenções, 
da organização e na qual se expuseram as metas, fi-
cou claro que nós precisamos reagir.

E, quanto à questão do seguro, até o represen-
tante da ONU ficou entusiasmado. Na verdade, à pri-
meira vista, Sr. Presidente, dá a entender que o seguro 
será repassado para as pessoas e vai acabar enca-
recendo. Mas não é assim, porque a nossa proposta 
para a Defesa Civil nacional é que, de todo recurso do 
seguro.... Dei o exemplo de um automóvel que pode 
ser segurado no meu Estado ou em outro. Em Santa 
Catarina, na cidade de Blumenau, se alguém fizer um 
seguro de automóvel, o que ele der de prêmio, ou seja, 
1% disso – que seja R$10,00 – será recolhido na hora 
para a Defesa Civil nacional. E este valor não fica só 
com ela: um terço vai para a Defesa Civil do Estado 
de origem, no caso Santa Catarina; o outro terço, para 
fechar o inteiro, vai para a cidade onde foi praticado 
o seguro. E, de cada seguro que se fizer naquela ori-
gem, naquela cidade, naquele Município, pelo menos 
um terço vai para a Defesa Civil daquela comunidade 
que estiver devidamente organizada.

E aí nós contaremos, Sr. Presidente Jorge Viana, 
com os agentes da Defesa Civil em cada Município 
brasileiro – um representante, eu diria. Os corretores, 
de graça, para as companhias de seguro vão motivar o 
seguro de qualquer forma, de qualquer jeito que possa 
existir. Com isso, vai aumentar o seguro e, aplicando em 
prevenção esses recursos, vai haver menos acidentes. 
Em havendo menos acidentes, menos ocorrências, as 
companhias de seguro vão indenizar menos.

Por isso, a médio e longo prazo, vão ganhar com 
isso, vão aumentar o seguro, a cultura do seguro, e nós 
vamos preparar as Defesas Civis dos Municípios bra-
sileiros com o recurso para a prevenção. Com esses 
dados, com mais a participação do Governo Federal, 
da Loteria Esportiva, caso aconteça um incidente, do 
qual ninguém está livre, haverá uma parte de recurso 
para que a Defesa Civil entre em campo imediatamente 
e socorra isso ou aquilo, uma escola caída, um posto 
de saúde ou qualquer coisa.

Por isso, vale a pena. Essa Comissão, que realiza 
um trabalho extraordinário nesta Casa, sob a Presidên-
cia da Senadora Vanessa Grazziotin, é uma Comissão 
Mista, com a participação dos Srs. Senadores. Sem 
dúvida alguma, Sr. Presidente, vale a pena continuar-
mos nessa caminhada.

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Quero deixar claro, aqui, que, dessa forma, va-
mos procurar encontrar os caminhos. Não podemos 

parar no tempo e no espaço, aguardando que as coi-
sas aconteçam. Temos que buscar os exemplos dos 
melhores que existem no mundo e tentarmos aplicar 
no nosso País. Temos que ser mais previdentes. Essa 
é a grande linha.

Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas.

Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o 
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-
-Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Casildo Maldaner, 
pelo pronunciamento.

Pela ordem...
Eu queria antes anunciar que estamos recebendo 

a visita dos alunos do ensino fundamental da Escola 
10 do Gama.

Sejam bem-vindos ao Senado Federal! É um 
prazer recebê-los aqui.

Passo a palavra, pela ordem...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-

sidente, como sempre, quero só confirmar com V. Exª a 
minha fala, como Líder da oposição ou, como queiram, 
da Minoria, logo depois da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
lhe agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Queria também aproveitar para registrar a pre-
sença no plenário da ex-Senadora, ex-Ministra e amiga 
conterrânea, Marina Silva, que está aqui conseguin-
do reunir as Lideranças da Casa em plena sessão do 
Senado Federal.

Bem-vinda, Marina!
E sigo com a lista de oradores inscritos.
Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 

Vanessa Grazziotin, em permuta.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Jorge.

Está aqui, em plenário, o Presidente da Casa, 
Senador Renan, e estamos recebendo a visita, como 
disse o Senador Jorge Viana, da ex-Senadora, ex-Mi-
nistra de Meio Ambiente deste País, Marina Silva, que 
aqui está, certamente, para debater um projeto de lei 
cuja votação será concluída, ainda no dia de hoje, na 
Câmara dos Deputados. Em seguida, a matéria virá 
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a Plenário, o projeto de lei que regulamenta a criação 
de novos partidos políticos no Brasil.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, venho à tribuna para fazer o registro de que, 
nesse final de semana, estive em viagem pelo interior 
do meu Estado do Amazonas. Fui a três Municípios: ao 
Município de Lábrea, que fica na calha do Rio Madeira; 
ao Município de Humaitá, que também fica na calha 
do Rio Madeira, Município vizinho ao vizinho Estado 
de Rondônia – é o primeiro Município vindo pelo sul 
do Estado do Amazonas; e também ao Município de 
Carauari, que fica na calha do Rio Juruá.

Como todos percebem, aqui estou falando dos 
Municípios e os localizo de acordo com o rio, porque, 
na Amazônia, essa é a nossa localidade. Não existe 
norte, sul, leste ou oeste da Amazônia; o que existe 
são as calhas de rio. No Pará, também não deve ser 
diferente. Lá, a nossa organização, a organização dos 
Municípios se dá de acordo com a sua localidade em 
relação aos rios.

Então, fiz uma viagem longa, Senador Jorge Via-
na. O Senador Jorge Viana conhece muito bem, por-
que o Município de Carauari, por exemplo, que fica no 
Juruá, se assemelha muito aos Municípios do Estado 
do Acre, que também ficam na calha do Juruá. Esti-
ve nesses Municípios, primeiramente, para fazer uma 
visita, conversar com a população, conversar com o 
prefeito, com as lideranças, com os vereadores acerca 
da situação de cada um deles.

Mas fui num momento muito especial, porque, nos 
três Municípios, inauguramos um centro recreativo de 
esporte e lazer dos trabalhadores em educação, num 
projeto em parceria com o Governo Federal. E eu tive 
a possibilidade de apresentar emendas ao Orçamento 
da União para viabilizar esse projeto. Esses centros 
recreativos de esporte e lazer estão sendo implantados 
em número importante e significativo nos Municípios 
do meu querido Estado do Amazonas.

É uma parceria que vai desde o Governo Fede-
ral, passando pelo governo estadual, pelos governos 
municipais e pelos sindicatos dos trabalhadores em 
educação do Estado do Amazonas.

Sabemos que o Magistério, o professor, o tra-
balhador em educação têm uma presença muito im-
portante na sociedade. Agora, quando falamos em 
Municípios do interior, a presença, a importância e o 
diálogo entre o Magistério, os professores e a socieda-
de é muito maior. Depois dos pais, depois da família, 
quem orienta as crianças, quem orienta os jovens é 
exatamente os professores.

No meu Estado, havia uma reivindicação antiga 
dos trabalhadores em educação para que pudessem 
ter um espaço não apenas para se reunir no final de 

semana, mas um espaço para reunir pais de alunos, 
para reunir os próprios alunos e, assim, melhorar a 
qualidade de ensino.

Quero aqui agradecer muito, e o faço da tribuna 
do Senado, a receptividade que tive nesses três Mu-
nicípios. Fui recebida, no Município de Lábrea, pelo 
Vice-Prefeito, visto que o Prefeito Evaldo Gomes não 
se encontrava em Lábrea, estava na capital, na cidade 
de Manaus, mas o Vice-Prefeito Michel participou da 
solenidade de inauguração, juntamente com os traba-
lhadores em educação. Depois, tive a oportunidade 
de, com ele, fazer uma visita à cidade e ver o anda-
mento das obras, inclusive do início das construções 
das creches, que já estão ocorrendo naquele Municí-
pio. Mais um projeto de parceria entre o Município e o 
Governo Federal.

Na sequência, fui à Humaitá. Quero aqui dizer da 
minha alegria em ver uma cidade tão arrumada, uma 
cidade tão organizada. Lá tivemos várias atividades, 
entre elas a inauguração do Crel – Centro Recreativo 
de Esporte e Lazer, dos Trabalhadores em Educação. 
Fui acompanhada pelo Vice-Prefeito e Prefeito daquele 
Município. O Vice-Prefeito, uma pessoa muito preocu-
pada, enquanto o Prefeito estava em outras atividades, 
me levou também para ver as obras em andamento do 
Município, a situação da educação e da saúde. Assim 
como o Prefeito Dedei. Fizemos também uma bela 
inauguração com a presença importante e significativa 
dos professores daquele Município.

Por fim, fui ao Município de Carauari, um Muni-
cípio distante, mais de duas horas e vinte da cidade 
de Manaus, isso de avião; não de automóvel, mas de 
avião. O Município, como a maioria dos Municípios do 
Amazonas, vive numa situação de isolamento, com 
uma série de dificuldades. Lá também o Prefeito nos 
acompanhou. Visitei a população, visitei o comércio, 
visitei o centro da cidade e posso aqui dar um teste-
munho de como o nosso interior, o interior do Estado 
do Amazonas, vem avançando. 

O nosso Estado tem uma característica muito for-
te, a característica de que grande parte da economia 
vem da capital, por meio da Zona Franca de Manaus. 
Vivemos há alguns anos com inúmeras iniciativas que 
têm sido adotadas no sentido de garantir um desenvol-
vimento independente de cada um dos 61 Municípios 
do interior do Amazonas.

A gente percebe que tem sido muito importante a 
evolução, por exemplo, da implantação de agroindús-
trias e outras atividades que não apenas aquelas que 
giram em torno do funcionalismo público.

Então, faço aqui da tribuna desta Casa, primeiro, 
o registro da importância e de como esses Municípios 
do interior do meu Estado vêm alcançando avanços 
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significativos de progresso, de desenvolvimento e de 
inclusão social. Nesse sentido, a parceria com o gover-
no estadual e com o Governo Federal tem sido muito 
importante para esse avanço.

Segundo, registrar a inauguração que tivemos dos 
centros voltados aos trabalhadores em educação, que, 
repito, vão se transformar em equipamentos sociais 
importantes, não só para os trabalhadores em educa-
ção, mas também à sociedade daqueles Municípios.

Então, foi com muita alegria que visitei esses três 
Municípios importantes do interior do meu querido Es-
tado do Amazonas.

Enfim, Sr. Presidente, neste momento, também a 
título de registro, a Comissão de Assuntos Econômicos 
está se reunindo, aguardando a apresentação, que deve 
estar acontecendo neste momento, do relatório, mais 
uma nova versão do substitutivo do Senador Delcídio 
em relação às novas regras do ICMS interestadual.

Em que pesem algumas críticas em relação à 
Zona Franca, o que eu percebo é que o relatório apre-
sentado pelo Senador Delcídio Amaral contempla os 
anseios da esmagadora maioria dos Estados brasilei-
ros. O objetivo primeiro desse projeto de resolução é 
por fim à guerra fiscal no Brasil, que, se por um lado, 
é certo que tem contribuído com alguns Estados, por 
outro lado, tem levado a uma corrosão da arrecada-
ção dos Estados brasileiros e uma concorrência não 
mais leal, não mais saudável, como queremos entre 
as Unidades da Federação de nosso País.

Então, o objetivo principal é esse. 
O segundo objetivo é garantir...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... um nível de equalização do ICMS. Mas que 
esse nível leve em consideração, principalmente, as 
diferenças econômicas e, obviamente, sociais, entre 
as regiões do País. 

Portanto, aprovar qualquer lei que trate de forma 
igual Estados da Região Sul e Sudeste e os Estados 
das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste é não 
trabalhar pela equidade de nosso País. Então, também 
de uma forma competente, essa equidade é garantida 
a partir do tratamento diferenciado dessas regiões. 

Por fim, quero falar da garantia, no relatório do 
Senador Delcídio, das vantagens comparativas à Zona 
Franca de Manaus. Aparentemente, parece que obtém 
um ganho a mais com esse projeto, mas insistimos em 
dizer que apenas estamos mantendo as vantagens já 
existentes para a Zona Franca de Manaus. Como o 
próprio nome diz...

(Interrupção de som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Sr. Presidente, agradeço a V. Exª o tempo que 

me concede. Concluirei meu pronunciamento neste 
instante.

Quero dizer que o que a gente tem conquistado 
com o relatório do Senador Delcídio é a garantia das 
diferenças, ou seja, do sistema de exceção garantido 
pela própria Constituição brasileira à Zona Franca de 
Manaus. Ouvimos vários Parlamentares falarem das 
perdas que seus Estados poderiam ter em relação 
à Zona Franca de Manaus. O nosso entendimento é 
diferente; o nosso entendimento é o de que o relacio-
namento entre a Zona Franca e os demais Estados 
brasileiros se mantém praticamente como ocorre no 
dia de hoje. Mesmo porque grande parte da produção 
da Zona Franca vai para o consumo interno em outros 
Estados do Brasil. Então, se qualquer Estado compra 
da Zona Franca de Manaus é para consumir naquele 
próprio Estado, o que, em outras palavras, não...

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – ... gera crédito, em absoluto, entre aquela outra 
Unidade da Federação e a Zona Franca de Manaus.

Enfim, tenho certeza de que até amanhã deve-
remos votar esse projeto na Comissão de Assuntos 
Econômicos, para que, em seguida, o projeto possa 
vir ao plenário. Aí sim, quase com um consenso cons-
truído, com uma ampla opinião favorável ao projeto, a 
gente poderá votar nesta Casa. Como disse o Sena-
dor Pimentel, vamos dar um passo importante para a 
reforma tributária tão necessária em nosso País.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
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) – Eu...

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, peço 
a palavra para solicitar a V. Exª que seja lido, apenas 
lido e incluído na Ordem do Dia, o requerimento de 
urgência, que tem número de assinaturas exigidas 
pelo Regimento da Casa, para a inclusão na pauta da 
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado nº 764, 
de 2011, que altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 
2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento de Ex-
portação e dá outras providências.

Muito obrigada, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se não houver objeção da Casa, fare-
mos a leitura do requerimento e votaremos logo após 
a Ordem do Dia. E a matéria vai constar, na forma re-
gimental, dois dias depois, o que pode ser superado 
em função de um acordo de tramitação do Senado 
Federal. Estou falando com relação ao procedimento 
para a apreciação do requerimento.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sim. Presidente, eu já adianto a V. Exª, 
com todo respeito a minha querida amiga Senadora 
Lídice da Mata, que gostaria que o projeto fosse exa-
minado pelas Comissões. Oponho-me, portanto, ao 
requerimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço ao 1º Secretário em exercício, 
Senador Sérgio Souza, que, por favor, faça a leitura 
do requerimento.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos ter-
mos regimentais, requeremos urgência para o 
Projeto de Lei do Senado nº 764, de 2011, que 
altera a Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, 
que dispõe sobre regime tributário, cambial e 
administrativo das Zonas de Processamento 
de Exportação, e dá outras providências. 

Eram esses os termos do requerimento, Sr. Pre-
sidente.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento será votado após a 
Ordem do Dia.

Não há acordo para que nós façamos hoje a Or-
dem do Dia. Algumas Comissões estão deliberando e, 
em função da inexistência de acordo, nós deixaremos 
a Ordem do Dia para amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E eu queria aproveitar para comunicar 
às Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que está 
convocada sessão conjunta do Congresso Nacional, a 
realizar-se no dia 24 de abril do corrente, quarta-feira, 
às 19 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, 
destinada a comunicações da Presidência da Mesa do 
Congresso Nacional, leitura de vetos presidenciais e 
demais expedientes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está encerrada a Ordem do Dia. 

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 5, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009, quanto à autorização para concessão de 
subvenção econômica em operações de finan-
ciamento destinadas a aquisição e produção 
de bens de capital e a inovação tecnológica e 
em projetos de infraestrutura logística direcio-
nados a obras de rodovias e ferrovias objeto de 
concessão pelo Governo federal; altera a Lei 
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à 
concessão de subvenção econômica em opera-
ções 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 financiamen-
tos destinados a beneficiários localizados em 
Municípios atingidos por desastres naturais; 
altera as Leis nºs 12.487, de 15 de setembro 
de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
e 11.491, de 20 de julho de 2007; prorroga os 
prazos previstos nas Leis nºs 12.249, de 11 
de junho de 2010, e 11.941, de 27 de maio 
de 2009 (proveniente da Medida Provisória 
nº 594, de 2012).

Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol 
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 117, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
da República, que dá nova redação ao art. 9º 
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 
(autoriza o Banco Central do Brasil a abrir 
crédito aos Bancos Centrais da República Ar-
gentina e do Uruguai, sob a forma de margem 
de contingência reciprocamente concedida no 
âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda 
Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efei-
tos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Peti-
ção nº. 9.495/AM, que redefine o número de 
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.
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5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 

e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

13 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 316, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero registrar, com muita satis-
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fação, aqui, entre nós, a presença da ex-Senadora 
Marina Silva.

É uma honra muito grande tê-la aqui no Senado 
Federal.

Eu vou ter que me retirar, não haverá Ordem do 
Dia, e eu passarei a Presidência dos nossos trabalhos 
ao Senador Jorge Viana.

O Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como orador inscrito pela Minoria e como foi 
solicitado, eu convido, para fazer uso da palavra, o 
Senador Mário Couto, pelo tempo regimental de 20 
minutos, Senador. 

V. Exª dispõe do tempo regimental de 20 minutos.
V. Exª com a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente. 
Minha querida ex-Senadora Marina, é um prazer muito 
grande tê-la aqui.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto eu 
esta tarde para falar de corrupção. Volto eu esta tarde, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, ao combate à cor-
rupção na Pátria e no meu Estado.

Sei que é muito duro combater a corrupção nesta 
Pátria. Sei que é muito duro combater os poderosos 
que, através do dinheiro público, ficaram ricos e se tor-
naram poderosos. Sei que sou muito pequeno para, 
sozinho, todas as semanas, estar aqui denunciando a 
corrupção no meu País e no meu Estado.

Sei que a minha luta é árdua. Sei que a minha 
família é ofendida. Sei que já soltaram uma bomba 
dentro da garagem da minha casa. Sei que o Ministério 
Público já me avisou que estou prometido de morte. E 
de tudo que falo tenho documentos.

Sei, Senadores e Senadoras, que é duro para 
mim, que é sofrido para mim e minha família, estar 
nesta luta contra os poderosos que ficaram com o 
dinheiro público, com o dinheiro da Pátria, com o di-
nheiro do povo desta terra querida chamada Pará, de 
Nossa Senhora de Nazaré, que me protege. Enquanto 
eu estiver com ela do meu lado, eu não terei medo de 
absolutamente nada. Ó Virgem querida, não me deixe. 
Ó Virgem, proteja-me sempre, eu preciso de ti próximo 
de mim, minha querida Virgem de Nazaré.

Olhem, quanto mais se combate a corrupção, 
quanto mais se fala do corrupto, mais se gera em cada 
um deles a ansiedade de calar esta voz, a voz de um 
paraense, de um paraense lá do Marajó, da pequeni-
na cidade de Salvaterra, que veio para cá incomodar, 
que veio para cá colocar ódio no coração de muitos 

que roubam a Pátria, que tiram do brasileiro, do nos-
so querido Brasil, do meu querido Estado, daqueles 
que deveriam ter saúde, educação, segurança pública, 
estradas, vicinais; daqueles pobres que estão lá no 
interior do interior, que não têm um forno para fazer a 
farinha, porque os poderosos retiraram o dinheiro da 
Sudam, órgão que iria fomentar o desenvolvimento 
da Amazônia e proteger os pobres do meu Estado, 
do Amazonas, do Acre. A Sudam não teve mais força, 
não teve mais condições, depois de ser surrupiada, de 
ter os seus cofres públicos surrupiados, não teve mais 
força para desenvolver a Amazônia.

Colocaram o meu patrimônio num jornaleco. Jor-
naleco sujo, jornaleco feito com o dinheiro público, e o 
jornaleco, com a ira de eu ter lhe acusado aqui, com a 
ira da minha coragem, com a ira deste paraense não 
ter medo e ter a coragem de acusar, como vou fazer 
hoje novamente.

Eis um paraense, nesta tribuna, que veio manda-
do para cá por 1,5 milhão de votos, 53% do eleitorado 
paraense confiou em mim. Este jornaleco, TV Senado 
– deixe-me fazer a propaganda –, ajudou a mostrar o 
meu patrimônio. Mostraram o meu patrimônio, mas 
erraram, colocaram muito pouca coisa, disseram que 
estou milionário. Colocaram a minha casa e uma lan-
chinha em cima da minha casa.

Mozarildo, não é possível que, durante uma vida 
de 27 anos de mandato, eu só tenha uma casa e uma 
lanchinha. Mas eu não roubei a Sudam. Eu não roubei 
a Sudam. Eu não sou ladrão! Eu não roubei o Banpará. 
Eu não sou ladrão! Por isso, meu patrimônio é pequeno. 
Agora, se fossem mostrar o patrimônio deste jornal, com 
certeza essa página inteira não daria. Com certeza, 
se virasse a outra página, não daria. Com certeza, se 
abrissem as duas páginas, não daria para mostrar tudo. 

Olha o que aqui faltou no meu patrimônio. Eu não 
tenho avião, não colocaram aqui. Eu não tenho avião, 
jornaleco. Não tenho. Eu não tenho jornal, eu não te-
nho televisão – estou cansado de dizer isso aqui –, 
eu não tenho fazendas. Eu declaro o meu Imposto de 
Renda e entrego ao Senado Federal com todo o meu 
patrimônio. Não tiro nenhum patrimônio para entregar 
à Mesa do Senado.

Meu Pará querido, chegamos à beira do deses-
pero. Este jornal mostra muito bem o desespero quan-
do a verdade é dita. Quando a verdade é dita, bate o 
desespero na porta da corrupção daqueles que pas-
saram a vida tirando do meu Estado para si próprio.

Eu vou sonhar um pouco aqui, meu nobre Presi-
dente. Eu vou pôr a mão, Senador Alvaro Dias, senhores 
e senhoras que me honram com a presença na galeria 
de honra. Eu quero sonhar um pouco. Srªs e Srs. Se-
nadores, meu Presidente querido, eu vou sonhar um 
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pouco e eu vou contar depois o meu sonho a todos 
vocês. Vamos sonhar. Profundo sonho, Senadores. 

Eu sonhei que aqueles que roubaram a Sudam 
estavam presos. É verdade, Senadores? 

Eu sonhei que os mensaleiros já estavam presos. 
É verdade, Senadores? 

Ninguém está preso. Não é verdade. Que pena! 
Que pena que não é verdade. Meus queridos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, pelo respeito que tenho 
por V. Exªs, ponham na cadeia aqueles que roubaram 
a Sudam. O rombo da Sudam é dez vezes maior que 
o rombo que os mensaleiros causaram à Nação, 

E até hoje, Ministros – até hoje, até hoje, Ministros 
–, ninguém foi chamado a nada. Há mais de dez anos 
os processos da Sudam estão engavetados. Eu ras-
guei a CPI da Sudam. Eu Rasguei. Peço desculpas à 
Mesa, neste momento, na minha humildade. Mas sabe 
por que eu rasguei? Porque não adiantava prosseguir. 
Eu, para conseguir levar uma Comissão para o meu 
Estado, levei quase dois meses. Faça a ideia uma CPI 
para apurar a Sudam.

Agora, meus senhores e minhas senhoras, eu 
quero apresentar uma parte mais forte do meu pro-
nunciamento na tarde de hoje. Eu quero apresentar 
uma denúncia que me chegou à mão, uma denúncia 
que eu não posso guardar na minha gaveta. 

Meu querido Senador Pedro Taques, eu queria 
agora que V. Exª, como um dos homens preparados, 
como um dos homens sérios, como um dos homens 
que eu respeito neste Parlamento, me escutasse um 
pouco. Eu não posso deixar de fazer isto, meu nobre 
Senador. A denúncia é séria, a denúncia é grave. É 
preciso ter coragem para fazer o que eu vou fazer ago-
ra. É preciso ser paraense. É preciso ser marajoara. É 
preciso ter coragem! 

Mas eu não a guardaria jamais na minha gave-
ta. É relacionada a um Senador da República. É rela-
cionada a um Senador da República em exercício do 
mandato, meu nobre Senador Pedro Taques.

Eis um contrato de uma emissora de televisão 
na minha mão. A denúncia me chegou, mas essa de-
núncia já foi feita pela ex-Senadora Marinor, do PSOL, 
que já encaminhou ao Ministério Público Federal, mas 
tenho certeza de que, pela sua sabedoria, V. Exª vai 
entender que este documento aqui primeiro tem que 
passar por esta Mesa Diretora. Esta Mesa Diretora 
tem que se pronunciar em relação a isso, porque é um 
Senador em exercício do seu mandato. 

Esse Senador comprou, em 2001, um canal de 
televisão e rádio em Santarém, a TV Tapajós. Associou-
-se ao Sr. Joaquim da Costa Pereira e Vera Soares 
Pereira, que parece ser a filha. Em 2001, esse con-
trato passou 10 anos engavetado. Precisou o Sr. Joa-

quim morrer. Sr. Joaquim morreu e a filha entrou com 
inventário; e, quando a filha chegou com o inventário, 
eis que surge o dono da TV Tapajós, já registrada em 
cartório em 2011. 

Pior, Senador Jarbas Vasconcelos – eis, Sena-
dor, na minha mão –, o patrimônio do Senador Jader 
Barbalho, patrimônio de 2012, portanto, que foi enca-
minhado à Mesa Diretora, como nós todos temos a 
obrigação de fazer na hora que assumimos o nosso 
mandato. Mas, não existe nesse patrimônio apresen-
tado à Mesa esta televisão que está assinada aqui em 
nome do Senador Jader Barbalho. 

É essa a explicação que eu quero, meu nobre 
Presidente. É essa a explicação da Mesa que eu de-
sejo, meu nobre Presidente.

Eu quero saber por que a TV Tapajós, em Santa-
rém, pertence a um Senador da República, mas, no seu 
patrimônio, não consta há mais de 10 anos. Onde está 
o Fisco, que está sendo enganado? Onde está o Se-
nado, que está sendo enganado? Onde estamos nós?

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que-

dê a nossa Pátria? Quedê a nossa Nação? Onde es-
tamos, Brasil, que nada acontece a ninguém, quando 
se corrompe a Pátria? 

O que devemos fazer mais, Pedro Taques? O 
que temos mais que fazer, Pedro Taques? Por que se 
vem, Pedro Taques, todo dia para cá, Pedro Taques, 
para este Senado, para esta Casa, quando a corrupção 
está solta, quando se denuncia aqui e nada acontece 
com ninguém? Nós temos que dizer que este País é 
sério! Nós temos que dizer! Nós temos que fazer este 
País ser sério! 

(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-

mos, Senador, vamos, Senadora, fazer com que este 
País seja sério, fazer com que cada um de nós tenha a 
virtude e a honra de poder subir nesta tribuna, a honra 
de poder estar aqui (Fora do microfone.), de poder olhar 
para os nossos filhos, de poder olhar para as nossas 
famílias, e mostrar que nosso trabalho é digno, que 
nosso trabalho vale a pena! 

Martirizar? Martirizar não é apenas bater, fazer 
doer, não é só isso. Martiriza-me quando eu subo esta 
tribuna, quando eu falo, quando eu denuncio e nada 
acontece. Esse é o martírio. Esse é o castigo. 

Meu Pará querido, não adianta cair em deses-
pero. Venho hoje aqui pedir explicações à Mesa. Vou 
fazer isso oficialmente. Já está feito, por sinal, e vou 
entregar à Mesa. Quero explicações. 

Meu paraense querido, não adianta espernearem, 
não adianta me colocarem em jornais. Os paraenses 
sabem que esse jornal que tenho em mãos, chamado 
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Diário do Pará, não tem credibilidade na minha terra. 
Este jornal aqui, que eu encaro porque tenho honra 
para encarar, não me mete medo, não faz nem coceira. 
Nem coceira vocês me fazem.

Podem falar o que quiserem. Agora, vocês não 
têm consistência de mostrar. Eu mostro. Está aqui na 
minha mão. Eu exijo. Eu quero resposta da Mesa com 
relação ao que eu falei aqui. 

Eu quero ver o patrimônio do Senador Jader 
Barbalho, o que foi encaminhado à Mesa. Eu quero 
ver! Eu tenho o direito de ver! Eu quero saber se a TV 
Tapajós está lá! Eu quero saber! 

Obrigado, Sr. Presidente. V. Exª é sempre muito 
educado comigo. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu que agradeço a V. Exª, Senador Mário Couto. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) 
– Sr. Presidente, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, pela ordem, Senador Eduardo Braga. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
apenas para relatar ao Plenário o que ainda há pouco 
eu, V. Exª, o Senador Ricardo Ferraço, e tenho certeza 
de que com a anuência do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, e eu espero poder também contar com a compre-
ensão da Senadora Lídice da Mata, que foi lido ainda 
há pouco, inclusive na nossa ausência – estávamos 
ainda na CAE, tratando do relatório sobre a Resolução 
01, que acabou de ser lido pelo Senador Delcídio e 
que trata do ICMS interestadual – foi lido no plenário, 
a pedido da ilustre Senadora Lídice de Mata, reque-
rimento de urgência, que trata da questão das ZPEs. 

Pedi a V. Exª, não havendo acordo entre as lide-
ranças, para que nós, sem prejuízo do requerimento, 
sobrestássemos a matéria, de acordo com o entendi-
mento feito com V. Exª, e que, na semana do dia 10, 
pudéssemos sentar todos e tirar todas as dúvidas, tendo 
em vista que as ZPEs tratam de várias questões tribu-
tárias que estão sendo, neste momento, analisadas e 
avaliadas pelo Congresso Nacional, mais precisamente 
pelo Senado da República, ou seja, dizem respeito às 
operações interestaduais, às Zonas de Processamento 
de Exportação trazidas pelo requerimento de urgência.

Portanto, sem prejuízo da matéria, repito, solicito 
a V. Exª que, não havendo acordo entre as lideranças, 
pudéssemos sobrestar a matéria, para a apreciarmos 
a partir da semana do dia 10 de maio, com o retorno 
de V. Exª. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senadora Lídice da Mata.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, V. Exª me chamou 

à Presidência para me comunicar o acordo feito com o 
Líder do Governo, e eu quero esclarecer duas questões. 
Primeiro que, pelo Regimento, para que eu pudesse 
fazer o projeto ser incluído na Ordem do Dia, isso só 
poderia ser feito antes do início da Ordem do Dia. E eu 
fiz questão de fazê-lo quando estivesse aqui presente 
pelo menos uma liderança que tenho a convicção que 
é contra o projeto, porque já conheço a sua posição há 
muito tempo, que é o Senador Aloysio Nunes. 

Portanto, não houve, da nossa parte, nenhuma 
intenção de transformar a votação dessa matéria em 
uma votação por debaixo dos panos ou clandestina, 
até porque tenho o maior interesse que ela venha a 
votos, e que nós possamos ter aqui a apreciação do 
conjunto dos Srs. Senadores que fazem a representa-
ção dos Estados federados do nosso País.

Portanto, eu quero deixar esse esclarecimento. 
Quero dizer que, claro, compreendo todas as obser-
vações do Líder do Governo, por quem tenho sempre 
o maior respeito, por sua posição. Até como uma Se-
nadora que faz parte da base do Governo, terei toda a 
consideração pela posição dessa liderança. No entanto, 
acho que esse projeto tem toda a sua tramitação em 
paralelo – as discussões que nós estamos tendo de 
ICMS. Trata-se de um projeto à parte, que trata de Zona 
de Processamento de Exportação com seu regulamento 
próprio e que, portanto, pode, sim, ser votado e deve 
ser votado justamente quando nós estamos fazendo 
tantas transformações tributárias no Brasil.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Lídice. V. Exª 
sabe, o Plenário sabe, os colegas Senadores sabem 
que eu fui relator, proponente dessa matéria; dedico-me 
a ela, mas agora cumpro a função de presidir a sessão. 

O Senador Aloysio Nunes já tinha vindo aqui fa-
zer alguns questionamentos, e eu queria, tendo em 
vista uma solicitação vinda do Plenário a partir de 
entendimento de lideranças, estabelecer bem clara 
a tramitação. 

Eu posso deixar sobrestado esse requerimento, 
até após o dia 10 de maio, por solicitação do Líder 
Eduardo Braga; apreciaríamos a urgência; votaría-
mos o requerimento logo após 10 de maio, na sema-
na seguinte, e, duas sessões depois, entraríamos no 
mérito da matéria, para ter, inclusive, um calendário 
pré-estabelecido, sem nenhum tipo de artifício usado 
nesse período, a não ser o do voto no Plenário e um 
posicionamento. 

Pode ser esse o entendimento? 
Então, peço à assessoria da Mesa que guarde o 

requerimento até sua apreciação na terça-feira, após 
o dia 10 de maio.
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Quero aproveitar para registrar a presença de dois 
deputados de Pernambuco. Junto com o Senador Jar-
bas, há um jovem deputado, que eu não conhecia ainda. 

Deputado Bruno Araújo, bem-vindo à nossa Casa! 
Deputado Bruno, essa liderança de Pernambuco. É 
com satisfação que nós o acolhemos aqui!

Chamo para fazer uso da palavra o Senador Val-
dir Raupp. (Pausa.)

Pedro Taques. (Pausa.)
Cícero Lucena. (Pausa.)
Senador Paulo Paim também não está aqui agora.
Estou vendo que chegou a minha vez. 
Vou passar para o Senador Mozarildo, para que 

eu possa fazer um rápido registro. Se V. Exª puder 
presidir, Senador, enquanto eu falo. Depois, volto a 
presidir a sessão.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Está chegando. Estou eu; depois, Walter Pinheiro, 
que também não está aqui. Rodrigo Rollemberg está 
mais à frente. E depois um líder.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/
PTB – RR) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana, 
do PT do Estado do Acre.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 
Presidente, eu queria também me inscrever pela Lide-
rança do Democratas, por favor.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Sr. Presidente, pela ordem. O Presidente Jorge fez um 
anúncio de alguns oradores inscritos e eu gostaria de 
saber de V. Exª se vai haver alternância: um inscrito 
e um líder.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalvanti. Blo-
co/PTB – RR) – Perfeitamente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Muito obrigado.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, eu queria 
só fazer um registro.

Hoje, junto com vários colegas do Senado e da 
Câmara Federal, atendendo a um convite do Presiden-
te da CNI, Robson Andrade, tivemos uma solenidade 
que contou com a presença do Presidente da Casa, 
Renan Calheiros, com o Ministro do Trabalho, Manoel 
Dias, com a Ministra Ideli Salvatti e com o Presidente 
da Câmara dos Deputados, Henrique Alves. Estáva-
mos lá um grupo de Senadores e Senadoras, de De-
putados Federais.

Há 18 anos, a Confederação Nacional da Indústria 
debate, discute, elabora o que eles chamam de uma 
agenda legislativa. Eu acho muito interessante fazer 
o registro no plenário da Casa, nos Anais do Senado, 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que preside a sessão, 
por entender que, primeiro, vem a transparência. A 
Confederação Nacional da Indústria elabora uma agen-
da, a partir do debate que faz com suas filiadas, e en-
trega publicamente para os representantes, no caso, 
os Presidentes da Câmara e do Senado. E acho que 
é um processo muito interessante, que deveria se re-
petir, porque auxilia o trabalho da Casa e permite que 
se tome conhecimento, de maneira suprapartidária e 
de conhecimento público, sobre a agenda que atende 
aos interesses daqueles que trabalham na atividade 
industrial.

Confesso que fiquei preocupado – tenho lido – 
com a necessidade de fortalecermos a atividade in-
dustrial no País, nesta fase tão positiva que o Brasil 
vive, de inclusão social, de crescimento econômico, de 
inflação baixa, de investimentos públicos com o PAC. 
Acho que temos que ter uma preocupação em forta-
lecer, pois ela já foi responsável por quase um terço 
do PIB e agora é menos de 20% do PIB.

Isso deve trazer uma preocupação porque um 
país industrializado é um país que alcança respeito no 
mundo inteiro. Indústria é sinônimo de consistência no 
desenvolvimento de um país. A fabricação de produtos, 
de equipamentos, a exportação é que consolidam o 
crescimento consistente de um país.

O Brasil é um país que, na dedada de 1990, ex-
portou, que teve como saldo, na balança de exportação 
e de importação, US$25 bilhões. Já na última déca-
da, com o Presidente Lula liderando o País, nos anos 
2000, o saldo da balança de exportações do País foi 
de US$300 bilhões. 

Lamento que sempre esbarramos com opositores 
ou com pessoas que trabalham com a desinformação, 
criticando, cobrando uma melhor política de exportação. 
Acho que, quando se debate importação e exportação, 
tem que se trabalhar com números. Volto a repetir que, 
se, na época anterior ao Governo Lula, dez anos antes, 
o Brasil teve um saldo comercial de US$25 bilhões, 
e, durante o Governo do Presidente Lula, na década 
passada, o saldo foi de US$300 bilhões, é óbvio que 
isso é fruto desse Brasil novo, desse Brasil que está 
dando certo. 

Aliás, queria registrar que hoje um grande em-
presário brasileiro, Benjamin Steinbruch, Presidente da 
CSN, escreveu um artigo que fiz questão de publicar 
nas páginas da minha rede social. Ele faz um show de 
pessimismo. Não tenho nenhuma dúvida, caro Presi-
dente, de que precisamos, sim, de otimismo por parte 
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dos empresários, dos empreendedores deste País. O 
empresariado nacional tem de ter a coragem de correr 
riscos, de arriscar. É isso que vai fazer com que haja 
uma consolidação da atividade industrial em nosso País.

Então, faço esse registro. 
Devo dizer a V. Exª que foi um privilégio parti-

cipar dessa sessão hoje na Confederação Nacional 
da Indústria e ver a maneira transparente com que 
um segmento importante brasileiro apresenta a sua 
agenda para o Congresso Nacional, a sua agenda, o 
seu propósito de ver colocados, na agenda legislativa, 
aqueles pontos levantados.

Por último, Sr. Presidente, queria dizer que hoje 
participei com o Senador Renan Calheiros de uma 
audiência, na condição de Vice-Presidente da Casa, 
com as três entidades que representam os juízes fede-
rais no País. Essa audiência aconteceu na Presidên-
cia do Senado e foi cordial. Ouvimos as ponderações 
da Ajufe, que foi a proponente da audiência, mas as 
outras duas entidades também estavam representa-
das. E o que tivemos lá foi um esclarecimento, porque 
acho que a atitude do Presidente Renan está sendo 
bastante ponderada sobre a questão da criação dos 
novos tribunais. 

Primeiro, há o entendimento da necessidade de o 
Brasil sair dos cinco tribunais recursais que tem e am-
pliar, principalmente na 1ª Região, onde nós atuamos, 
Sr. Presidente. São 13 Estados mais o Distrito Federal. 
São 70 milhões de habitantes, e uma distância de 4 
mil quilômetros para um cidadão que mora no interior 
do Acre e que tenha de recorrer na busca de Justiça.

Acho também que, com a desinformação que tem 
dominado esse debate, temos tido um desrespeito com 
a atividade dos juízes federais no País.

Fala-se que custaria R$8 bilhões por ano a im-
plantação dos tribunais. Não é verdade! O custo da 
Justiça Federal no País hoje é de R$7 bilhões por ano, 
mas em toda a Justiça. Setenta e oito por cento des-
ses gastos acontecem na primeira instância. Ou seja, 
para os tribunais recursais superiores, algo próximo a 
20% dos R$7 bilhões. Um tribunal custará, caso im-
plementado, não bilhões por ano, mas R$150 milhões 
a R$170 milhões por ano.

Outro aspecto importante é ver que, quando fo-
ram criados os cinco tribunais, nós tínhamos 90 mil 
processos na Justiça Federal. Agora, são 1,2 milhão 
de processos! Estamos falando de acesso à Justiça, 
de respeito às juízas e aos juízes federais. Que tenham 
o respeito deste País pelo trabalho, pela maneira pro-
fissional como atuam. Quando foram criados esses 
tribunais, tínhamos 2,5 juízes para cada desembar-
gador; hoje, são 14 juízes para cada desembargador.

Eu sou contra a ampliação de órgãos públicos, 
sair criando, inchando a máquina pública. Fui prefeito e 
governador, sei da necessidade de ser responsável na 
hora de se fazer a expansão do serviço público, mas, 
quando é necessário, também sei defender.

Então, eu queria dizer a V. Exª, concluindo, que 
acho que há uma solução para esse impasse: a pro-
mulgação. O Presidente Renan está estabelecendo 
um compromisso de ser cauteloso, de esperar mais, 
de ouvir mais, para que a gente não tenha mais uma 
situação de insegurança jurídica, de um conflito entre 
Judiciário e uma decisão soberana do Parlamento da 
Câmara e do Senado, do Congresso Nacional.

Então, a minha proposta, tendo em vista esse 
debate todo sobre a constitucionalidade, é que se 
possa ter uma manifestação direta do Presidente do 
STJ, propondo a criação do primeiro tribunal regional. 
O impasse estaria resolvido, e nós teríamos uma con-
dição de todos saírem ganhando nessa necessidade 
que temos de implantar.

Começaríamos concretamente com o primeiro, 
depois viriam os outros tribunais, dentro das possibi-
lidades orçamentárias do Judiciário.

Então, eu faço um apelo ao bom senso. É um 
apelo que faço, para que, diante desse impasse e 
de uma decisão soberana do Congresso, o Ministro 
Presidente do STJ possa encaminhar uma proposta, 
criando o primeiro na 1ª Região e apontando para, 
daqui a um ano, dois anos, criar o segundo, e, assim, 
nós criarmos uma condição melhor para atuação da 
Justiça Federal no nosso País.

É esse o meu pronunciamento, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª pela colaboração que me deu, 

assumindo a condução dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco/

PTB – RR) – Concedo a palavra, por permuta com o 
Senador Benedito de Lira, ao Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
liderança.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de 
tudo que se tratou em Mato Grosso nessas últimas 
duas décadas, nada foi mais perene ou satisfatório do 
que a produção do conhecimento. A semeadura nos 
devolveu frutos e grãos, mas o saber tem nos permitido 
soberania e desenvolvimento. A colheita proporcionou 
riquezas, mas a educação nos garante ideias e solu-
ções criativas. O arado sulca a terra, mas o ensino faz 
brotar inteligências.

Somos livres e, com a irrigação de nossos talen-
tos, cultivamos o futuro!

Digo isto, nobres pares deste Senado Federal, 
pois, neste ano, nossa comunidade comemora o 20º 
aniversário de fundação da Universidade Estadual de 
Mato Grosso, a Unemat, uma entidade criada duran-
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te meu mandato como governador e que me enche o 
peito de um elevado sentimento civil, toda vez que vejo 
um aluno formado em suas bancas.

Cada um dos 15 mil estudantes dessa univer-
sidade representa um passo à frente da miséria e da 
ignorância, pois eles semeiam igualdade, oportunidade 
e prosperidade numa terra outrora coberta de incer-
tezas e angústias.

Para nós, que arrancamos essa instituição de en-
sino superior apenas de nosso desejo de transformar 
o interior de Mato Grosso em centro de excelência e 
saber, ela mostrou-se maior que um desafio, tornou-se 
mais sensível que a esperança, pois se converteu em 
sonho; o sonho uma geração que enxergou na univer-
sidade um caminho seguro para o amanhã.

Por esses 20 anos, a Unemat tem formado profis-
sionais e reformado o próprio sentido de cidadania em 
nosso vasto território. Ela é o amálgama de experiências 
sociais trazidas pelos povos que colonizaram o interior 
mato-grossense, formando ali uma nova civilização. 
É o elo capaz de unir sotaques e juntar expectativas, 
modificando nossa economia e impulsionando nossa 
região para um patamar de desenvolvimento nunca 
antes imaginado.

Isso sem contar, obviamente, na integração cul-
tural das correntes migratórias que se entrelaçaram 
numa trajetória única de ocupação do solo. A Unemat 
nasceu com o lema “do interior para o interior”, justa-
mente para fixar o homem à terra, oferecendo a ele 
e aos seus descendentes a possibilidade de se inclu-
írem no largo processo de desenvolvimento humano 
da região.

Queríamos uma economia forte, onde o homem 
fosse o centro das conquistas; queríamos um Estado 
forte, mas onde a livre iniciativa tivesse oportunidades; 
queríamos recordes na produção, mas antes de tudo, 
desejávamos que a evolução tecnológica ajudasse a 
preservar o meio ambiente, a cultura remanescente e 
o estilo de vida de nossos contemporâneos. 

Assim surgiu a Unemat, como um pilar da nova 
postura ética da sociedade mato-grossense, universal 
no conhecimento, mas voltada para os interesses de 
sua gente.

Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. 
Senadores, sinto-me especialmente orgulhoso de ter 
assinado a Lei Complementar N° 30, que criou a Une-
mat, em 15 de dezembro de 1993. Mas foi em maio 
deste mesmo ano que autorizei a Fundação de Ensino 
Superior (Fesmat) a implantar um grupo de trabalho 
para organizar a fundação da universidade estadual. 
Isto ocorreu em menos de doze meses.

Portanto, o embrião desta entidade de ensino sur-
giu em maio de 1993, como uma iniciativa ousada de 

apontar o interior de Mato Grosso como a nova base 
do desenvolvimento sustentado do País. A Unemat 
está transformando nossa região de celeiro nacional 
para pólo de produção e saber.

Atualmente, a Unemat possui 11 campis espalha-
dos pelo interior do Estado, nos Municípios de Sinop, 
Alta Floresta, Nova Xavantina, Alto Araguaia, Pontes 
e Lacerda, Luciara, Colíder, Barra do Bugres, Juara, 
Tangará da Serra, além de Cáceres, onde foi assen-
tada a cidade universitária.

Nas diversas modalidades de ensino superior, a 
Unemat abraça 108 Municípios mato-grossenses com 
cursos regulares de graduação. Para dar sequência a 
esta tarefa colossal, conta com 422 técnicos, adminis-
trativos e 1.087 professores, sendo 222 doutores, 460 
mestres e 396 especialistas.

Agora em 2012, a nossa universidade estadual 
implantou o curso de Medicina em Cáceres, ofere-
cendo 30 vagas, com estrutura moderna e adequada 
para atender as demandas nas áreas acadêmicas e 
de pesquisa.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, devo aqui reconhe-
cer a enorme contribuição do meu caro amigo Senador 
Osvaldo Roberto Sobrinho, meu suplente e à época 
vice-governador e secretário de Educação de Mato 
Grosso, para a implantação da Unemat. Foi um incan-
sável batalhador desta causa, ao lado do professor 
Carlos Alberto Maldonado, primeiro reitor da instituição.

Seguiram-se a Maldonado valorosos gestores que 
consolidaram a reputação acadêmica e organizacional 
da universidade. São eles: Rosa Maria da Cunha, Ilma 
Machado, Arno Rieder, Taisir Karin e Adriano Silva, aos 
quais também rendo minhas homenagens.

A Unemat deu seus primeiros passos no longín-
quo ano de 1978 com a criação do Instituto de Ensino 
Superior de Cáceres, mas foi em 1993 que adotou o 
seu formato de universidade, com todas as exigências 
legais e acadêmicas que pudessem garantir o seu ple-
no funcionamento.

Sinto-me orgulhoso de ter fundado a Unemat, não 
como o mero signatário de sua criação, mas como um 
lavrador de sonhos, que planta esperança para colher 
desenvolvimento.

Quero, nesta oportunidade, dizer o meu muito 
obrigado e parabéns aos funcionários, professores 
e alunos da Universidade Estadual de Mato Grosso.

Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o 
Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge 
Viana, 1º Vice-Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Cumprimento o Senador Jayme Campos pelo pro-
nunciamento e pelo reconhecimento de uma instituição 
de ensino. É um setor que precisamos, cada vez mais, 
estimular, desenvolver e prestigiar, como fez V. Exª.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– Srª Presidente, para uma questão de ordem, para 
trazer uma triste notícia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador. 

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana 
Amélia, Srªs e Srs. Senadores aqui presentes, infeliz-
mente ontem, no Rio de Janeiro, mais uma violência 
urbana ocorreu em nosso País, violência essa que se 
repete frequentemente nas notícias que lemos, ouvi-
mos e a que assistimos, por meios de comunicação 
de todo o País, todos os dias.

Infelizmente, Srª Presidente, na tarde de ontem, 
a violência urbana vitimou o amigo, o Pastor Edvaldo 
Dias Pereira, irmão do Vice-Presidente do nosso partido, 
PSC, Partido Social Cristão, Pastor Everaldo Pereira, 
que faleceu em consequência de uma bala perdida, 
Srª Presidente, enquanto passava pela Avenida Brasil, 
no Rio de Janeiro, onde, naquele momento, ocorria um 
tiroteio entre Policiais Militares e bandidos.

O Pastor Edvaldo estava com sua esposa – que 
felizmente nada sofreu – a caminho da igreja Assem-
bleia de Deus, no bairro de Honório Gurgel, onde, por 
10 anos, realizou trabalhos sociais e evangélicos.

Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
acreditamos que assuntos dessa monta não devem 
ser discutidos apenas quando ocorrências pontuais 
despertam a atenção da opinião pública ou aconte-
cem com pessoas próximas a nós. É inconcebível que 
a sociedade tenha que conviver, cotidianamente, com 
tanta violência, insegurança e, sobretudo, com a falta 
de políticas públicas efetivas de segurança e combate 
à criminalidade em nosso País.

É com grande respeito e admiração que enalteço 
a figura humana do Pastor Edvaldo Pereira, por sua 
ilibada conduta, seja no seio de sua família, seja na 
comunidade Assembleia de Deus. E daqui, do plená-
rio desta Casa, gostaria de prestar minhas sinceras 
condolências a toda a sua família, aos amigos e aos 
membros da Igreja Assembleia de Deus, que nesse 
momento sofreram uma grande perda, Srª Presidente.

Muito obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Eduardo Amorim, o fato foi noticiado 
pela televisão. Quando ouvi a notícia, fiquei chocada 
porque é um pai de família, um líder religioso que, ao 
transitar na rua, morre por uma bala perdida. Essa 
notícia se tem repetido, lamentavelmente, com muita 
frequência, em nosso País. 

Então, nós nos solidarizamos com a família do 
pastor que foi vítima desse enfrentamento entre poli-
ciais e bandidos, na região do Rio de Janeiro.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Walter Pinheiro, como orador inscrito.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caro Senador 
Amorim, quero me irmanar e me solidarizar com toda 
a família do Pastor Everaldo Pereira, cujo irmão, tam-
bém pastor, foi vítima de mais um desses episódios 
que têm já, de certa forma, preenchido as páginas dos 
jornais por diversas vezes, a partir de ação, às vezes 
até despreparada, da nossa polícia. 

Portanto, meu caro Senador Amorim, eu quero 
também transmitir ao Pastor Everaldo a nossa solida-
riedade neste momento de dor e de muita tristeza para 
a família. Não só à família do Pastor Everaldo, mas a 
toda a família da Assembleia de Deus no País, já que o 
Pastor era uma liderança nacional; e, particularmente, 
à Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro.

O Sr. Eduardo Amorim (Bloco/PSC – SE) – 
Muito obrigado. Transmitirei ao Pastor Everaldo os 
sentimentos.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Srª 
Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, quero, Srª Presi-
denta, antes até de tocar num assunto de suma impor-
tância, do que nós vivenciamos no dia de ontem, fazer 
mais uma vez o apelo à Mesa para que nós possamos 
votar a Universidade do Sul da Bahia. Universidade 
essa que nós já aprovamos na Comissão de Consti-
tuição e Justiça e na Comissão de Educação e que se 
encontra já na mesa do Senado.

Havia uma tática – eu diria – elaborada por nós 
da Bancada da Bahia – eu, a Senadora Lídice e o Se-
nador João Durval – para que nós aguardássemos a 
chegada da Universidade do Oeste, que também foi 
aprovada na Câmara. Mas, em virtude da Universida-
de do Oeste ter sido aprovada e ainda ter que aguar-
dar as cinco sessões de recurso, então o mais correto 
é que aprovemos a Universidade do Sul que já está 
aqui. Assim que chegar a esta Casa a Universidade 
Federal do Oeste da Bahia, nós também faremos o 
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mesmo procedimento de trazer a esse Plenário para 
que a matéria possa ser aprovada.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Senador Walter Pinheiro, a Drª Cláudia Lyra, 
Secretária-Geral da Mesa, informa que está pautada a 
votação desta iniciativa importante dos Senadores da 
Bahia, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, 
para o dia 30 de abril. Já está pautada, Senador Wal-
ter Pinheiro.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
O.K., Senadora. Muito obrigado. Portanto, com isso, 
a gente dá um passo significativo para mais uma uni-
versidade na Bahia.

E a ideia, Senadora Ana Amélia, não é nenhu-
ma agonia sem justificativa. É para que todos os en-
caminhamentos possam acontecer de modo que nós 
tenhamos, já em 2014, os primeiros alunos e essa 
universidade funcionando.

No caso da Universidade do Sul da Bahia, nós 
teremos a sede na cidade de Itabuna e outras duas 
unidades, dois campi, um na cidade de Porto Seguro, 
portanto, onde o Brasil começou. 

Já que nós tivemos aí essa semana do descobri-
mento, nada mais justo do que uma boa homenagem 
a Porto Seguro e ao descobrimento do Brasil onde o 
Brasil começou, mas onde nós não começamos com 
universidade. Então, nós estamos chegando, já com 
certa dose de atraso, mas conseguimos, de certa for-
ma, superar diversas barreiras para que se chegasse 
lá. E também na cidade de Teixeira de Freitas. 

A outra universidade, a Universidade do Oeste 
Baiano, terá sede na cidade de Barreiras, onde nós 
inclusive estaremos na próxima sexta-feira discutindo 
a ferrovia, num grande seminário para discutir os gar-
galos e os problemas da Ferrovia Oeste-Leste. 

Além da cidade de Barreiras, nós teremos campi 
nas cidades de Luís Eduardo Magalhães, Bom Jesus 
da Lapa, Barra, e na cidade de Santa Maria da Vitória, 
que foi um pleito, numa mobilização importante de todo 
o povo daquela região, eu poderia dizer dessa banda 
do Oeste. Santa Maria da Vitória, na realidade, será 
sede de uma microrregião que abrigará também um 
campus da Universidade Federal do Oeste Baiano. 

Mas, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, o 
que me traz aqui, agora à tarde, é primeiro até a ale-
gria de darmos um passo significativo na questão da 
solução em relação ao ICMS. Estivemos agora na Co-
missão de Assuntos Econômicos. Há a possibilidade 
de, amanhã de manhã, se dar um passo significativo 
e, ao mesmo tempo, o encaminhamento para que nós 
possamos chegar com outra solução. 

O Senador Delcídio, Relator dessa matéria, da 
resolução, encontrou um caminho para buscar con-

temporizar as diversas frentes, mas nós precisamos 
agora, além da competência e da capacidade do Se-
nador Delcídio, do passo seguinte, que é a aprovação 
da matéria, que vai nos dar segurança, garantia e, eu 
diria, numa linguagem muito própria, o colchão para 
que a gente possa recompor as perdas e, ao mesmo 
tempo, criar as condições para o desenvolvimento eco-
nômico regional, garantindo ao Estados a autonomia 
para o seu planejamento, garantindo aos Estados a 
continuidade de atração para investimentos – é im-
portante isso –, e mais, garantindo aos Estados um 
tratamento seguro nessa chamada regra de transição, 
o que eu particularmente tenho chamado aqui de situa-
ção existente, ou situações existentes, e situações em 
curso. Ou seja, aquilo que se processa nessa relação 
com diversos Estados.

Isso é mais um compromisso que a gente vai as-
sumindo nessa longa batalha da chamada caminha-
da para um novo Pacto Federativo. Já fizemos aqui o 
ICMS Importação, aprovamos o comércio eletrônico 
no Senado, apesar de ainda não ter sido aprovado 
na Câmara. E agora, nós vamos dar mais dois pas-
sos significativos. Essa questão do ICMS, o Fundo de 
Compensação e o Fundo de Desenvolvimento Regio-
nal, e na outra banda, um projeto que está na outra 
Casa, que trata exatamente das dívidas de Estados 
e Municípios, para a gente ir completando essa que 
pode ser inclusive a luz no fundo do túnel, para superar 
esses entraves da guerra fiscal e nos colocar diante 
da possibilidade, efetiva, de um novo caminhar em in-
vestimento, em atendimento às questões sociais por 
parte dos Estados e dos Municípios também, porque 
acho que é importante lembrar isso. 

Os Municípios passam por uma dificuldade mui-
to grande e os Estados não têm podido socorrê-los. 
Então, não basta só o socorro da União, é importante 
também que os Estados façam esse acompanhamento 
e, para fazerem isso, efetivamente, os Estados também 
precisam estar com as suas finanças razoavelmente 
ali ajustadas para esse atendimento. 

O Governador Jaques Wagner, em diversas ca-
minhadas nossas lá, chega a brincar e diz assim: “O 
meu Orçamento... O do Município é pequeninho, o meu 
é um pouquinho maior e o da União é maior ainda.” 
Então, o prefeito pede ao governador, o governador 
vem buscar em Brasília e Brasília, de vez em quando, 
vai buscar com Deus, mas aí a gente tem que ajustar 
aqui, porque senão a gente fica aguardando só a con-
sulta distante e a gente não consegue operar as coisas. 

Então é fundamental essa repactuação para a 
distribuição dos recursos de maneira que Estados e 
Municípios possam galgar de forma autônoma a linha 
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do seu desenvolvimento econômico. Acho que é im-
portante esse passo que nós demos hoje. 

Quero, fazendo referência a essa questão do 
ICMS, essa busca de autonomia, Senadora Ana Amélia, 
fazer exatamente a relação disso com o que aconteceu 
ontem no Estado da Bahia, particularmente na cidade 
de Salvador. Uma grande vitória de um debate que se 
arrasta por mais de 12 anos na Bahia, e me refiro à 
estrutura de mobilidade urbana. No dia de ontem, nós 
consagramos o acordo entre o Governo do Estado e 
a Prefeitura Municipal de Salvador, já falei isso aqui 
daqui da tribuna, hoje falo com alegria redobrada, por-
que estive permanentemente nesse furacão. Esse foi 
um debate que, pelo menos, com a nossa participa-
ção incisiva, começou em 2008; o Governador Jaques 
Wagner já era Governador do Estado. Na disputa das 
eleições municipais em 2008, esse foi o principal tema 
do projeto equivocado do metrô da cidade de Salva-
dor; da incapacidade – e aí não é uma incapacidade 
do governante; uma incapacidade que a gente pode 
atribuir de forma pejorativa –; eu estou me referindo 
à falta de condições financeiras e econômicas para a 
cidade de Salvador arcar com um projeto de enverga-
dura para resolver o grande problema de mobilidade 
urbana; e não ficar preso, ou não ficar restrito à cida-
de de Salvador.

A cidade de Salvador, além de capital, ela é a 
cidade que, de certa maneira, articula a principal re-
gião do Estado em termos econômicos e em termos 
populacionais; a nossa chamada Região Metropolitana 
de Salvador. Além disso, dessa fronteira com a Região 
Metropolitana, Salvador é a meca do Estado. Quando 
as pessoas procuram serviço, Senadora Ana Amélia, 
é em Salvador; quando as pessoas procuram univer-
sidade – até bem pouco tempo atrás a gente só tinha 
a Universidade Federal da Bahia; e eu brincava e dizia 
o seguinte: a universidade não pegou a estrada; quem 
pegava estrada era o estudante. Eu sou filho de uma 
família que foi assim, Senadora Ana Amélia. Meu pai 
migrou para Salvador porque minha mãe colocou no 
juízo do velho que a gente tinha que ir embora para 
colocar os filhos para estudarem. Eu até, como já sou 
um dos últimos, fim de rama, já nasci em Salvador, 
mas meus irmãos nasceram na roça. Eu já nasci no 
trem, porque quando eu nasci meu pai já era ferroviá-
rio; então, portanto, eu já nasci no subúrbio ferroviário. 

Assim, Salvador abriga tudo isso, e é fundamen-
tal que a estrutura de mobilidade seja uma estrutura 
capaz de dialogar com o tamanho dessa metrópole e 
com a responsabilidade que ela tem com as suas re-
lações outras, e não só internas. 

É por isso que o projeto que nós aprovamos on-
tem em parceria com a Prefeitura de Salvador é de 

um sistema metropolitano, na sua inteireza da palavra; 
não é só metropolitano de metrô, mas ele incorpora 
o metrô, metropolitanamente falando, ou seja, na Re-
gião Metropolitana; abriga o sistema de ônibus, por-
tanto pneus; e também recepcionará o outro sistema 
de trilhos, os trilhos suburbanos, e não o bonde da 
Trilhos Urbanos, do nosso Caetano Veloso... Espero, 
inclusive, que possamos ampliar essa proposta para 
verdadeiramente trilhos urbanos, voltar o trem de pas-
sageiros até a região metropolitana, quiçá chegando 
até a cidade de Alagoinhas.

A minha proposta continua, desde 2008, sendo 
chegar até Pojuca, na região metropolitana, com o de-
safio de voltar o trem de passageiros até a cidade de 
Alagoinhas, como sempre houve. 

Como disse aqui, sou filho de um ferroviário e 
passei boa parte da minha infância viajando de trem 
com meu pai. Havia o trem exclusivo de passageiros, 
mas havia também o trem chamado misto, passagei-
ro e carga. 

Então, essa decisão de ontem foi importante, 
e, quando falo da minha alegria, é porque, em 2008, 
foi o momento mais ácido da campanha eleitoral de 
2008, não logrei êxito naquela disputa, fui para o 2º 
turno, e o meu projeto foi adiado. Eu nunca admito a 
derrota, porque as etapas da vida nós disputamos, en-
tão a nossa chamada etapa de chegada é adiada um 
pouquinho. Naquela ali, eu não cheguei. Meu caminho 
alongou-se e me trouxe até o Senado da República. 
Mas esse foi o debate central. Nós reclamávamos do 
erro do projeto, nós reclamávamos da ausência de 
ampliação da cobertura do serviço, nós reclamávamos 
da ausência de uma integração de todos os modais e 
reclamávamos, inclusive, daquela decisão absurda de 
Salvador ter uma empresa para cuidar de metrô. Era o 
único Município brasileiro que tinha uma empresa de 
metrô, o único! E o metrô nunca funcionou, 12 anos, 
quase 13! Eu, inclusive, cheguei a batizar o metrô, na 
campanha, de Metrô Calça Curta. 

Depois, em 2009, na Secretaria do Planejamento, 
tive a oportunidade de trabalhar com isso diretamen-
te, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, e nós ampliamos a discussão do projeto, que 
era não só terminar essa Linha 1, com o seu Tramo 1 
e Tramo 2, agregar uma segunda linha pela paralela, 
chegando à cidade de Lauro de Freitas, e fazer com 
que o metrô pudesse chegar à maior aglomeração 
da cidade de Salvador, a região de Cajazeiras, assim 
como também a mudança na infraestrutura da cida-
de, com novos corredores, novas avenidas, a elimina-
ção de pontos críticos, cruzamentos que engarrafam 
e que não permitem que a cidade se mova. Além do 
transporte, é importante também pensar em uma ci-
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dade do ponto de vista de quem anda a pé, de quem 
anda de bicicleta.

Salvador é uma cidade das mais bonitas, mas, 
desde 2009, eu me bato com isso na Seplan, porque 
Salvador não tem passeio. O centro mais importante, 
hoje, da cidade, que chamo de cotovelo, porque tudo 
passa por ali, não tem passeio e é um lugar de aglome-
ração. As pessoas dividem, Paim, um estreito passeio 
com uma larga avenida cheia de carros.

Portanto, com a decisão de ontem da prefeitura 
de aceitar transferir para a cidade de Salvador o con-
trole dessa empresa e, ao mesmo tempo, o Estado, 
nessa captação de recursos que o Governador Jaques 
Wagner fez junto ao Governo Federal, junto ao BID, 
junto ao Bird, junto ao BNDES, a Bahia vai entrar com 
recursos não só para esse metrô, terminar o Tramo 2 
da Linha 1, construir a Linha 2, colocar os dois siste-
mas para funcionar, ampliar as ligações com o subúrbio 
ferroviário, colocar o trem do subúrbio verdadeiramen-
te no trilho, refazer o caminho do trilho na direção da 
volta do trem de passageiros, como também diversas 
intervenções urbanas, como a 29 de Março, Gal Cos-
ta, Pinto de Aguiar, Orlando Gomes. No dia de hoje, 
inclusive, o Governador assinou mais uma ordem de 
serviço, na chamada alça da Avenida Luís Eduardo, 
criando condições para acesso à BR a partir daquela 
importante avenida. E fica o desafio para a gente con-
tinuar fazendo mais, não só para a Copa, mas para a 
vida. A Copa passa, a vida continua. 

Portanto, eu diria que ontem foi um dia de festa 
para toda a Bahia, para a cidade de Salvador e Lauro 
de Freitas, particularmente, por conta da assinatura 
desse serviço, mas para a Bahia, porque sua capital, 
sua região metropolitana, as cidades do entorno, a 
própria transferência da rodoviária – que é outro de-
safio –, a transferência do Detran, a reorganização do 
sistema de mobilidade, a possibilidade de abrir os ca-
minhos de Salvador, essa é, eu diria, uma esperança 
do povo soteropolitano, que assistiu, nos últimos 13 
anos, a um metrô ser construído, que antes era para 
ser no chão, daqui a pouco botaram para cima, quan-
do estava lá em cima disseram agora desce, daqui a 
pouco sobe de novo, e o soteropolitano, ou o baiano, 
de modo geral, viu o metrô subir, descer e não viu o 
metrô rodar hora nenhuma.

Portanto, enche-se de esperança o povo baiano, 
para que possamos, de uma vez por todas, reestrutu-
rar a nossa cidade, para quem nela vive e para quem 
nela tem a referência do turismo, da possibilidade de 
transitar pelas nossas belezas, de conhecer, diria, a 
beleza mais importante da cidade de Salvador, que é 
o seu povo.

(Soa a campainha.)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Foi 
um dia de muita alegria e, volto a insistir, para mim, 
particularmente, porque eu estive no Governo, acom-
panhei todo esse sofrimento de nossa parte, porque 
ficamos naquele embate sem podermos realizar; en-
frentamos, inclusive, um diálogo muito pesado, um 
diálogo completamente equivocado do pneu versus 
trilhos. O correto é a gente trabalhar sistemas integra-
dos, ampliar. Uma cidade como Salvador, abrir mão de 
ter metrô! Medo de quê, pelo amor de Deus?

E eu ainda vou mais longe. Eu acho que daqui a 
um passo adiante vamos ter que integrar com o siste-
ma das nossas barcas. Eu ontem inclusive dizia isso 
numa rádio lá em Salvador, Senadora Ana Amélia, eu, 
quando me casei, logo fui morar no subúrbio ferroviá-
rio. Eu era um jovem de 18 anos, minha mulher, uma 
criança de 16. Lembro-me de que na primeira gravidez 
de minha mulher, ela estudava no Colégio João Florên-
cio, na Ribeira. Ela precisava pegar o trem, descer na 
estação da plataforma...

(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – ... 

pegar a barca, atravessar num barquinho até o outro 
lado da Ribeira e ir à sua escola andando, já que quan-
do casamos éramos dois jovens estudantes.

Portanto, minha esperança é que os jovens e to-
dos de Salvador possam continuar tendo de Salvador 
essa proeza de permitir transitar, circular, andar de 
forma confortável, a preço módico e, principalmente, 
com segurança, confiabilidade e conforto.

Fica aqui, mais uma vez, meus parabéns ao 
Governador e até ao Prefeito ACM Neto. Acho que é 
importante fazer isso, fazer esse registro. O Prefeito 
usou de uma posição muito republicana, como disse 
muito bem o Governador ontem. O Governador chegou 
a dizer o seguinte, Senadora Ana Amélia, quando a 
gente está no posto de governador a política a gente 
deixe para o palanque, para o momento eleitoral, na 
hora de governar, tem que governar com o quem está 
na cadeira. O povo de Salvador escolheu ACM Neto, 
nós temos que respeitar essa escolha do povo.

(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 

Portanto, Salvador com o Governo do Estado e mais 
a cidade de Lauro de Freitas firmaram esse convênio. 
Espero, inclusive, que firme mais convênios ainda, 
inclusive com mais prefeituras, para continuarmos 
fazendo grandes e boas obras para o povo baiano e 
para a Bahia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Parabéns, Senador Walter Pinheiro!

Já conheci a estação lá de São Joaquim, em que 
a gente pega uma barca para ir até Itaparica. É um 
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passeio, um transporte, de excelente qualidade. Então, 
pode muito mais ser explorado esse litoral tão bonito.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Paulo Paim, como orador inscrito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senado-
ra Ana Amélia, que preside esta sessão, Senador Re-
quião, Senador Pedro Simon, Senador Walter Pinheiro, 
vou falar sobre a 14ª Semana Nacional em Defesa e 
Promoção da Educação Pública.

Nesta semana está acontecendo a 14ª Semana 
Nacional em Defesa e Promoção da Educação Públi-
ca de qualidade.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE), por meio de sindicatos filiados, está 
promovendo, desde ontem, e seguem até o dia 26 de 
abril debates sobre educação.

A oferta de ensino público de qualidade, claro, 
na nossa opinião, é uma das metas mais importantes 
que cabe ao País cumprir. A educação é o instrumento 
facilitador da conquista de melhores condições de vida 
para as pessoas e é também o grande instrumento que 
vai viabilizar a prática da plena cidadania.

Uma das grandes dificuldades que o Brasil está 
enfrentando e que já vem de um bom tempo diz res-
peito à questão de atrair a juventude para o magistério. 
E também não poderia ser de outra forma diante do 
quadro que aí está. Os salários são baixos; as condi-
ções de trabalho são ruins, no mínimo precárias; os 
profissionais que se mantêm nas escolas sofrem com 
doenças do trabalho, alergias, varizes, calos vocais e, 
não podemos deixar de falar, com a violência a que 
estão cada vez mais expostos.

A Semana da Educação vai abordar esse tema, 
pois se estima que existe, no Brasil, um déficit de mais 
de 300 mil professores em disciplinas das áreas de 
exatas, de Biologia, de línguas estrangeiras e artes.

A CNTE, a confederação dos professores, pontua 
que, embora o piso nacional do magistério tenha sig-
nificado uma grande conquista para os trabalhadores, 
para professores e professoras em educação e para 
a sociedade em geral, os sucessivos questionamen-
tos judiciais e o insistente desrespeito à lei por parte 
da maioria dos Estados e Municípios têm impedido a 
efetiva valorização da carreira do magistério e dos de-
mais profissionais da educação, que ainda aguardam 
o cumprimento do piso, que, embora mande a lei, até 
hoje não é pago.

Os professores e as professoras estão mais uma 
vez pedindo ao Congresso Nacional apoio para a apro-
vação urgente de projetos que versam sobre o Plano 
Nacional de Educação; a Lei de Responsabilidade Edu-
cacional; a destinação dos recursos do petróleo para 

a educação pública; as diretrizes nacionais de carreira 
para os profissionais de educação básica, entre outros 
temas relevantes para melhorar a qualidade da educa-
ção e a valorização desses profissionais.

Srª Presidenta, eu não vejo necessidade de apre-
sentar aqui argumentos em defesa dos professores e 
da educação, ou em defesa das medidas pleiteadas 
por eles. Isso é óbvio. É o que se espera que aconteça 
sem que a gente precise aqui levantar dados e núme-
ros. Mas, inúmeras vezes já falamos sobre o valor da 
educação e dos profissionais que dedicam a sua vida 
a ensinar a nossa gente e o nosso povo.

Eu não veria a necessidade de fazer um discurso 
provando que eles estão certos, porque, decididamente, 
eles estão certos. Os professores e as professoras es-
tão certos. O conjunto da sociedade é que erra quando 
fala – e quase todos falam – que um país de primeiro 
mundo, se quiser ser de primeiro mundo, tem de in-
vestir em educação. Mas não investe em educação e, 
principalmente, nos profissionais.

O que eles pedem é absolutamente justo. É uma 
questão sobre a qual não deveria sequer haver discus-
são e, muito menos, eu deveria vir à tribuna fazer um 
discurso como este, pedindo: cumpram a lei, paguem o 
que querem os professores – não é o que eles querem, 
mas, sim, o que a lei manda em relação, por exemplo, 
ao piso e ao plano de carreia.

Os professores e o ensino público precisam, ur-
gentemente, ser valorizados; merecem ser valorizados. 
E nós precisamos aprovar as medidas que podem co-
locar isso em prática.

Respondo aqui, quando me perguntam qual é a 
minha posição: “Olha, a minha posição é transparente, 
até porque sempre digo que sou contra qualquer voto ou 
opinião secreta – não é opinião, porque é secreta –: eu 
apoio totalmente o movimento em defesa e promoção 
da educação pública, da valorização dos professores 
e das professoras e do cumprimento do piso salarial.”

A Confederação, a CNTE, estará realizando um 
ato público em defesa da educação amanhã, 24 de 
abril, às 11h, no Salão da Taquigrafia da Câmara dos 
Deputados.

Srª Presidenta, eu encerro esta primeira fala, 
lembrando algo que foi pontuado na correspondên-
cia que recebi da Confederação dos Professores, a 
CNTE. Dizem eles:

Hoje, 86% das matrículas escolares no Brasil 
concentram-se na escola pública, e, sem que 
essa instituição seja devidamente valorizada, 
dificilmente atingiremos melhores índices de 
distribuição de renda, de emprego de qualida-
de [de vida] e de justiça social.
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Srª Presidenta, faço também, aqui, outro rápido 
registro, no tempo que me resta, para dizer que eu 
participei, sob a liderança do Presidente da Comissão 
de Educação, Cultura e Esporte, o Senador Cyro Mi-
randa, de uma audiência pública, com representantes 
dos 53 mil vereadores brasileiros.

Por intermédio de um requerimento de nossa au-
toria, aprovado na comissão, realizamos uma audiên-
cia pública para tratar, também, da PEC 35, de 2012, 
de autoria do Senador Cyro Miranda, e da visão dos 
vereadores em relação à educação.

A PEC do Senador Cyro Miranda falava sobre a 
remuneração dos vereadores em Municípios com até 
50 mil habitantes.

O encontro foi no auditório do Interlegis, que esta-
va lotado de vereadores de todos os Estados do País, 
com certeza absoluta. Todos os vereadores possuem 
a sua representação maior na União dos Vereadores 
do Brasil (UVB), sendo o seu Presidente, Gilson Con-
zatti, lá do Rio Grande do Sul.

Felizmente, quero aqui anunciar ao País, fazendo 
eco ao pedido de todos os vereadores do Brasil nos Mu-
nicípios com mais de 50 mil habitantes ou menos, que, 
a nosso pedido, o Senador Cyro Miranda fez questão 
de dizer que estava retirando a PEC nº 35. Ele assim 
o fez, não só porque eu pedi, mas porque também os 
vereadores do Brasil pediram. Assim, o Senador Cyro 
Miranda solicitou definitivamente o arquivamento da 
sua proposta.

Eu só tenho aqui de cumprimentá-lo pela atitude 
e pela coragem, pois ele teve a coragem de suscitar o 
debate, mas, atendendo ao apelo dos 53 mil vereado-
res do Brasil, retirou a PEC nº 35 e ficou prontamente 
à disposição para o diálogo sobre a valorização dos 
vereadores no País, mais do que nunca. E foi aplaudi-
do de pé. Eu tive a alegria de estar lá e de participar 
com ele. E o meu argumento maior, Senador, foi dizer 
que ele teve um gesto de coragem.

Provocar um debate, trazer os parceiros e os 
que pensam diferente para o tema é uma coisa; mas 
chegar à conclusão de que aquela proposta, da for-
ma como estava encaminhada, não seria a ideal e ter 
coragem para retirá-la é outra. E assim fez o Senador 
Cyro Miranda. Por isso, foi aplaudido de pé por todos 
os vereadores lá presentes, em torno de 450.

Eu fiquei muito feliz. Os vereadores são legítimos 
representantes do Poder Legislativo. Eles estão em 
contato direto com o povo lá no Município; lá onde eu 
falo que o bicho pega; lá onde a cobrança é imensa 
e intensa. A responsabilidade dos vereadores é tão 
grande quanto a nossa e o compromisso também é 
tão grande quanto as causas que nós defendemos.

Por essa razão, estou irmanado com os verea-
dores nessa cruzada nacional pela valorização das 
suas atividades.

É com satisfação que hoje podemos anunciar ao 
País que a PEC que proibia que os vereadores tives-
sem salário foi arquivada, arquivada definitivamente.

Nós estamos aqui para valorizar a democracia, 
para valorizar os vereadores, os Deputados estaduais 
e federais, enfim, os Senadores, os governadores, os 
prefeitos, e, naturalmente, a Presidência da República.

Srª Presidenta, perguntaram-me se eu não tive 
certo cuidado em falar que os vereadores têm que ter 
direito a um salário. Eu disse: “Olha, se você fizer uma 
pesquisa e perguntar, hoje, à população se algum Par-
lamentar tem que ter salário, dirão que ninguém tem 
que ter salário, de vereador a Presidente da República; 
tenho certeza absoluta. Quando acontece um crime 
hediondo, pergunte para a população se ela é favorá-
vel ou não à pena de morte. Com certeza, o plebiscito 
vai dar a pena de morte.”

Eu aprendi, ao longo da minha vida, que a gente 
tem que caminhar, sim, ao lado do povo. Mas quem é 
escolhido para um cargo de liderança, como vereador, 
como prefeito, como Deputado ou mesmo Senador, 
tem que assumir a responsabilidade de também aju-
dar nos encaminhamentos e dar direção aos grandes 
temas em nível nacional.

Não é só porque alguém diz: “Não, eu sou contra 
isso”, e mais 50 dizem, e mais 100 dizem, que você se 
nega a ter opinião sobre aquele tema polêmico.

Por isso, foi com muita tranquilidade que, desde 
o primeiro momento, quando me perguntaram a mi-
nha posição sobre a PEC... Assinar a PEC para que 
tramite é natural; agora, concordar com o mérito não 
é natural; depende, claro, da concepção de cada um.

É preciso andar com o povo, caminhar com o 
povo, mas ajudar a dar direção é papel do líder, a não 
ser aquele que se omite das suas responsabilidades. 
Por isso, tomei essa posição, e, com alegria, nós veri-
ficamos que o Senador Cyro Miranda atendeu ao pe-
dido desses Parlamentares e, naturalmente, da União 
dos Vereadores do Brasil em todas as suas instâncias.

Enfim, nós estamos aqui para reconhecer o tra-
balho de todos, durante a audiência na Comissão de 
Educação, justamente porque os vereadores acredi-
tam e defendem a mesma concepção que nós temos: 
o ensino livre, público e gratuito em todos os níveis. A 
educação é um instrumento fundamental na busca de 
um futuro melhor para toda a nossa gente.

Aliás, Srª Presidenta, os vereadores, nessa au-
diência pública, não discutiram somente essa questão 
da PEC nº 35, que foi arquivada; discutiram, também, 
o apoio, a aplicação de 10% do PIB na educação. Dis-
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cutiram também e referendaram a posição que a am-
pla maioria do Senado defende, que a totalidade dos 
royalties do petróleo a que os Municípios têm direito 
seja também aplicada na educação.

Nós poderíamos ter realizado essa audiência em 
qualquer Comissão da Casa. Na Comissão de Direitos 
Humanos, na visão dos vereadores; na Comissão de 
Infraestrutura, na visão dos vereadores; na Comissão 
de Economia, na visão dos vereadores. Poderíamos 
ter realizado na CCJ, porque a PEC nº 35 lá seria de-
batida e votada, se não fosse arquivada, na visão dos 
vereadores.

Como venho do movimento sindical, cheguei a 
usar a expressão: se vamos tirar o salário dos vereado-
res, vamos tirar também dos sindicalistas. E eu venho 
do movimento sindical e claro que não sou favorável, 
Senador Pimentel, a tirarmos o salário dos sindicalis-
tas e como sou contra sim que tire o salário dos ve-
readores. Por isso, o resultado final foi muito positivo.

Enfim, Srª Presidenta, qualquer Comissão ou até 
o Plenário poderia ter recebido os vereadores para falar 
das suas atividades. Há bons vereadores? É claro que 
há. E alguns vereadores que não são bons? Claro que 
existem, como tem Deputado, Senador, Governador, 
enfim, Ministros, em todas as áreas. A Câmara de Ve-
readores é o corte da sociedade, do Município, como 
o Congresso é o corte da sociedade do nosso País e 
aqui os setores estão representados. O Congresso é 
a Casa do povo e os vereadores incorporaram, como 
ninguém, as causas do nosso povo e da nossa gente.

Eu terminaria dizendo, Srª Presidenta: Vida lon-
ga para os vereadores do Brasil. Que Deus abençoe 
a democracia e que ela seja permanente. Ditadura 
nunca mais!

Para finalizar, lembro que hoje, amanhã e quinta, 
23, 24 e 25, respectivamente, aqui em Brasília, acon-
tece o II Encontro dos Municípios com o Desenvolvi-
mento Sustentável. Sejam bem-vindos prefeitos de 
todo o Brasil. Tenham excelentes reuniões, excelente 
trabalho e saibam que o Senado da República cami-
nhará sempre com vocês, apoiará, sim, as reivindica-
ções; claro, alguns mais, outros menos. Eu defendo a 
municipalidade brasileira. Sou um defensor dos Muni-
cípios, como, claro, cada bancada de três Senadores 
defende o seu Estado, mas sempre no bom debate, no 
bom combate, tendo uma visão universal, uma visão 
nacional, olhando também para o Município, lá onde 
a disputa – eu cheguei a dizer – acaba sendo mais 
forte até que a escolha de um Deputado, porque ali 
são amigos, são parentes, são vizinhos que têm que 
optar pela escolha de um Vereador quando todos es-
tão interagindo na busca do mandato na Câmara de 
Vereadores.

Srª Presidenta, saí da reunião muito tranquilo pela 
forma como foi feito o debate respeitoso com o nos-
so querido amigo Senador Cyro Miranda, pela forma 
como foi encaminhado. Os Senadores se apresentaram 
dispostos a fazer um debate pela valorização do Par-
lamento no Município, pela valorização do Parlamento 
Estadual e pela valorização do próprio Congresso Na-
cional. Saímos de lá numa parceria muito grande para 
valorizar principalmente a democracia. A democracia, 
em primeiro lugar.

Senador Pimentel, eu vou concluir. Alguém me 
disse um dia e repito...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Já ten-

taram inventar mil sistemas no mundo, mas ninguém 
inventou um sistema melhor do que a democracia. 
Viva a democracia!

Com alegria, concedo um aparte a V. Exª. 
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador 

Paim, quero parabenizá-lo pelo seu pronunciamento e 
deixar claro que o sistema democrático pode não ser o 
melhor governo, mas até hoje não apareceu nenhum 
outro que fosse capaz. No caso concreto do Brasil, 
nossos crescimentos econômicos com inclusão social 
e distribuição de renda só aconteceram exatamente 
nos períodos democráticos. De 1946 a 1964, nós ti-
vemos um período de grande crescimento econômico, 
seja com o processo de industrialização do País, com 
a criação do BNDES, do BNB, da Região Nordeste, 
da Sudene e de uma série de outras instituições que 
permitiram ao Brasil ter, nos anos 50, um forte cres-
cimento econômico com inclusão social e distribuição 
de renda. E, naquele ciclo, a...

(Soa a campainha.)
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – ... cons-

trução desta Capital, que está fazendo, neste mês 
de abril, 53 anos de existência. Novamente, após a 
Constituição de 1988, tivemos uns problemas graves 
para administrar o grande endividamento do Brasil 
nos anos anteriores, e, neste momento, nós estamos 
assistindo a um processo de crescimento econômico 
com inclusão social e distribuição renda. Nesse ano de 
2012, crescemos pouco, é verdade, mas geramos 1,3 
milhão empregos – empregos de verdade, com cartei-
ra assinada. Por isso, o fortalecimento das Câmaras 
de Vereadores, que foi o primeiro espaço democrático 
na história brasileira. Era a Câmara de Vereadores de 
um lado e a delegacia muito próxima. Às vezes, era o 
mesmo prédio que abrigava as duas instituições. Hoje, 
nós temos 5.564 Municípios, com as suas Câmaras de 
Vereadores funcionando. Há alguns defeitos, é verda-
de, mas o nosso papel…

(Soa a campainha.)
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O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – … é 
consolidar e permitir o crescimento. Por isso, quero 
parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que o for-
talecimento das instituições é a segurança do Estado 
democrático de direito.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito 
bem, Senador Pimentel. 

Eu só quero dizer a última frase.
Mesmo aqui, quando votamos a política de salário 

mínimo, quantas moções de apoio nós recebemos das 
Câmaras de Vereadores de todo o País. V. Exª foi um 
dos articuladores daquela proposta da inflação mais 
PIB. Quantas moções eu li aqui da tribuna? Mesmo 
aqui, em outros momentos, quando discutimos a ques-
tão dos aposentados, quantas vezes eles fizeram lá a 
sua vigília apoiando?

Então, eu só queria dar esse depoimento, porque 
foi com muita alegria. Eu diria que foi quase que um 
ato ecumênico. Lá estavam segmentos religiosos de 
todo o País, LGBT, sindicalistas – mas todos verea-
dores. Todos vereadores, unos, com uma única visão: 
fortalecer a democracia em todas as suas instâncias.

Era isso, Senadora Ana Amélia. Agradeço a V. 
Exª pela tolerância.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim pela mani-
festação. Também, como Senadora municipalista, hoje 
participei da Frente Nacional de Prefeitos, quando foi 
criada a Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios 
de Área de Fronteira.

O nosso querido ex-Presidente da Câmara, Mar-
co Maia, é o Líder do movimento. Vamos nos integrar. 
V. Exª está convidado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estare-
mos juntos.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 
– Também já assinei a participação da Frente, porque 
é relevante. São, no mínimo, 33 Municípios que vivem 
a necessidade de se dar um olhar mais atento para 
esse setor também.

E também o parabenizo pela manifestação a res-
peito dos vereadores.

Eu convido para fazer uso da palavra, pela Li-
derança do Partido dos Trabalhadores, o Senador 
Wellington Dias. (Pausa.)

Por permuta, o Líder generosamente cede lugar 
ao Senador Roberto Requião.

Convido o Senador Paim para continuar o traba-
lho aqui na Presidência da Mesa.

A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Roberto Requião, a Senadora Ana Amélia 
me deu a honra de presidir para ouvi-lo falar.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Em primeiro lugar, Senador Paim, eu quero dizer que 
não entraria no novo partido da Rede da ex-Senadora 
Marina Silva, minha amiga e pessoa extraordinária. 
Não entraria, porque acho que falta uma definição mais 
clara quanto à política de desenvolvimento, à política 
industrial, à política trabalhista, à política social do País. 

Mas, hoje, tive a oportunidade de aqui, no plená-
rio do Senado, dizer à minha amiga Marina Silva que 
pode contar com o meu absoluto apoio à sua tentati-
va de montar o seu partido. A democracia exige isso. 
Não há sentido algum em criarmos dificuldade para a 
organização do partido da ex-Senadora Marina Silva 
e seus companheiros. 

Não vejo sentido nisso, principalmente depois 
que, com a complacência ou o apoio explícito do con-
junto das Bases do Governo, à qual eu pertenço, nós 
ajudamos a viabilizar o DEM, o partido do ex-Prefeito 
Kassab... O PSD, partido do ex-Prefeito – o DEM veio 
à minha memória pela presença do Senador Agripino 
no plenário agora.

Senadora Ana Amélia, com prazer, lhe concedo 
um aparte.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
apenas, Senador Requião, aproveitar essa abertura 
do seu pronunciamento para ratificar a sua posição, 
apoiando igualmente. Tivemos divergências com a Mi-
nistra Marina Silva na votação do Código Florestal, em 
um embate também democrático, um diálogo no nível 
do respeito mútuo e, agora, estarei com V. Exª, defen-
dendo o direito dessa formação. Acho que é a ques-
tão da oportunidade. A questão de muitos partidos no 
Brasil já estarem exigindo uma regulamentação, uma 
limitação, um rigor maior na exigência para a forma-
ção de um partido político, mas não é esta a hora de 
fazer isso. Então, eu queria me associar a V. Exª pela 
manifestação e, como V. Exª, também estarei apoian-
do o direito da Ministra Marina Silva e de o seu Rede 
Sustentabilidade se consolidar como partido político.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – 
PR) – Eu, pessoalmente, vou enviar um requerimento 
à Liderança do meu Partido, o PMDB, pedindo que 
façamos uma reunião em que pretendo defender o 
fechamento de questão a favor do apoio do registro, 
com todas as prerrogativas que o PSD obteve da ex-
-Senadora Marina Silva. 

Mas, Senador Paim, não temos boas lembranças 
das privatizações dos anos 90. Foi uma época de de-
semprego, de arrocho salarial, aumento do custo de 
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vida, crescimento da criminalidade e dos problemas 
urbanos. Foi um tempo de desesperança.

Dizia-se que as privatizações seriam a solução 
para todos os nossos problemas e que os sacrifícios 
seriam compensados por ganhos futuros. Pura e com-
pleta enganação. Na verdade, a era das privatizações 
trouxe apenas sacrifícios aos brasileiros e nenhum, 
absolutamente nenhum, ganho.

Para que as empresas a serem privatizadas fos-
sem atrativas aos seus compradores, o Governo do 
PSDB aumentou brutalmente tarifas de telefone, luz, 
água e fixou preços rigorosamente absurdos para o 
pedágio, ao mesmo tempo em que vendia a Vale do 
Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional a preço 
de banana. Foi assim. 

E nunca é demais lembrar que, na era das privati-
zações, o Brasil quebrou três vezes; três vezes teve que 
sair de pires na mão, humilhando-se diante do mundo.

Em 2003, com a eleição do Presidente Lula, co-
meçou a recuperação. A recomposição do salário míni-
mo, os programas de inclusão e promoção social como 
o Bolsa Família, o aumento contínuo dos empregos 
com carteira assinada, a construção de casas popu-
lares, o forte apoio à agricultura familiar, a universali-
zação e o fortalecimento da educação pública básica, 
a ampliação do acesso às universidades, a retomada 
da educação técnica criaram um novo ambiente e o 
Brasil voltou a crescer.

Mas estaríamos, sem dúvida, muito melhores 
não fossem as privatizações. Primeiramente, as priva-Primeiramente, as priva-
tizações geraram desemprego em massa de técnicos 
qualificados, cuja educação custou muito aos brasi-
leiros; provocaram a perda da soberania tecnológica; 
o crescimento das importações de máquinas e com-
ponentes, cuja produção interna não podia mais con-
tar com a política de compra das estatais; remessas 
crescentes de lucros ao exterior; e aumento abusivo 
das tarifas de serviços públicos.

Posteriormente, as empresas privatizadas pre-
feriram pagar dividendos a investir. Assim, foram res-
ponsáveis pelo apagão de 2001. O apagão teve como 
efeito colateral ser um dos principais cabos eleitorais 
de Lula em 2002.

Uma consequência menos conhecida das priva-
tizações foi o baixo crescimento. 

Fernando Henrique privatizou o máximo que pôde 
com tanta pressa que parecia que sua vida dependia 
disso. Dizia-se que aquelas empresas estatais não ti-
nham valor na mão do Governo. De forma coordena-
da, a mídia, o Governo e os empresários insistiam que 
passá-las ao setor privado, sob quaisquer condições, 
seria melhor do que estar com o Poder Público.

Assim, privatizou-se de qualquer jeito, a qualquer 
preço, sem a preocupação com as consequências. 
Muitas vezes, regulamentou-se o setor só depois que 
as empresas já haviam sido privatizadas.

No seu segundo mandato, Fernando Henrique 
só apagou incêndios, em razão dos equívocos da pri-
vatização. Como quebrou o País três vezes, teve que 
se curvar ao Fundo Monetário Internacional e seguir, 
como menino obediente, às suas recomendações. Uma 
delas foi o regime de metas de inflação. Ora, não é 
possível crescer razoavelmente com o regime de me-
tas. Se as tarifas estão subindo acima da inflação, vai 
ser necessário colocar o País em recessão para que 
a inflação do resto da economia fique abaixo da meta. 
É lógico, é absolutamente racional.

Lula mudou muita coisa, mas esse modelo de 
metas ele não conseguiu mudar. No entanto, temos 
que reconhecer seu o mérito em não continuar a po-
lítica de privatizações.

Os reflexos negativos das privatizações tucanas 
estão aí.

Temos enfrentado graves problemas na econo-
mia em razão da elevada indexação inflacionária das 
tarifas de serviços públicos privatizados, do baixo in-
vestimento e da má qualidade dos serviços.

Os brasileiros sabem do que estamos falando, 
especialmente na telefonia. Quem usa os serviços 
de eletricidade, ferroviários, rodoviários e portuários 
dessas empresas privatizadas sabe muito bem que a 
“maravilha” de qualidade dos serviços privatizados, que 
tanto alardeiam na mídia e em certas Casas Civis, esta 
“maravilha” só existe nas fantasias dos especuladores.

Na maioria dos países, as empresas de serviços 
públicos privatizadas são conhecidas por subinvesti-
mento, lucros exorbitantes, má qualidade do serviço, 
tarifas escorchantes, abuso de poder de mercado, 
captura do regulador e corrupção. O mundo conhece 
os resultados das privatizações. Falando apenas de 
macroeconomia, elas foram uma dos principais res-
ponsáveis pelo baixo crescimento do País.

Reconhecemos os méritos de Lula e Dilma, mas, 
desde 2003, o crescimento médio dos países subde-
senvolvidos foi o dobro do nosso. Esse desempenho 
abaixo do mediano e do potencial brasileiro se deveu, 
em grande medida, à elevadíssima fatia de infraestru-
tura privatizada. 

A explicação decorre da alta indexação das tari-
fas e da pressão para que elas crescessem acima da 
inflação. Isso fazia o Banco Central impor juros muito 
elevados para o resto da economia. Esses juros eleva-
dos deprimiam o consumo e o investimento.

Sabemos que os investimentos no governo Lula 
foram muito baixos. Além disso, as altas taxas de ju-
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ros favoreceram uma acentuada valorização da taxa 
de câmbio, o que tem causado uma crescente desin-
dustrialização e levado a economia de volta ao mode-
lo agrário exportador, modelo esse que lutamos por 
décadas para superar.

As altas tarifas, além de gerarem valorização 
do câmbio, geram por si só perda de competitividade, 
porque as tarifas da infraestrutura brasileira estão, em 
média, entre as mais altas do mundo. Sofre o industrial, 
sofre o agricultor, sofre o trabalhador.

Além disso, as crescentes tarifas, ao contribuir 
para os juros altos, têm um impacto negativo na dívida 
pública. Para compensar esse impacto, o Governo tem 
que manter uma ambiciosa meta de superávit primá-
rio, muito maior do que a dos países falidos da Euro-
pa. Consequentemente, o Governo tem que cortar o 
investimento público, que é o menor entre os países 
emergentes hoje. Assim, nosso baixo crescimento 
nos últimos vinte anos se deve, em grande parte, às 
privatizações.

Desta forma, fiquei muito surpreso quando alguns 
“gênios” do nosso Governo, em quem votei, fiz cam-
panha e apoio, redescobriram que a varinha mágica 
para todos os problemas é a privatização. Entre esses 
gênios, temos um que herdamos de Fernando Hen-
rique Cardoso e foi responsável por um dos maiores 
desastres na infraestrutura planetária: a privatização 
de nossas ferrovias.

Uma vez que o PT sempre criticou as privati-
zações, e a própria candidata Dilma rejeitou-as na 
campanha de 2010, era de se imaginar que haveria 
boa justificativa para esta mudança de opinião, para o 
retorno ao caminho da troica PSDB/DEM/PPS, a san-
tíssima trindade do neoliberalismo pátrio.

Vamos, então, analisar esse recuo tardio, extem-
porâneo, despropositado das privatizações. As justifi-
cativas são, em parte, antigas, Senador Paulo Paim, 
em parte novas. As antigas são: 1 – o Estado não tem 
como financiar os investimentos; e 2 – o Estado é sem-
pre mais incompetente que o setor privado.

Ironicamente, essas duas justificativas sempre 
foram corretamente criticadas pelo PT. Quando Fer-
nando Henrique as usou, ao menos eram novidade. Na 
época, não havia provas tão contundentes dos efeitos 
deletérios da privatização da infraestrutura.

Assim, ao aceitar as mesmas justicativas de Fer-
nando Henrique, sempre contestadas pelo PT, os 
fazedores de feitiços de setores do Governo, espe-
cialmente os “sábios” da Casa Civil, da Empresa de 
Planejamento e Logística e da Secretaria dos Portos, 
estão conscientes do retrocesso que promovem e in-
teirados das funestas consequências para o País e o 
povo brasileiro daquilo que propõem. 

Dizer que o Estado não tem como bancar os inves-
timentos, Senador Paim, é fraudar a verdade dos fatos.

No mundo, desde 2008, o Estado salvou todo o 
sistema privado de uma falência coletiva. E fez isso 
aumentando os investimentos públicos e sem infla-
ção, apesar da grave crise econômica. O Estado tem 
uma capacidade de financiamento muito maior do que 
qualquer empresa privada.

O que seria o mundo sem o Estado, depois da 
crise global de 2008? Que o digam a General Motors, 
que o comprovem os bancos, que o confirmem as 
construtoras e as incorporadoras. Portanto, além de 
inútil, o argumento da falta de dinheiro público para 
investimentos é desonesto e extraordinariamente pou-
co inteligente.

O mais cínico nessa justificativa é que o próprio 
BNDES, com recursos públicos, vai financiar esses 
investimentos. Então como podem ter coragem de 
dizer que o Estado não tem recursos para financiar 
investimentos?

O outro argumento dos privatistas é que o Esta-
do é sempre mais incompetente que o setor privado. 
Sabemos que em mercados onde há bastante concor-
rência, as empresas privadas oferecem boa qualidade 
aos clientes para não serem ultrapassadas por seus 
concorrentes. Nesses casos, temos que defender a 
iniciativa privada, sem dúvida alguma. Mas, em mono-
pólios e mercados sem muita concorrência, o que se 
vê é mais abusos do que eficiência por parte do setor 
privado, porque, antes da eficiência,elas buscam sim-
plesmente o lucro.

Que qualidade se vê nas empresas de serviços 
públicos privatizadas? Todo brasileiro conhece o martí-
rio que é ter um celular ou banda larga no Brasil. Quando 
funcionam, sempre dão problemas. Resolvê-los pelo 
call center é um sofrimento que pode durar horas ou 
dias, caso se tenha tempo e paciência para acessar o 
serviço. Parece que certas empresas criam dificulda-
des para que o cidadão se desestimule a reivindicar.

E não adianta esperar que os órgãos responsáveis 
coloquem ordem nessa anarquia. Não adianta recorrer 
ao Ministério respectivo ou às agencias reguladoras. 
Ah, Senador Paim, as agências reguladoras no Brasil 
são, indiscutivelmente, uma piada!

Já os novos argumentos de alguns gestores a 
favor da privatização baseiam-se em uma suposta 
“sabotagem” contra os investimentos públicos. A Pre-
sidente não pode fazer investimentos porque eles são 
sabotados. Eufemisticamente, não usam essa palavra, 
mas podemos interpretar que é isso o que querem 
dizer. Não sei se essa é uma boa justificativa para as 
privatizações, mas ao menos é, Senador Pimentel, um 
argumento novo. Vamos, então, analisá-lo.
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Essa tal “sabotagem” seria praticada principal-
mente pelos órgãos ambientais, lentos demais para 
tomar decisões e liberar as obras. Dizem que o Tribu-
nal de Contas da União e o Ministério Público criam 
muitos entraves. Pode ser que a legislação ambiental 
seja mesmo responsável por boa parte dos proble-
mas, pois ela vem da época de Fernando Henrique 
Cardoso, que não morria de amores pelo investimento 
público. Contudo, se é verdade, caberia ao Governo 
propor projetos de lei que disciplinassem e tornassem 
mais ágil a gestão desses órgãos. Se o Governo não 
sugere mudanças, como responsabilizar esses órgãos 
pelo atraso das obras? 

Se há “sabotagem”, boa parte tem origem no 
próprio Executivo. Quantos financiamentos o BNDES 
concedeu na primeira década do século XXI à Infrae-XXI à Infrae-à Infrae-
ro? Quantos à Eletrobras e aos portos públicos? Até a 
construção das represas do Rio Madeira foi realmente 
muito pouco de financiamento público. 

Mesmo hoje, os financiamentos do BNDES às 
estatais – excluindo a Petrobras – continuam muito 
abaixo do que recebem seus concorrentes do setor 
privado. Concorrentes privados, sublinhe-se, geralmen-
te com receitas, capacidade de crédito, patrimónios e 
garantias inferiores aos dessas estatais.

O Poder Executivo, desde os anos 90, não deu 
força para o BNDES financiar estatais, ao menos até a 
crise de 2008, quando o Presidente Lula utilizou para 
superar o problema que atingia o Brasil, transformando 
um tsunami em uma marolinha.

Ora, sem investimentos, estas empresas não po-
dem atender a demanda. E com isso cria-se uma boa 
justificativa para privatizá-las. O chamado “caos aéreo” 
foi causado por falta de financiamento à Infraero. Mas, 
esses novos concessionários dos aeroportos estão 
tomando financiamentos bilionários no BNDES. Isso 
explica, sem a menor sombra de dúvida, muita coisa. 

Outra possível “autossabotagem” foi a política de 
extinção dos quadros de engenharia em decorrência 
das privatizações e dos programas de demissão vo-
luntária das estatais, que acabou atingindo os quadros 
mais experientes e, portanto, os quadros de maior ca-
pacidade técnica. 

É possível mesmo dizer que uma parte dos atra-
sos, superfaturamento e aditivos de preços nas obras 
públicas decorre da má qualidade dos projetos de 
engenharia. 

No passado, o Brasil tinha excelentes equipes 
de engenharia nas estatais, que estudavam e espe-
cificavam bem as obras. Essas equipes tinham como 
fiscalizar a obra, do planejamento até a entrega, e, 
assim, as empreiteiras tinham maior dificuldade em 
pedir aditivos, atrasar e aumentar os custos das obras. 

Essas ótimas equipes de engenharia estavam nas 
estatais, como na Rede Ferroviária Nacional, Telebrás, 
Embratel, Portobrás e, até recentemente, na Eletrobrás. 

Dos anos 90 para cá, essas equipes foram dis-
pensadas, aposentaram-se ou foram “privatizadas”. E 
o Estado, os cofres públicos, o povo brasileiro pagam 
o amargo preço da morosidade, dos preços altos, dos 
aditivos, da corrupção. As portas para os cachoeiras 
estão, assim, escancaradas. 

Podemos dizer que a Casa Civil propõe a privati-
zação como remédio para o próprio mal que ela criou. 
A Casa Civil quer apagar o incêndio com gasolina. 

Sou testemunha e defensor das boas ideias, 
da coragem e do grande esforço pelo bem do Brasil 
que muitos ministérios estão empreendendo no nos-
so Governo, no Governo Dilma. Cito em especial os 
Ministérios da Educação, da Saúde, da Cultura, do 
Desenvolvimento Social, da Fazenda, da Indústria e 
Comércio, da Ciência e Tecnologia, e da Agricultura.

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Mas não posso abrir mão do meu papel de parla-
mentar aliado e fazer uma crítica construtiva. As polí-
ticas nas áreas de comunicação, telecomunicação e 
infraestrutura de transporte são um claro retrocesso, 
que nos faz lembrar aqueles períodos de trevas que 
vivemos até a eleição do Presidente Lula.

Presidenta Dilma, abra os olhos. Essa política de 
entregar tudo tem um preço alto. Não podemos con-
tar nem com a gratidão daqueles que se beneficiarão 
com as privatizações. Lembremo-nos do nosso povo e 
de nossos mestres, cujos livros, Presidenta, você leu, 
como eu li no passado.

Não existe caminho mágico para os problemas 
da gestão do Estado e do desenvolvimento, especial-
mente se esse caminho for a privatização, a entrega 
e a concessão aos mais poderosos.

À frase popularizada por Milton Friedman, “não 
há almoço grátis”, tão ao gosto dos liberais, podemos 
acrescentar outra: não há privatização gratuita; quem 
paga a conta é o povo, é o País, é o nosso desenvol-
vimento econômico.

Acorda, Presidenta Dilma!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Esse foi o Senador Roberto Requião, ex-Governador 
do Paraná, fazendo seu pronunciamento.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Pois não, Senador José Pimentel. 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr. 
Presidente, encontra-se sobre a mesa o PLC nº 14, 
de 2013, que veio da Câmara.
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Se V. Exª pudesse lê-lo, eu ficaria muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – De imediato, Senador José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– A Presidência recebeu da Câmara dos Deputados o 
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013 (nº 4.470, 

de 2012, na Casa de origem, do Deputado Edinho 
Araújo e outros), que altera as Leis nºs 9.096, de 19 
de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de setembro de 
1997, nos termos que especifica. 

É o seguinte o Projeto na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Entre um inscrito e um líder, agora seria o Senador 
Wellington Dias. Como S. Exª não se encontra, falará 
o Senador Benedito de Lira.

Em seguida, falará o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 

Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, na tarde de hoje, noite aliás, 
eu trago um assunto da maior relevância para a popu-
lação brasileira que precisa do transporte de massa.

Todos os dias, Sr. Presidente, milhares de cida-
dãos e cidadãs brasileiros utilizam o transporte urbano 
no Brasil e gastam horas de seu dia em ônibus, metros 
e trens superlotados e que quebram no meio do cami-
nho. O caos no trânsito das cidades causa desconforto, 
principalmente aos trabalhadores, que ainda pagam 
caro por um transporte sem qualidade.

Diante do caos que tomou conta da mobilidade 
urbana no País, a Companhia Brasileira de Trens Ur-
banos – a nossa eficiente e estimada CBTU – tem se 
destacado ao oferecer transporte barato e de qualidade 
para todos os brasileiros e brasileiras, inclusive para 
os meus irmãos e conterrâneos alagoanos.

O esforço e mérito da CBTU e de seus funcio-
nários foram reconhecidos ao receberem o Prêmio 
Revista Ferroviária, que considerou a companhia a 
“Melhor Operadora de Passageiros”. O troféu foi con-
cedido com base nos indicadores de produtividade de 
2011 e 2012 das empresas que operam serviços de 
transporte ferroviário de passageiros em todo o País.

O prêmio foi entregue ontem, dia 22 de abril, em 
solenidade na qual a Presidenta Dilma Rousseff tam-
bém recebeu o Prêmio Ferroviária do Ano, concedido 
pela mesma revista, devido ao investimento do Gover-
no Federal no setor.

É com grande alegria, Sr. Presidente, que faço o 
registro dessas duas premiações. Afinal, se a distinção 
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conferida à Senhora Presidenta da República é extre-
mamente justa, a homenagem prestada à CBTU tam-
bém se revela muito mais que merecida. E configura, 
na verdade, um reconhecimento ao belíssimo desem-
penho da empresa, que se transformou em referência 
do setor ferroviário em nível nacional e internacional.

É esse trabalho, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, que permite à CBTU transportar anualmente 148 
milhões de passageiros nos sistemas de trens urbanos 
de Belo Horizonte, Recife, Natal, João Pessoa e da mi-
nha querida e bela cidade de Maceió, e que permite 
à empresa ainda atuar decisivamente no repasse de 
recursos, no acompanhamento e na implantação dos 
sistemas ferroviários urbanos de Fortaleza e Salvador.

Não por acaso, poucos meses atrás – mais pre-
cisamente no dia 21 de novembro do ano passado –, 
vim a esta tribuna exatamente para enaltecer os rele-
vantes serviços prestados ao País pela CBTU.

E naquela ocasião, Sr. Presidente, fiz questão 
de ressaltar um aspecto da atuação da empresa que 
me parece de grande relevância: ela atende, essen-
cialmente, à população de baixa renda do meu País.

São pessoas que precisam deslocar-se diaria-
mente para o local de trabalho ou para a escola; pes-
soas que precisam fazer compras e só têm condições 
de se transportar para cumprir seus compromissos e 
ter acesso ao lazer pelos trens da CBTU.

Essas pessoas não podem ver o custo do trans-
porte corroer uma parcela significativa de seus parcos 
rendimentos.

Mesmo sem recursos ou alternativas de transporte 
como os carros, essas pessoas devem ser transporta-
das com dignidade, condições adequadas de rapidez, 
higiene, conforto e segurança.

O transporte ferroviário urbano de passageiros, Sr. 
Presidente, atende perfeitamente a todos esses requi-
sitos. E é por isso que, nas últimas décadas, em todo 
o mundo – com destaque para os países emergentes 
–, ele vem merecendo uma atenção cada vez maior.

Vejamos a China, por exemplo. O metrô de Pe-
quim, inaugurado em 1969, Srª Senadora Ana Rita, tem 
442 quilômetros de extensão; o de Xangai, inaugurado 
em 1995, há menos de 20 anos, já tem 420 quilômetros.

A Cidade do México, Sr. Presidente, que come-
çou a operar o seu sistema em 1969, tem hoje 225 
quilômetros de linhas de metrô.

Nos três casos – Pequim, Xangai e Cidade do 
México –, já temos redes maiores que a de Paris, que 
foi implantada no ano de 1900 e se estende por 213 
quilômetros.

No Brasil, Sr. Presidente, infelizmente, os números 
são bem mais modestos. Nossa maior rede, a de São 
Paulo, inaugurada em 1974, tem apenas 74 quilômetros 

de linhas servidas pelos metrôs. Temos, também, os 
metrôs de Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre 
e Belo Horizonte, com extensões, cada um, na casa 
dos 30 a 40 quilômetros. E temos os sistemas de trens 
urbanos de Natal, com 56 quilômetros; João Pessoa, 
com 30 quilômetros e Maceió, com 32 quilômetros.

Tudo isso é pouco, Srªs e Srs. Senadores, mui-
to pouco, se considerarmos os gigantescos desafios 
impostos à mobilidade urbana em nossas cidades, 
porque nós não temos mais como conviver com esse 
tipo de ação que nós vemos nas grandes cidades, nas 
pequenas e nas médias. Em qualquer parte do Brasil, 
hoje, Senador Paim, é caos, verdadeiramente caos, o 
transporte urbano nos grandes centros.

Ainda bem que, conforme fiz questão de ressaltar 
em meu pronunciamento anterior, essa situação co-
meçou a mudar no governo do Presidente Lula, que 
decidiu investir maciçamente na melhoria e expansão 
dos sistemas ferroviários urbanos de passageiros.

Nós, naquela época, Sr. Presidente, tínhamos 
como Ministro das Cidades o Ministro Márcio Fortes. 
Havia uma disposição do governo de acabar ou de 
extinguir a CBTU, mas o Presidente Lula, com a visão 
de estadista, percebeu que o transporte de massa, em 
condições de atender às populações mais carentes 
do Brasil era, exatamente, o transporte ferroviário. Em 
uma conversa com o Ministro Márcio Fortes, ele incen-
tivou, injetou recursos e saiu o fantasma de extinguir 
a CBTU, empresa esta que hoje recebe o prêmio da 
melhor transportadora de passageiros por via férrea.

Por isso, Sr. Presidente, é que nós, nesta opor-
tunidade, queremos agradecer, sem dúvida nenhuma, 
ao eminente estadista Presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e à Presidenta Dilma, que está dando continui-
dade a esse sistema. Mas, ainda agora, aliás, voltaram 
as mesmas especulações de que desejam transferir a 
CBTU ou o transporte de massa, que é hoje patroci-
nado pelo Governo Federal, para a iniciativa privada.

Ainda bem que a prioridade a esses sistemas foi 
mantida no Governo da Presidenta Dilma, com a uti-
lização de vultosos recursos do PAC, o Programa de 
Aceleração do Crescimento.

Foi esse esforço que permitiu, por exemplo, a 
inauguração, há um ano e meio, do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) na cidade de Maceió. Naquela oportuni-
dade, Sr. Presidente, por uma vontade do governo do 
Presidente Lula e pela ação decisiva do Ministro Már-
cio Fortes, foi possível levar esse transporte de massa, 
que dá dignidade, oferece segurança e tem prestado 
relevantes serviços à grande Maceió, que, até então, 
tinha seu transporte realizado por trens normais. Sr. 
Presidente, eram cerca de 8 mil passageiros aproxi-
madamente por mês. Com a implantação do VLT em 
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Maceió, atendendo às cidades de Satuba e Rio Largo, 
cerca de mais de 200 mil passageiros são transporta-
dos mensalmente através da CBTU, no Município de 
Maceió e na grande Maceió.

Todo santo dia, Sr. Presidente, ele viabiliza o 
deslocamento de milhares e milhares de passageiros 
dos três Municípios que já citei: Satuba, Maceió e Rio 
Largo. São 15 estações distribuídas ao longo de 32 km.

A passagem, Sr. Presidente, vejam só, Srªs e Srs. 
Senadores, custa R$0,50. Isso mesmo, R$0,50! Um 
valor compatível com a capacidade de pagamento da 
nossa gente, principalmente se compararmos com a 
tarifa de ônibus urbano, que está em torno de R$2,30, 
já com pedido das empresas operadoras de aumentar 
para R$2,85. 

Nada mais natural, portanto, que estejamos sem-
pre a louvar o excelente e extraordinário serviço presta-
do pela CBTU, que gerencia o VLT de Maceió, e, mais 
que isso, que estejamos sempre a clamar para que o 
serviço seja ampliado.

Projetos como a expansão da rede até Manga-
beiras, por exemplo, revelam-se prioritários. São ape-
nas 4km, com o custo nada assustador – pelo menos 
quando confrontado com os custos de sistemas seme-
lhantes – que é exatamente a aquisição de mais dois 
comboios, para fazer a linha nova de aproximadamen-
te 4km ou mais que isso, realinhar na estação central 
até Jaraguá, bairro histórico da cidade de Maceió, Sr. 
Presidente. Isso perfaz um total de aproximadamente 
R$80 milhões para realinhar todo o sistema de trans-
porte de passageiros através da CBTU, na cidade de 
Maceió e na grande Maceió, no meu Estado de Ala-
goas, mas que pode beneficiar uma imensa legião de 
trabalhadores.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é essa 
postura de valorização do transporte ferroviário urbano 
de passageiros que desejamos ver aplicada em todo 
o território nacional, tanto nas metrópoles, quanto nas 
cidades de grande e médio porte.

Já conseguimos a expansão com o PAC da Mo-
bilidade Urbana, mas queremos ampliar a prestação 
desde serviço a toda a população.

Já perdemos muito tempo. Mas, se existe agora 
um trabalho, um trabalho que começou a ser feito há 
cerca de dez anos, com a presença do Presidente Lula 
no Governo e com a continuidade da Presidente Dil-
ma, é preciso que ele tenha continuidade, e em ritmo 
cada vez mais acelerado.

Conforta-nos, Sr. Presidente, saber que, na exe-
cução desse trabalho, podemos contar com a valorosa 
participação da CBTU, a justa vencedora do Prêmio Re-
vista Ferroviária de “Melhor Operadora de Passageiros”.

Concluo, Sr. Presidente, este pronunciamento, 
reiterando meus cumprimentos a todos aqueles que 
fazem a grandeza da CBTU – muito especialmente 
seus dirigentes e empregados – pela obtenção do re-
ferido prémio.

Que o troféu lhes sirva de estímulo para trabalhar 
com afinco cada vez maior, consolidando a empresa 
como uma das grandes operadoras do transporte fer-
roviário urbano de passageiros em todo o mundo.

Sr. Presidente, para encerrar, eu queria endere-
çar um apelo à eminente Presidente Dilma, através do 
órgão que é hoje quem conduz o PAC na mobilidade 
urbana no seu Ministério do Planejamento, mais pre-
cisamente a Presidenta, para que ela dê continuida-
de a esse sistema de transporte de massa, visando 
a atender os segmentos mais carentes da população 
brasileira. E há uma coisa da maior importância: quem 
trabalha nos grandes centros como São Paulo, Rio de 
Janeiro, grandes metrópoles, tem a hora de sair e a 
hora de chegar, enquanto que, no transporte rodovi-
ário, o trabalhador não tem nem hora de saída, nem 
de chegada. E muitos e muitos trabalhadores deste 
País perdem o horário de trabalho porque dependem 
do transporte coletivo, dependem do transporte urba-
no. Ademais, as cidades brasileiras estão totalmente 
congestionadas. 

Por isso, Presidenta – V. Exª que está dando 
continuidade ao governo do Presidente Lula –, nós 
queremos, em primeiro lugar, agradecer ao Presidente 
Lula e a V. Exª pelas ações que desenvolveram para 
viabilizar o VLT de Maceió. E isso realmente, Sr. Pre-
sidente, nos dá muita alegria.

Agora mesmo, no PAC da Mobilidade Urbana para 
as grandes cidades – e com cidades acima de 350 mil, 
400 mil habitantes –, nós estamos com o compromis-
so de fazer também o VLT da cidade de Maceió até 
o aeroporto daquela cidade, viabilizando, sem dúvida 
nenhuma, a coisa que é mais terrível quando você 
entra na cidade de Maceió para chegar ao centro, ou 
do centro para o aeroporto, que é a Fernandes Lima, 
avenida principal de entrada na cidade, construída há 
mais de 40 anos. Na verdade, quando ela foi construída, 
Sr. Presidente, a população de Maceió talvez não fosse 
de 100 mil habitantes. Hoje, a população da cidade de 
Maceió está beirando 1 milhão de habitantes. E a Fer-
nandes Lima continua sendo a mesma coisa. Por isso é 
que eu entendo que vai ser da maior importância para 
aquela cidade a viabilização do metrô que vai ligar o 
centro da cidade de Maceió ao aeroporto no Municí-
pio de Rio Largo – o aeroporto Zumbi dos Palmares.

Sr. Presidente, gostaria de, nesta oportunidade, 
agradecer a Sua Excelência a Presidenta e parabenizá-
-la, porque também foi homenageada como a ferroviária 
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do ano. E gostaria que o Governo dela evitasse que 
essas empresas, ou a empresa CBTU desviassem o 
seu ritmo e deixassem de atender exatamente esse seg-
mento da população, porque o mais importante dessa 
situação, Sr. Presidente, é a tarifa que custa R$0,50, 
logicamente subsidiada pelo Governo Federal, que 
tem tido uma ação eficaz no que diz respeito ao social.

Sr. Presidente, muito obrigado a V. Exª e muito 
obrigado aos meus pares com assento nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Muito bem, Senador Benedito de Lira, pelo seu 
pronunciamento, muito claro e preciso, como sempre, 
fortalecendo o Governo da Presidenta Dilma.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– A Presidência designa o Senador Vicentinho Alves, 
como membro suplente, em substituição ao Senador 
João Costa, para integrar as Comissões Mistas des-
tinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias 
nºs 605, 607, 608, 610 e 612, de 2013, conforme os 
Ofícios nºs 94 a 98, de 2013, da Liderança do Bloco 
Parlamentar União e Força do Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados às Comissões 
Mistas para serem juntados aos processados da ma-
téria.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 94/2013 – BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centino Alves, como membro suplente, em vaga ante-
riormente ocupada pelo nobre Senador João Costa, 
para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória nº 605, de 2012, que “Altera a Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002, na parte em que cria 
a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece 
seus objetivos”.

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.

OF. Nº 095/2013-BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centino Alves, como membro Suplente, em vaga an-
teriormente ocupada pelo nobre Senador João Costa, 

para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória nº 607, de 2013, que “Altera a Lei 
nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, para modificar o 
Benefício para Superação da Extrema Pobreza”.

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 

Of. nº 96/2013 – BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centino Alves, como membro suplente, em vaga ante-
riormente ocupada pelo nobre Senador João Costa, 
para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória nº 608, de 2013, que “dispõe sobre 
crédito presumido apurado com base em créditos decor-
rentes de diferenças temporárias oriundas de provisões 
para créditos de liquidação duvidosa nas condições que 
estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e instru-
mentos emitidos por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, para composição de seu patrimônio de refe-
rência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010”.

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. 

Of. nº 97/2013 – BLUFOR

Brasília, 21 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos re-

gimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar, pelo 
Bloco Parlamentar União e Força, o Senador Vicentinho 
Alves, como membro suplente, em vaga anteriormente 
ocupada pelo nobre Senador João Costa, para integrar 
a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provi-
sória nº 610, de 2013, que “amplia o valor do Benefício 
Garantia-Safra para a safra de 2011/2012, amplia o auxílio 
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 
29 de setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos 
em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera 
as Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, 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.
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OF.Nº 098/2013-BLUFOR

Brasília, 23 de abril 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 Vi-
centinho Alves, como membro Suplente, em vaga an-
teriormente ocupada pelo nobre Senador João Costa, 
par integrar a Comissão Mista destinada a apreciar a 
Medida Provisória nº 612, de 2013, que “reestrutura 
o modelo jurídico de organização dos recintos adua-
neiros de zona secundária, altera a Lei nº 10.865, de 
30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de 
28 de dezembro de 2012; reduz as alíquotas da Con-
tribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes 
sobre as indenizações a que se refere a Lei nº 12.783, 
de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 
de setembro de 2012, para dispor sobre multa pecuni-
ária pelo descumprimento do Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia 
Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO; 
e dá outras providências”.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência protestos de estima e consideração.

Atenciosamente, Senador Gim, Líder do Bloco 
Parlamentar União e Força PTB/PR/PSC/PPL

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Como orador inscrito, Senador Anibal Diniz. Em 
seguida, Senador Wellington Dias. O Senador Benedito 
de Lira falou como Líder. Agora, é um orador inscrito.

Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-

cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srs. Senadores, telespectadores da TV, 
ouvintes da Rádio Senado, como disse aqui da tribuna 
ontem, Senador Paim, trago hoje um pouco do que foi 
a nossa agenda no Estado do Acre no último final de 
semana, que foi marcada por um conjunto de ativida-
des muito interessantes. 

Nós tivemos um debate, na Assembleia Legisla-
tiva do Acre, sobre a PEC das Domésticas, que ago-
ra já é a Lei das Domésticas, que está carecendo de 
regulamentação, mas já tem os direitos assegurados. 
Foi uma atividade muito interessante, convocada pela 
Assembleia Legislativa do Acre, a partir de uma pro-
posição do Deputado Geraldo Pereira, do Partido dos 
Trabalhadores. 

Depois, tivemos um debate sobre a judicialização 
da política, para os alunos do curso de Direito da uni-
versidade Uninorte. Foi um debate muito interessante, 
que reuniu algo em torno de mil alunos, em que a gente 
pôde expressar um pouco do sentimento que vivem os 

representantes políticos brasileiros, tanto do Parlamen-
to quanto do Executivo, em relação à presença, cada 
vez mais forte, das decisões judiciais se imiscuindo 
na vida pública, política, principalmente daqueles que 
têm que tomar decisões em relação à vida do povo. 
Foi um debate muito interessante, em que pudemos 
expressar alguns convencimentos e responder alguns 
questionamentos. Foi muito interessante. Eu considerei 
um debate muito elevado.

Na sexta-feira pela manhã, fizemos o que con-
siderei o mais importante nessa agenda, que foi uma 
viagem saindo de Rio Branco com destino a Cruzeiro 
do Sul, pela BR-364. Essa viagem tinha um único ob-
jetivo. Eu pretendia fazer todo o percurso dos quase 
600 quilômetros entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul 
vistoriando a situação da nossa BR-364, cada trecho 
executado ao longo dos governos do Governador Jor-
ge Viana, do Governador Binho e também agora do 
Governador Tião Viana, justamente para poder fazer 
uma defesa desapaixonada, uma defesa tranquila, uma 
defesa serena dessa obra que é o sonho da integração 
do Vale do Acre ao Vale do Juruá. 

E eu, aqui presente na tribuna do Senado Fede-
ral, tenho que prestar esse testemunho. As obras da 
BR-364 se constituem numa saga. Uma saga porque 
construir estrada na Amazônia é algo muito difícil. Eu 
diria que é extremamente difícil. E, nos últimos 14 
anos, tanto o Governador Jorge Viana, quanto o Go-
vernador Binho e agora o Governador Tião Viana têm 
dedicado sempre o melhor do seu tempo, o melhor das 
suas energias para garantir a execução dessa obra, 
para garantir plenamente o direito de ir e vir do povo 
do Vale do Juruá, numa interligação que precisa ser 
definitiva com o povo que vive no Vale do Acre, onde 
está nossa capital, Rio Branco.

A BR-364 é uma estrada que foi decidida no Go-
verno de Juscelino Kubitschek, foi uma estrada que 
teve a sua decisão de acontecer no Governo Jusceli-
no Kubitschek, o mesmo Governo ousado que decidiu 
pela construção de Brasília. Ela começou efetivamen-
te na década de 60 e tem um longo percurso até os 
dias de hoje. 

E esse trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul é o 
último que precisa ser concluído. O trecho até Porto 
Velho foi concluído na década de 90, de Porto Velho a 
Rio Branco também foi concluído na década de 90, e 
esses trechos todos têm passado permanentemente 
por reparos. Essa obra que liga o trecho da BR-364 que 
liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul é a parte provavel-
mente mais difícil de ser executada. Por quê? Porque 
não conta com os insumos, não tem, não dispõe da 
matéria-prima necessária para sua execução.
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Naquele trecho não há brita. Não temos como 
conseguir cimento, a não ser importando de Manaus, 
de Minas Gerais, de outros pontos do Brasil. A brita 
utilizada vem da divisa com Rondônia, do Abunã, e tem 
uma logística extremamente difícil. E, exatamente por 
essas dificuldades, essa obra ainda não foi concluída. 

Isso tudo, Senador Paim, levando em considera-
ção que nós temos um inverno extremamente rigoro-
so. Trabalha-se, efetivamente, na construção de uma 
estrada, na Amazônia, cinco ou seis meses no máxi-
mo. O outro tempo, praticamente a metade do ano, é 
tomado pelo inverno; e é impossível fazer trabalhos 
que impliquem em remoção de terra, em grandes des-
locamentos nesse período de inverno.

Ainda assim, ao longo desses 14 anos, muitos 
trechos foram concluídos e todas as pontes – todas as 
pontes! – de Rio Branco a Cruzeiro do Sul foram cons-
truídas. Por uma determinação corajosa do Presidente 
Lula, todas as pontes – do Rio Caeté, Rio Purus, Rio 
Envira, Rio Tarauacá, Rio Juruá; são pontes de grande 
porte –, todas elas foram construídas e implicaram em 
grandes investimentos do Governo Federal para essa 
estrada. E as pontes estão todas muito bem posiciona-
das, recebem todo tipo de pressão de carga e, graças 
a Deus, estão dando plena trafegabilidade. 

Da estrada BR-364, os trechos todos pavimen-
tados e os trechos que faltam para ser pavimentados 
precisam, permanentemente, de reparos. E o Gover-
nador Tião Viana, com sua equipe, não tem se descui-
dado disso. Não tem se descuidado. Ele tem atuado 
com precisão. 

Aliás, Senador Paim e telespectadores que nos 
acompanham pela TV Senado, o Governador Tião 
Viana tomou uma decisão super corajosa, no início do 
inverno de 2012, quando decidiu que a BR-364 não iria 
paralisar mais durante o inverno. Porque antes havia 
trafegabilidade no verão e quando chegava no inverno, 
tomava-se a decisão de suspender, exatamente para 
proteger a estrada e também para não permitir que 
aqueles trechos não pavimentados virassem grandes 
atoleiros. E assim foram vários anos abrindo durante 
o verão, mas fechando a BR-364 durante o inverno. 

Com o Governador Tião Viana, foi tomada uma 
decisão corajosa de fazer a BR-364 funcionar de in-
verno a verão, e, assim, nós concluímos já o segundo 
inverno com plena trafegabilidade de Rio Branco a 
Cruzeiro do Sul. 

Isso tem implicado uma mudança importante na 
qualidade de vida das pessoas. Os preços dos produ-
tos alimentícios que são importados chegam a valores 
muito menores nas cidades de Feijó, de Tarauacá, de 
Cruzeiro do Sul e de outras próximas, com a funcio-
nalidade da BR. Então, é algo muito importante. E o 

povo do Vale do Juruá tem demonstrado uma grati-
dão total e completa ao Governador Tião Viana pela 
coragem que ele teve de fazer a BR-364 funcionar de 
inverno a verão. 

É claro que com o inverno intenso que nós vive-
mos na virada do ano de 2012 para 2013, inverno que 
está terminando somente agora – o inverno termina 
efetivamente no início de maio –, houve muita pressão 
sobre a nossa BR e ela está requerendo reparos, mas 
isso porque obra de BR requer reparo permanente. 
Nas obras de BR, cada trecho que se faz requer um 
cuidado especial. Não há como ser diferente. 

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PSD – AC) – Sena-
dor Anibal, V. Exª me concede um aparte?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Com 
certeza, Senador Petecão, vou conceder um aparte 
a V. Exª.

Eu comparo a obra da BR à obra de uma casa. 
Uma pessoa constrói uma casa e a partir do momen-
to que o construtor a conclui, ele tem que entregar a 
chave ao dono; e a responsabilidade pela manutenção 
dessa casa passa a ser do dono. Nós estamos falando 
de uma rodovia federal, cuja execução foi delegada ao 
Governo do Acre e dessa forma tem sido feita. 

Eu acompanhei, em 2003, a entrega do trecho 
Feijó-Tarauacá, um trecho de 45km, que, na época, 
contou com a presença do Ministro Anderson Adauto. 
No momento em que ele ouviu a saga que era a forma 
de construção daquela BR, de onde vinha o cimento, 
de onde vinha a areia, de onde vinha a brita, de onde 
vinha todo o material betuminoso, o CAP, o asfalto, 
ele disse que se não levasse aquele vídeo contando 
a história para os seus assessores, dificilmente eles 
acreditariam no relato dele, porque é uma saga cons-
truir uma BR na Amazônia e no Acre, principalmente.

Então, nós tivemos o Governador... A gente pode 
pegar a partir de Orleir Cameli. O Governador Orleir 
Cameli construiu do Riozinho até Sena Madureira; 
depois veio o Governador Jorge Viana, que fez o tre-
cho Feijó-Tarauacá, o trecho Cruzeiro do Sul ao Rio 
Liberdade; refez trecho – que já havia sido feito – de 
Tarauacá ao Rio Liberdade. Então, vários trechos fo-
ram feitos. Com o Governador Binho, fez-se o trecho 
Sena Madureira-Manoel Urbano; refizeram-se trechos 
também depois de Tarauacá; Tarauacá e Feijó também 
receberam reparos. Então, ao longo desses anos todos, 
a cada momento se tem que fazer um trecho e refazer 
outros, que são naturalmente danificados, até por for-
ça da pressão que recebem do transporte de todo o 
material para dar continuidade a essa obra. 

Hoje, terminado esse inverno, eu fiz essa viagem, 
saindo de Rio Branco às 9 horas da manhã. Demoramos 
cerca de uma hora em Tarauacá, uma hora e meia, e, 
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às 8 horas da noite, conseguimos chegar a Cruzeiro do 
Sul. É uma viagem, nesse momento, desconfortável, 
mas, ainda assim, a população está muito agradecida 
pela coragem que o Governo teve de manter a estrada 
funcionando de inverno a verão.

O desafio nosso é tremendo. Nós precisamos en-
vidar todos os esforços para garantir os recursos para 
a BR, para essa obra não parar. A gente precisa conti-
nuar trabalhando permanentemente na conclusão dos 
trechos que ainda não foram feitos e na necessidade 
de reparo dos trechos que foram feitos, que precisam 
receber manutenção permanente, sob pena de essa 
BR paralisar de vez, como aconteceu com a BR-319 
ligando Porto Velho a Manaus, que não recebeu a de-
vida manutenção e acabou sumindo do mapa. A BR-
319, de Porto Velho a Manaus, que muitas pessoas 
testemunham porque já passaram pela estrada fazen-
do essa viagem, deixou de existir justamente porque 
faltou manutenção. 

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PSD – AC) – V. Exª 
me concede um aparte?

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Então, 
nesse aspecto nós temos que reforçar a necessidade 
de se fazer um trabalho coordenado, solidarizando-se 
completamente com a ação do Governo do Estado, 
tentando sensibilizar o nosso Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Ministério 
dos Transportes, porque a realidade do Acre é diferente 
e exige, além dos nossos esforços, que também te-
nhamos solidariedade plena das autoridades Federais, 
porque se não tivermos uma determinação como a do 
Presidente Lula, como está tendo a determinação da 
Presidenta Dilma, corremos o risco de ter essa obra 
comprometida. E isso vai ser um grande prejuízo para 
o povo de Juruá, se Deus o livre vier a acontecer.

Tenho certeza de que a determinação do Go-
vernador Tião Viana e também o comprometimento 
da equipe do Governo Federal não vai permitir que a 
obra seja paralisada.

Ouço com atenção o Senador Sérgio Petecão.
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PSD – AC) – Se-

nador Anibal, primeiramente, quero agradecer pelo 
aparte. Ouvi atentamente seu pronunciamento e tam-
bém quero parabenizá-lo pela sua coragem de ter ido 
de carro de Rio Branco a Cruzeiro do Sul. É verdade 
que lá no Estado tivemos uma estiagem de quase dez 
dias no verão e a estrada deu uma melhorada grande. 
V. Exª teve muita sorte de ter pegado a estrada enxuta. 
Eu fiz esse trecho agora no inverno e realmente temos 
que elogiar os avanços que aconteceram no Estado. 
São verdadeiros, quando V. Exª fala que a estrada 
está dando tráfego, por mais que seja precária. É um 
gesto de humildade reconhecer que a estrada está em 

situação precária. A estrada ficou praticamente intra-
fegável nesse inverno. Eu pago um preço muito alto, 
Senador Anibal, V. Exª sabe disso, porque nessa sua 
viagem o vice-governador me acusou de ser uma das 
pessoas que tem trabalhado contra a estrada, que eu 
tenho trabalhado para que seja prejudicado o anda-
mento da estrada. Eu não poderia perder essa opor-
tunidade, por conta da audiência da TV Senado, por 
conta da audiência da Rádio Senado. E lá no Estado 
não tenho essa oportunidade de dialogar com o povo 
do Acre, eu não tenho oportunidade de usar os meios 
de comunicação – V. Exª sabe disso – para repor a 
verdade. E a minha preocupação, quando me expres-
so a respeito da situação da BR, não é no sentido de 
prejudicar a BR. Todas as vezes que chego lá no Vale 
do Juruá, em Cruzeiro do Sul, sou questionado. To-
dos nós sabemos o tanto de recurso que já foi inves-
tido naquela BR. Tenho certeza. Já fiz esse pedido ao 
General Fraxe, quando ele esteve aqui na Comissão 
de Infaestrutura, para que nos dissesse quanto já foi 
gasto naquela estrada, quanto custou cada quilôme-
tro daquela estrada, porque não se admite, Senador 
Anibal, por mais que tenha sido feito... Quero concor-
dar com V. Exª que temos de reconhecer o trabalho 
do Presidente Lula, o empenho do Presidente Lula e 
da Presidente Dilma no sentido de mandar recursos 
para aquela estrada. V. Exª fala da saga. É verdade, 
é difícil fazer estradas na Amazônia. Mas não foi só 
essa estrada. Temos lá na Amazônia também, do lado 
peruano, uma estrada que foi construída com muitas 
dificuldades. O Senador Wilder esteve visitando o Acre 
e eu fiz questão de levá-lo até Assis Brasil para que 
ele conhecesse nosso Estado. Agora, o que não pode 
é tentarem responsabilizar algumas pessoas, que seja 
o Petecão, o Márcio Bittar, o Gladson, o pessoal da 
Oposição, dizendo que proibiram que a estrada fosse 
concluída. Isso não é verdadeiro. O Senador Jorge 
Viana disse que há parasitas. V. Exª também tem dito 
isso, bem como o pessoal do Governo. Dizem que há 
parasitas que estão atrapalhando a conclusão da es-
trada. É preciso que se dê nome a esses parasitas, 
para que nós possamos ajudar o Governo do Estado. 
Ora, os parasitas...

(Soa a campainha.)
O Sr. Sérgio Petecão (Bloco/PSD – AC) – Pre-

sidente Paim, só para concluir. Precisamos saber se 
esses parasitas estão no Ministério Público Federal, 
no Ministério Público Estadual, se os parasitas estão 
lá no DNIT, se estão lá no DER/AC que tocou essas 
obras, se esses parasitas estão no Governo do Esta-
do. O que nós não podemos – e aí concordo com V. 
Exª cem por cento – é penalizar aquele povo. Criamos 
a expectativa de que iríamos ter uma estrada de in-
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verno a verão. Aqueles comerciantes que tinham toda 
uma estrutura de transporte marítimo, através de suas 
balsas, desfizeram essa estrutura. Hoje, as pessoas 
estão reféns da estrada. Nesse inverno, os caminhões 
que passaram pela estrada foram apenas os de seis 
toneladas. Então, eu gostaria, Senador Anibal, que 
fosse colocada a verdade. Não é justo que a estrada 
não saia por conta do Senador Petecão. Não é justo 
que a estrada não saia por conta do Deputado Federal 
Marcio Bittar, por conta do Deputado Federal Gladson. 
Nós temos de saber – e é aí que eu quero me colocar 
à sua disposição, como coordenador da Bancada hoje, 
para que nós possamos ir até o DNIT. O senhor disse, 
o senhor reconhece que a estrada foi sub-rogada para 
o Estado, o Estado é que concluiu. E ouvi do General 
Fraxe que o DNIT não vai receber a obra nas condi-
ções em que está. Nós precisamos ajudar, é verdade, 
e eu me coloco à sua disposição, à disposição do Go-
vernador. Agora, o que não podemos, Senador Anibal, 
é deixar a Presidenta Dilma pague o preço das con-
dições em que se encontra aquela estrada. Isso não 
é justo, porque o recurso foi. Agora, nós precisamos 
saber onde estão esses recursos, porque a estrada 
que está lá o DNIT não vai receber, e alguém precisa 
ser responsabilizado. Nós precisamos saber quem são 
os parasitas que realmente deixaram a estrada na-
quela condição. No mais, quero agradece e dizer a V. 
Exª que eu estou para ajudar. Eu não estou de forma 
alguma... As pessoas me conhecem. Nasci e me criei 
no Acre. Como Deputado Estadual, ajudei. Vai ter que 
explicar. Quando se fala muito que os insumos vieram 
da Colômbia, que as pedras vieram da Venezuela, é 
preciso se justificar isso. Quando eu perguntei para o 
Diretor-Geral do DNIT... Ele só falou de uma casa. Lá 
no Acre, nós começamos a estrada, Presidente Paim, 
de trás para frente. Ora, se havia uma estrada aqui, nós 
tínhamos que dar sequência na estrada, levamos os 
insumos e construímos a estrada. Lá, a estrada parou 
aqui e nós viemos com a estrada de Cruzeiro do Sul 
para cá. É como se você fosse começar uma casa do 
telhado para os barrotes. É possível fazer a casa. É 
verdade! É possível, mas é muito mais difícil. Então, 
não adianta agora querer responsabilizar as pessoas 
que fazem oposição lá no Estado. Aqui, temos elogia-
do e parabenizado tanto o Presidente Lula quanto a 
Presidenta Dilma, porque os recursos são verdadei-
ros. Os recursos foram abundantes, dava para ter feito 
a estrada. Agora, se a estrada não saiu não adianta 
agora vir nos responsabilizar, nós que fazemos parte 
da Oposição lá no Estado. Obrigado, Senador Anibal. 
Muito obrigado.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador 
Sérgio Petecão, eu o ouvi com muita atenção. Pode 

ter certeza de que esse debate nós vamos fazer com 
muita tranquilidade, porque eu venho acompanhando 
esses governos do Jorge Viana, do Binho Marques e 
do Governador Tião Viana e sei o quanto eles têm se 
dedicado a essa obra da BR-364, e sei o quanto de suor 
e lágrimas tem sido derramado para garantir essa obra.

Quando V. Exª coloca sob suspeita, dizendo “onde 
está o recurso”, V. Exª sabe, e, quando o Senador Jor-
ge Viana se referiu a parasitas, é porque, na realidade, 
todas as pessoas que trafegam pela BR-364 sabem 
que há trechos que são feitos, são trechos que são de-
vidamente finalizados, mas, com o passar de um ano, 
dois anos, três anos, eles se danificam, como toda obra. 
Imagine só que o trecho Sena Madureira-Rio Branco, 
que foi concluído há mais de 17 anos, até agora não 
teve uma intervenção do Governo Federal para repa-
ro, todos os reparos, todos anos, são bancados pelo 
Governo do Estado, e são de uma rodovia federal. A 
mesma coisa acontece em relação à BR-317, todos 
os reparos...

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... toda 

a manutenção são bancados pelo Governo do Estado, 
e ali se trata de uma rodovia federal.

Então, o que nós temos? Nós temos que cerrar 
a fileira no sentido de mostrar essa dificuldade para 
que a gente possa ter a garantia dos recursos. Agora, 
se V. Exª coloca sob suspeição um Governo honesto, 
um Governo que tem se dedicado permanentemente 
a fazer o melhor pelo Acre, é claro que o Governo vai 
reagir com toda a justeza, no sentido de mostrar que 
as consequências de sua posição podem vir a nos le-
var a uma paralisação da obra.

Imagine só, se V. Exª ouve o General Fraxe di-
zer que não vai receber a obra, ele tem que saber que 
essa obra foi feita, os trechos que foram feitos foram 
feitos; infelizmente, houve, naquele momento, um en-
tendimento equivocado de o DNIT não receber trecho 
a trecho, e, agora, não se fez a obra integralmente.

Agora, para fazer entrega, ter-se-ia que fazer um 
reparo total, mas disso o Governo Federal está ciente, 
porque, a todo momento, têm sido apresentados os 
relatórios, e, a cada trecho concluído, tem sido apre-
sentado relatório. Nenhum pagamento é feito, Senador 
Petecão, se não for com base nas medições realiza-
das. Todo pagamento é feito com base em medição, 
as pontes todas, cada um dos trechos executados.

E, dessa forma, é que eu faço um apelo a V. Exª, 
que é coordenador da Bancada do Acre e que vai fazer 
essa interlocução, inclusive, tanto na Comissão de Or-
çamento, quanto na busca de emendas coletivas para 
2014, porque nós vamos ter que ter consciência plena: 
o Governador é o Governador Tião Viana e ele vai ter 
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que continuar esse trabalho permanente. O futuro go-
vernador também vai ter que continuar esse trabalho.

E tememos por essa sua visão, Senador Pete-
cão, porque, se um dia a oposição chegar a governar o 
Acre, vai paralisar tudo, pois ela acha que manutenção 
não pode acontecer. Que o recurso foi para executar a 
obra foi, e foi executado. Mas precisamos ter um perma-
nente trabalho de reparo, de manutenção dessa obra.

Para concluir, Senador Paim, que preside esta 
sessão, eu gostaria de ler aqui alguns depoimentos 
de pessoas do Vale do Juruá, que nós representamos 
e que têm se manifestado a respeito do esforço do 
Governo, do esforço legítimo e que conta com o total 
respeito da sociedade do Acre.

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Podemos 

ler aqui o depoimento de Marcos Vinícius, ex-Presidente 
da Associação Comercial do Vale do Juruá. Ele diz:

Nós cruzeirenses não imaginamos mais nossa 
região sem a BR–364, [sem] trafegabilidade. 
Sempre foi o nosso sonho [e hoje, apesar das 
dificuldades], é uma realidade. [A gente pode 
sair de Rio Branco e chegar a Cruzeiro do Sul.]

O Padre Nilson, que é pároco geral de Cruzeiro 
do Sul, diz:

É um sonho de todo cruzeirense sair do isola-
mento e até mesmo melhorar as condições do 
povo mais sofrido, que não têm condições de 
pagar uma passagem aérea e fica muito mais 
acessível por meio da estrada. Os governantes 
são a voz do povo. O povo quer que a BR-364 
continue aberta e bem conservada.

E esse esforço nós reconhecemos que o Governo 
do Estado tem empreendido. E quem não pode aju-
dar, também não pode estar contra essa obra da BR.

O Sr. Rinaldi Cardinal, empresário do Super-
mercado Econômico, diz:
Nós não saberíamos mais trabalhar com trans-
porte fluvial, hoje, dependemos 100% da es-
trada. É surreal saber que alguém se volte 
contra a vontade de todo povo dessa região 
que quer a BR liberada e bem conservada de 
inverno a verão.

O Sr. José Marinho Souza Neto, professor e em-
presário do ramo hoteleiro, disse: 

A nossa cidade melhorou muito em vários 
aspectos. Antigamente os hotéis só tinham 
movimento intenso no verão. Depois que a 
BR ficou aberta direto, o movimento é outro, 
triplicou. [São reacionários os que agem de 
outra forma.]

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O Sr. Ro-

salvo Moura, funcionário público, cruzeirense, diz que:

Depois da BR [364] funcionando de verão a 
verão, passei a visitar minha família pelo me-
nos umas três vezes ao ano, antes passei até 
de cinco anos sem visitar meus parentes. Hoje 
o fechamento da BR [364] seria uma tragé-
dia para milhares de cruzeirenses. Será que 
existe algum político acriano que não esteja 
querendo que a BR continue aberta e sendo 
melhorada para dar mais condições a esse 
povo tão sofrido?

A Sr. Valdete Alves da Silva, de 40 anos, viúva, 
mãe de dois filhos e moradora da rodovia BR-364, em 
Manoel Urbano, diz:

Sou uma pessoa muito feliz, graças a Deus e 
à estrada. Hoje essa rodovia garante minha 
renda. Através da BR tenho acesso de inverno 
a verão para vender minha produção, o que 
permite sustentar minha família. Não imagino 
esta rodovia fechada ou sem acesso. A minha 
família depende de mim e do que eu vendo e 
sem a estrada tudo fica mais difícil. Através dela 
posso até ter uma melhor condição de vida.

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O Fran-

cisco, morador do Rio Purus diz:

Ficou muito bom com a rodovia nova por cau-
sa da mercadoria que a gente pode comprar 
agora mais barato. E também porque a gente 
pode ir até Rio Branco bem rapidinho. Antes 
a gente não tinha como sair daqui, não tinha 
estrada e tudo era feito através de barco, tudo 
era mais caro.

Esses depoimentos todos atestam o quanto a 
população, ao longo da BR-364, aprova a ação do Go-
verno no sentido de trabalhar de inverno a verão para 
manter a estrada permanentemente funcionando. E 
se alguns trechos requerem reparo e o Governo está 
trabalhando nisso, nós podemos dizer que o esforço 
não tem faltado...

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... e o 

exemplo disso – faço questão de dar esse exemplo 
na presença do Senador Petecão – é a ponte sobre 
o Rio Madeira. Tão antiga quanto a preocupação da 
BR-364 é a ponte sobre o Rio Madeira, e é uma obra 
de responsabilidade do Governo Federal. E a gente se 
reúne, faz pressão, conseguimos até o comprometi-



20990 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

mento da Presidenta Dilma, e essa ponte, até agora, 
não teve início.

Ao passo que, nos últimos 14 anos, nós fizemos 
todas as pontes grandes, médias e pequenas de Rio 
Branco até Cruzeiro do Sul. São mais de 20 pontes 
entre as pequenas, médias e grandes pontes. Ora, 20 
pontes. Com toda certeza, cinco pontes, seis pontes 
são as grandes pontes, mas pequenas são dezenas 
delas. Então, é fácil, por que o Governo Federal não 
executou até agora a ponte sobre o Rio Madeira? 

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – A mes-

ma coisa eu digo no trecho na rodovia 317 – a rodovia 
317 é a Interoceânica, a rodovia do Pacífico no Peru – 
todo o trecho no Acre foi concluído até a divisa com o 
Amazonas. A parte que vai da divisa do Acre até Boca 
do Acre não recebeu 1km de asfalto. Então, se fosse 
fácil... O Estado do Amazonas é infinitamente mais 
rico do que o Estado do Acre, mas, ainda assim, não 
conseguiu dar um passo na rodovia BR-317.

O que quero reafirmar aqui para todas as pessoas 
que nos acompanham é que temos um governo sério, 
honesto e dedicado, que enfrenta o desafio de realizar 
uma obra difícil, numa região extremamente inóspita...

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...numa 

região extremamente frágil do ponto de vista geológico, 
porque temos um regime de chuvas muito forte, muito 
intenso. Exatamente por isso se discute, quando o Go-
verno Federal fala de uma ferrovia transcontinental. No 
futuro vamos ter que pensar em ferrovia para aquela 
região, para podermos dar uma resposta mais efetiva, 
porque a experiência tem demonstrado que fazer estra-
da naquela região implica permanentemente cuidar da 
sua manutenção, gerando custos tão elevados quanto 
a execução da própria obra.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Agradeço muito pela atenção e pela tolerância 

no tempo, para permitir este debate, que é fundamen-
tal para o povo do Acre, principalmente para o povo 
do Juruá.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esse foi o Senador Anibal Diniz.
Passamos a palavra, de imediato, ao Líder do 

PT, Senador Wellington Dias.
Em seguida, falará a Senadora Ana Rita.
Depois da Senadora Ana Rita, falará o Senador 

Wilder Morais.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como 

Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, quero aqui dizer que, com satisfação, 
estivemos com o Governador do Piauí, Wilson Martins, 

com a Ministra Ideli, e acertamos essa agenda que o 
governo vem programando – e sempre elogio a Pre-
sidenta Dilma – com a sua equipe indo aos Estados. 

Quem diria, o Governo Federal se deslocando 
do Distrito Federal para ir aos Estados e ali poder dar 
a solução, poder tratar de convênios, da situação das 
obras, dos programas com cada Município, com as 
diferentes áreas do Governo do Estado!

Pela previsão anunciada, será no próximo dia 
30, em Teresina, com a presença dos 224 Municípios 
do nosso Estado.

Destaco – considero importante isto – que já foi 
confirmada a presença, além da Ministra Ideli Salvat-
ti, do Ministro das Cidades, do Ministro da Integração, 
Fernando Bezerra, e há a expectativa da presença 
do Ministro Alexandre Padilha. Então, é um momento 
fundamental para o nosso Estado.

Quero trazer uma nota encaminhada pelo Minis-
tério da Educação.

Hoje foi publicada, na primeira página do jornal 
Folha de S.Paulo, uma matéria intitulada: “Governo 
maquia dados de bolsa de estudos no exterior.”

E, tratando com o MEC, meu querido Senador 
Paim, trago esclarecimentos da área do Ministério da 
Educação, comandado hoje pelo Ministro Aloizio Mer-
cadante, que diz:

1) O MEC não foi procurado pela reportagem 
da Folha de S. Paulo para apresentar os da-
dos do programa Ciência sem Fronteiras [...] 
[fruto dessa matéria].
2) Não é verdadeira a informação de que a Ca-
pes tenha dificuldades estruturais para cumprir 
o programa. Antes do CsF ser lançado, a Capes 
já concedia bolsas de estudos para as áreas 
e para as modalidades do referido programa, 
há 60 anos. Por exemplo, de 2006 a 2010 fo-
ram concedidas, no total, 26 mil bolsas nos 
programas tradicionais da Capes em todas as 
área do conhecimento. Grande parte dessas 
bolsas eram em áreas vinculadas às atuais do 
CsF na França, Alemanha e Estados Unidos.
3) Desde o lançamento do programa em mea-
dos de 2011, todos os bolsistas que possuem 
o perfil e pertencem às áreas prioritárias do 
CsF são considerados como do CsF, uma vez 
que não faz sentido ter dois programas com o 
mesmo objetivo. Além disso, o programa CsF, 
fruto de financiamento público e privado, tem 
outros benefícios, como recursos para com-
pra de material didático e computador, além 
de curso de idiomas. Não faria sentido trata-
mentos distintos com a mesma exigência. Com 
este procedimento [diz o Ministério], estamos 
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também ampliando as bolsas na área de Hu-
manas. Portanto, é absurdo falar em maquia-
gem de dados. 
4) Sobre a afirmação de que “até fevereiro, já 
haviam sido concedidas 22.646 bolsas do Ci-
ência sem Fronteiras...” é preciso esclarecer 
que se trata do total de bolsas concedidas 
pela Capes e pelo CNPq, as duas instituições 
gestoras do CsF. A Capes concedeu até o dia 
03.04.2013 um total de 11.767 bolsas no re-
ferido programa.
5) O programa Ciência sem Fronteiras na pós-
-graduação não tem uma única porta de entra-
da, mas várias, como as chamadas tradicionais 
das agências, chamadas específicas para o 
CsF, acordos de cooperação com agências 
internacionais, institutos de ciência e tecnolo-
gia, além de chamadas especiais para áreas 
estratégicas com baixa demanda.

Esses são os esclarecimentos do MEC, que faço 
questão de trazer aqui.

Por último, Sr. Presidente, quero tratar de um 
tema importante.

Hoje votamos o relatório da Deputada Rose de 
Freitas, que trata do programa chamado Brasil Cari-
nhoso. E aqui eu quero destacar que, com a aprovação 
do projeto na Comissão comandada pela Senadora 
Vanessa Grazziotin, aqui presente, a Deputada Rose 
de Freitas mantém aquilo que é a essência do progra-
ma, ou seja, a ampliação da idade limite de crianças 
e adolescentes que compõem as unidades familiares 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, elegíveis ao 
recebimento do benefício para superação da extrema 
pobreza, e dá outras providências.

Ao projeto foram apresentadas várias emendas, 
analisadas pela Relatora, e eu destaco aqui duas emen-
das acatadas pela Relatora e aprovadas pela Comissão.

A Emenda nº 3 coloca uma situação importante: 
nas regras do programa, há a garantia de que caberá 
ao Poder Executivo compatibilizar a quantidade de be-
neficiários com mais de 14 anos que serão atendidos no 
programa de qualificação. Ou seja, as diversas áreas do 
Governo municipal, do Governo estadual e do Gover-
no Federal colocam como meta garantir prioridade às 
pessoas com mais de 14 anos, homens ou mulheres, 
que deverão participar do programa de qualificação. 

Qual é o grande desafio que todos nós temos? 
Eu cito aqui a importância desse programa no meu 
Estado, que garante às famílias de baixa renda con-
dições para que passem a ter uma renda mínima per 
capita de R$70,00. O que isso quer dizer? Uma famí-
lia, por exemplo, com cinco membros – isto é muito 
comum, principalmente na zona rural, nas pequenas 

cidades: um casal, marido mulher, com três filhos ou 
filhas – tem, por esse programa, a necessidade de 
uma renda mínima de R$350,00. Se a família não tem 
essa renda, o Governo paga integralmente o valor de 
R$350,00. Se tem uma renda de R$100,00, paga a 
diferença: R$250,00. Então, essa é uma forma de a 
família ter uma renda mensal que possa garantir a sua 
sustentabilidade.

Pois bem, eu cito isso para dizer que, agora, nes-
se projeto – e a Relatora, ao apresentar a proposta, dá 
um grande passo –, apresenta-se a qualificação como 
a grande alternativa para a chamada porta de saída do 
programa, pela via de uma renda sustentável.

Eu tenho o prazer de dizer que o meu Estado 
é um dos Estados em que, de um lado, há mais em-
preendedores, e, do outro, mais pessoas com renda 
complementar própria, que trabalham. Algo em torno 
de 70% das pessoas com mais de 14 anos têm alguma 
atividade com renda, e muitos estão saindo da depen-
dência, ou do Bolsa Família, ou do Brasil Carinhoso, a 
partir de uma renda sustentável.

Pois bem, a qualificação é o que garante maior 
facilidade para que alguém possa sair do programa. 
Se alguém faz um curso de pedreiro, de eletricista, de 
costureiro, um curso técnico de administração ou em 
alguma área de informática, um curso de garçom, um 
curso técnico de contabilidade ou na área de acom-
panhamento, por exemplo, da política sobre drogas, 
enfim, qualquer que seja a qualificação, realizada 
pelo Município, pelo Estado ou pelo Governo Federal, 
credencia essa pessoa com mais de 14 anos, como 
manda a nossa lei, a trabalhar como menor aprendiz, 
como estagiário ou, na idade adequada, passando em 
concurso ou tendo uma oportunidade no setor privado 
ou no setor público.

Então, quero comemorar a aprovação desse 
relatório e espero que tenhamos, aqui, condições de 
ver o projeto aprovado em plenário nesta semana ou 
o mais rapidamente possível.

Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha a trazer, elo-
giando mais uma vez o trabalho feito pela Comissão. 
E aqui destaco o trabalho da nossa Presidente, Sena-
dora Vanessa, que contribuiu para que fosse aprovado 
o relatório da Deputada Rose de Freitas a respeito da 
Medida Provisória 590. As mulheres, no comando, estão 
garantindo as condições, Senadora Ana Rita, Senador 
Eduardo Braga, nosso Líder, para que possamos votar 
a matéria no plenário do Senado Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Muito bem.
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Este foi o Senador Wellington Dias, Líder do PT, 
com a diplomacia de sempre, fazendo um belo pro-
nunciamento.

Senadora Ana Rita, Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos. Em seguida, Senador Wilder Morais.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre-Sr. Pre-
sidente, Senador Paim, prezados colegas Senadores 
aqui presentes, Senadoras, também quero saudar os 
telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio 
Senado. Inicio o meu pronunciamento, dizendo que 
um homem vale pelo que faz, pela sua capacidade de 
servir a humanidade, pela sua determinação, dignida-
de e coragem para lutar até o fim pelos seus ideais.

Aproveito a tribuna, hoje, para render homena-
gens ao biólogo Paulo César Vinha, morto há exatos 
20 anos. Foi assassinado a tiros, no Município de Vila 
Velha, Espírito Santo.

É muito difícil falar ou resumir em palavras his-
tórias de homens como Paulo Vinha, porque ele viveu 
e morreu em função de um ideal, como ambientalista 
e militante do Partido dos Trabalhadores. Ele foi, in-
clusive, Presidente do PT no Município de Vila Velha.

Todos nós, do Partido ou não, cidadãos capixabas 
e cidadãs capixabas, sabemos de sua importância, do 
quanto engrandeceu a nossa luta por uma sociedade 
mais justa e do seu legado na defesa do meio ambiente.

Paulo Vinha morreu em 28 de abril de 1993, quan-
do eu exercia, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, meu 
primeiro mandato de Vereadora no Município de Vila 
Velha. Eu assumi o mandato no início de 1993, e, no 
mês de abril, Paulo Vinha foi assassinado após uma 
visita que ele fez à Câmara de Vereadores, durante a 
qual dialogou comigo e com meu companheiro de par-
tido, Domingos Taufner, dizendo que estava ameaçado 
de morte. Logo após essa visita, poucos dias depois, 
ele foi assassinado.

Foi um grande militante partidário, um grande mi-
litante ambientalista. Ele foi assassinado exatamente 
quando resistia à retirada ilícita de areia em uma área 
de restinga, porque incomodou exploradores, empre-
sários extrativistas de areia. Foi assassinado a tiros, 
quando documentava, com fotos, uma área devasta-
da do parque que hoje leva o seu nome. Ele tinha, à 
época, apenas 36 anos de idade.

Graças a essa sua luta, o Espírito Santo tem hoje 
uma ampla área de proteção ambiental para proteger 
espécies de plantas e animais que estavam sendo 
ameaçados pelo desmatamento.

O Parque Estadual Paulo César Vinha tem cerca 
de 1.500 hectares de praias, florestas, lagoas, dunas 
e alagados. A reserva, no Município de Guarapari, 
encontra-se numa planície litorânea e sua principal 

formação florestal é a restinga. Possui uma rica ve-
getação de Mata Atlântica litorânea a manguezais, 
uma rica flora composta por orquídeas e bromélias. 
Ali se encontram mais de 120 espécies de aves, como 
martim-pescador, carcará, gavião, garças, e espécies 
raras, como a cegonha.

E toda essa riqueza tem que ser mencionada por-
que só existe, certamente, por causa desse homem, 
morto em 28 de abril de 1993.

Portanto, pode-se dizer, em alto e bom som, que 
esse homem deu vida a tudo isso. Porque nunca lhe 
faltou coragem nem decência. Nunca se deixou intimi-
dar pelos poderosos e arrogantes. 

Mas, embora tenha se destacado nessa área, até 
porque era biólogo, Paulo Vinha abraçou muitas cau-
sas populares, como a luta por melhoria no transporte 
coletivo e moradia popular; chegou a ser secretário de 
Transportes da Prefeitura Municipal de Vitória, a nossa 
capital, e ainda foi secretário-geral da primeira diretoria 
da CUT – Central Única dos Trabalhadores do Espírito 
Santo. É exemplo de luta na história do Partido e da 
história do Espírito Santo, guerreiro que nos inspira a 
continuar lutando.

Os culpados da morte de Paulo Vinha não foram 
devidamente punidos. Na época, após três meses do 
crime, os irmãos Ailton e José Queiroz se entregaram, 
mas ganharam o direito de responder ao processo em 
liberdade. A condenação veio após quatro anos: Ailton 
recebeu pena de 16 anos de prisão, mas recorreu da 
sentença e foi absolvido. Uma semana depois, José 
Queiroz foi absolvido e, julgado pela segunda vez, pe-
gou a pena de 17 anos, mas ficou apenas quatro anos 
preso. Depois que conseguiu liberdade condicional, 
Ailton fugiu e só foi preso anos depois.

Justiça não foi feita. Aliás, isso nos remete a 
outro caso de assassinato no Estado: o caso do Juiz 
Alexandre Martins Filho. O crime completou dez anos, 
sem que os assassinos e mandantes tenham sido se-
quer presos.

Tal como Paulo Vinha, o Juiz Alexandre Martins 
foi morto com três tiros. Como Paulo Vinha, tinha pou-
co mais de 30 anos. Na época, o juiz era responsável 
por investigar o crime organizado no Estado do Espí-
rito Santo. E, a propósito, os três acusados de serem 
mandantes do crime, que não foram julgados, são um 
juiz, um coronel da Polícia Militar e um policial civil.

Mas as famílias e a sociedade, em ambos os 
casos, não se esquecem dos homens que tentaram 
mudar o que estava errado. Mais do que isso, morre-
ram em nome de uma causa maior, pelo bem do to-
dos. Recentemente, uma grande caminhada, no meu 
Estado, lembrou os dez anos de morte do Juiz Ale-
xandre e cobrou uma resposta das autoridades. Essa 
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caminhada foi organizada, Sr. Presidente, por alunos 
universitários. O pai do Alexandre Martins, Dr. Alexan-
dre, também estava presente, além do Governador do 
Estado e outras autoridades.

Agora, para relembrar o companheiro Paulo Vi-
nha, o Partido dos Trabalhadores vai realizar um tributo, 
no próximo sábado, dia 28 de abril, na Barra do Jucu, 
em Vila Velha, numa clara demonstração de que sua 
luta não foi em vão, seu grito não se calou. Vinte anos 
depois, as lembranças dele nos remetem ao parque 
estadual, onde uma legião de seguidores dá conti-
nuidade ao belo trabalho do biólogo, nos remetem a 
vários cantos deste imenso País, onde ainda é árdua 
e dura a batalha pela preservação da natureza, pela 
preservação do meio ambiente, contra todo tipo de 
exploração, contra todo tipo de exploradores.

Há centenas de paulos vinhas espalhados pelo 
País, ameaçados ou não. E precisamos deles, porque a 
devastação no Brasil não dá trégua. Em 1500, quando a 
esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou no Brasil, a 
Mata Atlântica cobria 13% de todo o território nacional. 
Hoje, mais de 500 anos depois, existem apenas 7% da ve-
getação de Mata Atlântica original – tipo de vegetação ex-
tremamente importante por causa de sua biodiversidade.

E esse desmatamento ocorreu mais acentuada-
mente e de maneira acelerada no final do século 20. 
No Espírito Santo e no sul da Bahia, a mata foi devas-
tada da década de 70 até a década de 90, segundo 
especialistas. O que significa, Sr. Presidente, que a 
gente precisa enfrentar os que destroem, como Paulo 
Vinha enfrentou.

Faço este breve pronunciamento em homena-
gem ao grande guerreiro Paulo Vinha. Assim que ele 
era conhecido: um guerreiro, um lutador, um defensor 
das causas ambientais, um defensor das lutas sociais.

Dessa forma, queremos homenageá-lo, realizan-
do esse tributo, que acontecerá no próximo sábado na 
cidade de Vila Velha. Assim, faço desse pronunciamen-
to também um convite a todos os que nos ouvem, a 
todos os que nos acompanham pelas redes sociais, 
para que se façam presentes nesse tributo que con-
sideramos importante para que a memória de Paulo 
Vinha permaneça viva no meio de nós e para que a 
impunidade no País e no Estado do Espírito Santo 
seja de fato combatida. E que os lutadores pelos di-
reitos das pessoas, pelos direitos humanos possam 
ser preservados e as suas vidas garantidas para que 
a nossa luta possa ter o resultado esperado em defesa 
dos direitos das pessoas.

Era isso, Sr. Presidente. 
Obrigada pela atenção e obrigada também pelo 

momento do nosso debate.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Pau-
lo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é 
ocupada pelo Sr. Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Parabenizo a brava Senadora do Espírito San-
to, Senadora Ana Rita.

Com a palavra, o Senador Wilder Morais, que 
usará da tribuna na noite de hoje.

Tem a palavra V. Exª, Senador Wilder.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, e todos os 
que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Senado. 

Hoje foi apresentado, na Comissão de Assuntos 
Econômicos, o relatório ao PRS 1. O que está sendo 
proposto é nada menos que um verdadeiro desas-
tre para Goiás e para o desenvolvimento regional do 
nosso País.

Apesar do grande esforço feito pelo Senador De-
lcídio do Amaral em buscar um consenso na questão 
do ICMS, apresentei uma emenda que garantia a alí-
quota do ICMS nos atuais 12 e 7%, porque a reunião 
da CAE demonstrou que esse consenso não existe 
entre nós, colegas Senadores. 

Não propus a manutenção da alíquota porque sou 
contra a unificação, mas sim porque estamos retirando 
o direito dos Estados de fazerem sua política fiscal. A 
manutenção desses índices é mais do que uma ques-
tão de crescimento econômico dos Estados do Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. 

Posso afirmar que a manutenção dos incentivos 
fiscais é uma questão de sobrevivência desses Estados.

Não podemos fazer uma reforma tributária fa-
tiada. A União também precisa reformar os impostos 
que lhe competem. 

Srªs e Srs. Senadores, chamo a atenção não só 
pelo atraso no desenvolvimento regional que o PRS 1 
traz, não só pelo enfraquecimento federativo que re-
presenta esta proposta. Quero chamar a atenção para 
a dignidade da vida de milhões de pessoas que perde-
rão seus empregos caso a unificação do ICMS ocorra. 

Um estudo sério, realizado pela Adial Brasil, de-
monstra que dois milhões de empregos serão perdidos 
no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. Dois 
milhões de empregos, Senador Vital do Rêgo! Dois 
milhões de pais e de mães de família que perderão 
a capacidade de sustentar seus filhos. Com isso, nós 
retomaremos a romaria dos moradores dos Estados 
menos desenvolvidos rumo ao Sudeste, pois, como 
disse acima, haverá dois milhões de desempregados.

O sofrimento daquele que precisa abandonar 
seu lar, sua terra, em busca de emprego, em busca 
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de dignidade, é descrito pelo artista Francis Lopes e 
retratado na música Lamento de um Nordestino. 

Peço licença aos Srs. Senadores para citar um 
trecho da canção.

Só Deus sabe o quanto sofre um nordestino 
Que vê seu sonho de menino 
Se acabando pelo ar.
Ele sofre quando tem que ir embora
A família toda chora
Mas não pode mais ficar
Entra no ônibus de coração partido
Sabe que vai ser sofrido 
O mundo da desilusão
Ele reza e pede pra Nossa Senhora 
Guiar sua sorte e agora
Entrega a vida em suas mãos
Eu sei que vou, vou pra São Paulo
Mas vou deixando a minha fonte de alegria
Deus, por favor, me dê trabalho
E a esperança de poder voltar um dia
Ele chega na cidade grande e vê 
O quanto é duro pra vencer
Começa logo a lembrar
Lembra da mãe e do pai que lá deixou 
Dos amigos que ficou 
Esperando ele voltar
Feliz daquele que arranja um bom emprego 
Que sobra um pouco de dinheiro 
Para o norte ele mandar
Triste do outro que a vida é só sofrimento 
Ele tenta, tenta, tenta, 
Mas não consegue trabalhar
Vou trabalhando e vou ficando por aqui 
Mas não esqueço o meu Piauí 
E nem a terra de ninguém

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, li esse 
trecho da canção Lamento de um Nordestino, para 
mostrar aos senhores como era a realidade, não só do 
Nordeste, mas de todos os Estados menos desenvolvi-
dos, antes da criação da política de incentivos fiscais. 

A canção que se chama Lamento de um Nordesti-
no também poderia se chamar Lamento de um Goiano, 
esse poderia ser o lamento de qualquer outro Estado 
do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Espírito Santo. 

Com a política de incentivos fiscais, essa reali-
dade mudou. Os que antes buscavam o eldorado que 
São Paulo representava, hoje podem permanecer em 
seus lares porque o Brasil buscou o desenvolvimento 
regional através dos incentivos fiscais.

Novamente bato na tecla, o Norte, o Nordeste, o 
Centro-Oeste e o Espírito Santo não têm infraestrutu-

ra, logística, matéria-prima e mão de obra qualificada, 
capazes de atrair empresas.

Somente os incentivos fiscais podem tornar estes 
Estados competitivos.

O Governo promete criar um Fundo de Desen-
volvimento Regional. Esse fundo é necessário, mas 
ele não pode representar o fim dos incentivos fiscais.

O Fundo de Desenvolvimento Regional tem que 
ser para já, e o fim gradativo dos incentivos fiscais será 
possível depois que todos os Estados contarem com 
infraestrutura para atrair empresas. Infelizmente, essa 
é uma realidade ainda distante.

Acabar com os incentivos fiscais para depois 
criar infraestrutura é, literalmente, passar o carro na 
frente dos bois.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o fortale-
cimento do Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Espírito 
Santo só foi possível porque existe uma alíquota não 
unificada de ICMS, tanto para a indústria, quanto para 
o comércio.

Quando digo comércio, é porque uma grande in-
dústria demanda uma cadeia complementar de presta-
dores de serviços, como transportadoras, centros ata-
cadistas, e, para essa cadeia de serviço, que também 
gera milhares de empregos, se completar, a assimetria 
do ICMS é fundamental. 

As três regiões menos desenvolvidas ganharam 
participação no PIB nacional, embora os ganhos te-
nham sido muito pequenos.

A participação do Norte aumentou de 4,7% para 
5,3%; a do Nordeste, de 13% para 13,5%; e a partici-
pação do Centro-Oeste passou de 8,8% para 9,3%. 
Isso em oito anos. Os defensores da convergência das 
alíquotas interestaduais do ICMS diriam que isso mos-
tra justamente o que é chamado de “guerra fiscal”. Não 
funcionou, já que os ganhos foram muito pequenos.

Minha interpretação é completamente diferente. 
Não fossem pelos incentivos concedidos, as empresas 
teriam feitos seus investimentos no Sul e no Sudeste, 
onde estão as vantagens locacionais. Com isso, as três 
regiões menos desenvolvidas teriam perdido participa-
ção no PIB nacional. Portanto, os ganhos, ainda que 
tímidos, são resultado dos esforços que os Estados 
fizeram para atrair investimentos. 

Impedir, por meio da unificação das alíquotas, 
que os Estados menos desenvolvidos da Federação 
possam continuar a fazer o esforço em prol do desen-
volvimento dos seus territórios seria um ato de violência 
contra eles e contra a própria Constituição, que colocou 
o desenvolvimento regional entre os princípios funda-
mentais da República e da ordem econômica. Seria, em 
outras palavras, abortar o processo de convergência 
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da renda per capita entre as regiões brasileiras, que 
teve início na década passada.

Outra questão é que os investimentos que foram 
feitos demandam investimentos complementares. Dou 
o exemplo que conheço de perto, o do Estado de Goi-
ás. O Estado atraiu empresas do setor automobilístico. 
Para onde teriam ido essas empresas se não fossem 
os incentivos? No melhor cenário, para as regiões que 
têm uma base industrial forte. Um pior cenário, iriam 
para a Ásia. Ou seja, o Brasil perderia esses investi-
mentos caso não houvesse oferecido os incentivos. 

Por essa necessidade de manutenção de cadeia 
complementar, é importante manter a alíquota de 12%, 
não só para a indústria, mas também para o comércio 
e o setor atacadista e de transportes. 

Dizer que os Estados perderam arrecadação com 
os incentivos fiscais, isso não é verdade, os números 
não mentem. Nenhum Estado perdeu arrecadação de 
ICMS nos últimos dez anos. O ABC Paulista segue fir-
me e forte como uma potência industrial, Minas Gerais 
continua atraindo investidores. O Sudeste concentra 
mais de 50% do PIB nacional.

E mais importantes que a arrecadação dos Es-
tados são os empregos gerados, o bem-estar da po-
pulação, que agora pode permanecer em seu Estado, 
porque nele há trabalho.

Srªs e Srs. Senadores, Goiás não retirou o in-
vestimento de nenhum outro Estado. As políticas de 
investimento fiscal atraíram novos investimentos para 
o Brasil, investimentos que, muitas vezes, iriam para 
a China ou até outros países. Das principais empre-
sas que se instalaram em Goiás, cito como exemplos 
a Hyundai, a Suzuki, a Mitsubishi.

Goiás, hoje, conta com o maior polo farmoquí-
mico da América Latina. São empresas que não ope-
ravam no Brasil e vieram para Goiás por conta dos 
incentivos fiscais.

É por tudo isso que faço um apelo: não vamos 
enfraquecer ainda mais o sistema federativo, dando à 
União o direito de fazer política com o ICMS. Vamos 
lutar pela manutenção e ampliação dos benefícios fis-
cais, que têm feito o desenvolvimento regional de todos 
os nossos Estados em desenvolvimento.

Enfim, vamos lutar pelo trabalhador, pelo pai e 
pela mãe de família que hoje têm emprego e que, com 
a unificação do ICMS, não os mais terão mais.

Era isso o que eu queria a dizer, Presidente, nes-
ta data de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Quero parabenizar o Senador Wilder Morais 
pelo pronunciamento brilhante e com profundo teor 
econômico.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – A Presidência designa, como membro titular, 
o Deputado Vicente Cândido, em substituição ao De-
putado Newton Lima, e como membro suplente o De-
putado Ilário Marques, em substituição ao Deputado 
Jesus Rodrigues, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 
612, de 2013, conforme o Ofício n° 361, de 2013, da 
Liderança do PT na Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 361/GAB-LidPT

Brasília – DF, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, 

para indicar como membro titular o deputado Vicente 
Cândido (PT/SP) em substituição ao deputado Newton 
Lima (PT/SP) e como membro suplente, o deputado 
Ilário Marques (PT/CE) em substituição ao deputa-
do Jesus Rodrigues (PT/PI), para a Comissão Mista 
destinada a analisar a MP nº 601, de 28 de dezembro 
de 2012; reduz a zero as alíquotas da Contribuição 
para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a 
indenizações a que se refere a Lei nº 12.783, de 11 
de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012, para dispor sobre multa pecuniá-
ria pelo descumprimento do Programa de Incentivo à 
Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Pro-
dutiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO; e dá 
outra providências”.

Atenciosamente, – Deputado José Guimarães 
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – O Ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

Passo a Presidência dos trabalhos ao Senador 
Wilder Morais.

O Sr. Vital do Rêgo deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Wilder Morais.

O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – Passo a palavra, agora, ao Senador Vital do 
Rêgo, para fazer o seu pronunciamento.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, ocupo a tribuna com tristeza, com 
decepção, mas para compartilhar com a Paraíba, com 
o País e com V. Exª, uma preocupação. Preocupação 
que não é apenas minha, mas de milhares de jovens 
paraibanos.

Estamos, Sr. Presidente, há mais de 50 dias com 
a Universidade Estadual da Paraíba em greve.
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A Fundação da UEPB, na condição de autarquia 
municipal, decorreu da Lei Municipal nº 23, de 15 de 
março de 1966, intitulada Universidade Regional do 
Nordeste (URNe). Nasceu grande, abrangente, larga, 
agregadora. Depois, em 11 de outubro de 1987, por 
meio da Lei nº 4.977, sancionada pelo então Governa-
dor Tarcísio de Miranda Buriti, a Universidade Regional 
do Nordeste foi estadualizada, passando a Universi-
dade Estadual da Paraíba. 

Hoje, a UEPB é sediada em Campina Grande, 
com campi nas cidades de Lagoa Seca, Guarabira, Ca-
tolé do Rocha, João Pessoa, Patos, Monteiro e Araruna. 

Assinalei, em outra ocasião, que, entre os títulos 
que mais realizavam o meu pai registra-se o de reitor 
da Universidade Regional do Nordeste. Uma história 
que pude viver, Senador Wilder, que pude compartilhar 
com minha mãe, com meus irmãos, na minha juventu-
de, a dedicação de meu pai àquele reitorado, que foi 
sua vida, foi seu sonho como professor, foi o embalo 
das suas aspirações para soerguimento desta univer-
sidade, cujos primeiros passos foram dados por ele e 
por tantos companheiros ao seu lado, que motivaram 
a sua estadualização.

A UEPB também marca e distingue a minha vida. 
Eu fui seu aluno e fui seu professor de Direito Eleitoral. 
Para minha honra, professor que implantou a cadeira de 
Direito Eleitoral na UEPB. A UEPB marca e distingue 
os percursos do meu irmão, Veneziano Vital do Rêgo, 
que naquela instituição, diplomado bacharel em Direi-
to e constituído advogado, ingressou na vida pública, 
para, na trilha vocacional de nossa família, servir aos 
campinenses como vereador por duas legislaturas e 
prefeito por dois mandatos.

Pois bem, caríssimo Presidente, constrange, afli-
ge, angustia constatar que mais de 20 mil, repito, 20 
mil alunos padecem com a indiferença destinada ao 
movimento grevista na UEPB. Servidores técnicos ad-
ministrativos, docentes, reclamam reajustes salariais.

O reitor da Universidade, Professor Rangel Júnior, 
em notícia veiculada no site da instituição, em 20 de 
março próximo passado, acentuou, em audiência aos 
alunos “que o orçamento disponibilizado para UEPB, 
no exercício de 2013, menor do que o executado em 
2012, impossibilita a administração central de conceder 
os reajustes”. O próprio reitor da universidade definia 
a sua total incapacidade de conceder os reajustes so-
licitados por técnicos administrativos e docentes, em 
virtude do orçamento disponibilizado para o exercício 
de 2013 ser menor do que o executado em 2012. 

Outra extraída notícia do site da UEPB, datada 
agora há pouco, de 2 de abril de 2013, informa que 
em reunião extraordinária do Consuni, o seu Conselho 
Universitário, o reitor Rangel Júnior afirmou que, abro 

novamente aspas “a peça orçamentária foi enviada pelo 
Governo do Estado para a Assembleia Legislativa da 
Paraíba com R$68 milhões a menos nos recursos pre-
vistos pela instituição”. A peça foi enviada à Comissão 
de Orçamento e, depois, ao plenário da Assembleia 
do meu Estado com uma redução de R$68 milhões. 

Por outro lado, matéria publicada no Jornal da 
Paraíba, em 15 de fevereiro deste ano, menciona o au-
mento de 450% no orçamento destinado à publicidade 
do Poder Executivo. Enquanto que o Poder Executivo 
gasta 450% a mais em publicidade, reduz o orçamen-
to da Universidade Estadual em R$68 milhões, de um 
ano para outro, Senador Wilder Morais.

Observa-se, na sobredita matéria jornalística, 
que, a pretexto de justificar o aumento estratosférico 
na previsão orçamentaria para a mídia estatal, o se-
cretário de planejamento asseverou que, no exercício 
de 2012, não obstante a Lei Orçamentaria fixar em 
6,4 milhões, “o gasto real ultrapassou R$34 milhões, 
quase R$35 milhões”.

Ora, enquanto o Governo do Estado, em 2012, 
gasta 28 milhões além do previsto no orçamento com 
publicidade, aumentando o prognóstico para 2013, a 
UEPB, abrigo de sonhos e esperanças, átrio de reali-
zações juvenis, sucumbe ante uma gestão desatenta, 
alheia, desumana e que sacrifica o destino daquela 
que meu saudoso pai chamou de maior patrimônio, de 
maior esperança outrora de Campina, hoje da Paraíba.

Excelências, a par de cumprir o disposto no art. 
207 da Constituição Federal, e, nos arts. 208 e 285, 
da Constituição Estadual, foi editada a Lei Estadual 
7.643, de agosto de 2004, que teve por escopo garantir 
autonomia à instituição.

O art. 3º da norma é bastante elucidativo:

Os recursos orçamentários e financeiros des- des-
tinados à UEPB e que constarão obrigatoria-à UEPB e que constarão obrigatoria-
mente de rubrica própria no orçamento do Es- Es-
tado, serão calculados anualmente, com base 
na receita orçamentária e para um respectivo 
exercício financeiro.
§1° Para o exercício de 2004, fica garantido o 
repasse até o ultimo dia útil de cada mês dos 
recursos consignados no orçamento anual 
do Estado.
§2° Nos exercícios subsequentes, é assegu-
rado o percentual mínimo de 3% da receita 
ordinária arrecadada pelo Estado.
§3° O índice percentual de cada exercício não 
poderá ser inferior ao do exercício anterior.

Isso, lamentavelmente, descumpriu o Governo do 
Estado. Ou seja, a Lei destinou a UEPB um percentual 
mínimo de 3% da receita ordinária arrecadada pelo Es-
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tado, assegurando, ainda, que o índice não poderá ser 
inferior ao do exercício seguinte ou do exercício anterior.

O atual Governador protagoniza, desde o início 
de sua gestão, desde o início da sua gestão – quero 
repetir, Sr. Presidente – ferrenha oposição a esta lei e 
indisfarçável, como sempre, indisposição ao diálogo.

Não haverei de calar. Assim como não emude-
cem os destemidos estudantes da UEPB, que procla-
maram em manifesto no dia 16 de abril – e quero ler, 
rapidamente, partes desse manifesto:

[…] Queremos uma Universidade de verdade. 
Que ela seja pública, democrática, transparente 
e laica. Que todas as formas de privilégios e au-
toritarismos sejam abolidas imediatamente de 
nossa instituição. Que a Reitoria e o Governo 
do Estado, respeitem a todos […] aqueles que 
querem e lutam por uma nova universidade e 
estão fazendo isso através desta greve. Nossas 
reivindicações [continuam os estudantes] não 
são simples pedidos, mas Direitos garantidos 
na Constituição Federal, reforçados pela Lei 
de Autonomia.
Que todos os governos do Estado da Paraí-
ba reconheçam e permitam que a UEPB se 
CONSOLIDE enquanto instrumento de su-
peração das desigualdades e injustiças da 
sociedade paraibana. Para tanto, ela precisa 
existir de fato; precisa de autonomia financei-
ra e didático-científica; ela precisa ter condi-
ções de funcionamento pleno para ser uma 
UEPB plena, que nada fica a dever às outras 
universidades do País. Que a propaganda do 
governo estadual torne-se com urgência uma 
realidade em nosso cotidiano.
Por uma UEPB com autonomia, qualidade e 
socialmente referenciada.
Estudantes da UEPB.

Essa é a nota, o manifesto que gostaria de incluir 
no pronunciamento que faço.

Concluindo, Sr. Presidente, nos termos da insur-
gência que externei diante dos frêmitos de privatização 
da UEPB, convocamos as centrais, a ADUEPB, o DCE, 
os CAs para manifestação conjunta, suprapartidária, 
em defesa do que Vital do Rêgo colocou um dia: “A 
URNe é o maior patrimônio e a maior esperança de 
Campina Grande”.

Hoje, tomo essa expressão para dizer, na lingua-
gem de Vital do Rêgo, que a UEPB é o maior patrimô-
nio e a maior e a melhor esperança da Paraíba, ontem 
e hoje, e haverá de ser sempre.

Agradeço a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – Brilhante discurso, Senador Vital do Rêgo, 
pela defesa da educação do seu Estado da Paraíba.

Gostaria de convidar V. Exª para, amanhã, refor-
çarmos ainda mais a questão dos incentivos fiscais, 
que vem prejudicando o desenvolvimento e a geração 
de novos empregos nos nossos Estados, como no meu 
Estado de Goiás e no seu Estado da Paraíba.

O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 142, DE 2013 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 – Código de Transito Brasileiro – CTB, 
estabelecendo que fica facultado aos jovens 
entre 16 e 18 anos, a obtenção da Carteira 
Nacional de Habilitação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Altera o inciso I do art. 140 da Lei 9.503, 

de 23 de setembro de 1997 – Código de Transito Bra-
sileiro, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

Art. 140...
I – Fica facultado aos cidadãos entre 16 e 18 

anos, a obtenção provisória da Carteira Nacional de 
Habilitação.

Justificação

Como todos nós sabemos, com o grande avan-
ço tecnológico e a conseqüente globalização, os 
jovens do nosso País estão cada vez mais aptos a 
afazeres que, décadas atrás, certamente, não se-
riam possíveis.

Hoje, felizmente, com a mudança da nossa le-
gislação, já é facultado aos cidadãos entre 16 e 18 
anos, o direito de exercer sua cidadania, dando-lhes 
a prerrogativa de escolher seus representantes polí-
ticos através do voto. Ademais, tornou-se cada vez 
mais comum o ingresso dos jovens de 16 anos nas 
universidades brasileiras, o que, inquestionavelmente, 
os tornam pessoas mais responsáveis e cientes das 
sua obrigações.

Assim sendo, em face da sua relevância social, 
tenho certeza que a presente iniciativa, contará com 
o respaldo dos meus pares, pois, trará grandes bene-
fícios para os nossos adolescentes que, com este en-
cargo a mais, terão autonomia trabalhada e o senso 
de responsabilidade apurado. 

Sala das Sessões, – Senador Magno Malta.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Mensagem de veto 
 Texto compilado 
(Vide Lei nº 12.619. de 2012)

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

 O Presidente da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
....................................................................................

Art. 140. A habilitação para conduzir veículo au-
tomotor e elétrico será apurada por meio de exames 
que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade 
executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domi-
cílio ou residência do candidato, ou na sede estadual 
ou distrital do próprio órgão, devendo o condutor pre-
encher os seguintes requisitos:

 I – ser penalmente imputável;
 II – saber ler e escrever;
 III – possuir Carteira de Identidade ou equivalente.
 Parágrafo único. As informações do candidato à 

habilitação serão cadastradas no RENACH.

 Art. 141. O processo de habilitação, as normas 
relativas à aprendizagem para conduzir veículos au-
tomotores e elétricos e à autorização para conduzir 
ciclomotores serão regulamentados pelo CONTRAN.

 § 1º A autorização para conduzir veículos de 
propulsão humana e de tração animal ficará a cargo 
dos Municípios.

 § 2º (VETADO)
 Art. 142. O reconhecimento de habilitação obtida 

em outro país está subordinado às condições estabe-
lecidas em convenções e acordos internacionais e às 
normas do CONTRAN.

 Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas 
categorias de A a E, obedecida a seguinte gradação:

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa; e de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, cabendo à última a decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 284, de 
2013, da Comissão de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa, sobre a Sugestão nº 8, de 2012, 
que conclui pela apresentação do Projeto de Lei do 
Senado nº 143, de 2013, que autoriza o Poder Exe-
cutivo a instituir a Carreira dos Funcionários Locais 
contratados pelo Governo Brasileiro no exterior, e dá 
outras providências.

Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do 
Regimento Interno, a matéria vai às Comissões de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional; e de Constituição, 
Justiça e Cidadania, para exame do mérito. 

O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – Nada mais havendo a tratar, declaro encerra-
da a presente sessão, lembrando às Srªs Senadoras 
e aos Srs. Senadores que constará da próxima ses-

são deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 
horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 5, DE 2013 
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009, quanto à autorização para concessão de 
subvenção econômica em operações de finan-
ciamento destinadas a aquisição e produção 
de bens de capital e a inovação tecnológica e 
em projetos de infraestrutura logística direcio-



21022 Quarta-feira 24 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

nados a obras de rodovias e ferrovias objeto de 
concessão pelo Governo federal; altera a Lei 
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à 
concessão de subvenção econômica em opera-
ções 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 desti-
nados a beneficiários localizados em Municípios 
atingidos por desastres naturais; altera as Leis 
nºs 12.487, de 15 de setembro de 2011, 9.718, 
de 27 de novembro de 1998, e 11.491, de 20 
de julho de 2007; prorroga os prazos previstos 
nas Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010, 
e 11.941, de 27 de maio de 2009 (proveniente 
da Medida Provisória nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol 
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 3.3.2013)
Prazo final prorrogado: 16.5.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 117, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência da 
República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei 
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autori-
za o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos 
Bancos Centrais da República Argentina e do 
Uruguai, sob a forma de margem de contingên-
cia reciprocamente concedida no âmbito do Sis-
tema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do  Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 

da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os 
efeitos da resolução administrativa expedi-
da pelo Tribunal Superior Eleitoral nos au-
tos da Petição nº. 9.495/AM, que redefine o 
número de Deputados Federais, Estaduais 
e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.
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7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-

mento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-
mento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do Requeri-
mento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

13 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 316, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

O SR. PRESIDENTE (Wilder Morais. Bloco/DEM 
– GO) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 48 minutos.) 



Ata da 57ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 24 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana e Sérgio Souza,  
da Srª Lídice da Mata e do Sr. Eduardo Suplicy

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 21 horas e 40 minutos)

É o seguinte o Registro de Comparecimento
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 
285 e 286, de 2013, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, concluindo pela apresentação dos Projetos 
de Resolução nºs 28 e 29, de 2013.

As matérias 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 (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO  
Nº 357, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 40 § 1º, inciso I do 
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária 
autorização para desempenhar missão no exterior, por 
indicação desta Presidência, como integrante da comiti-
va do Senado Federal que visitará a República de Cuba 
entre os dias 28 de abril a 02 de maio do corrente ano, 
a convite da Assembléia Nacional Del Poder Popular de 
La República de Cuba, para participar das celebrações 
do 1º de  maio e intercâmbio entre os Parlamentos das 
duas Nações. O convite do evento encontra-se anexo.

Na oportunidade, comunico a Vossa Excelência 
em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso I do 
Regimento Interno, que me ausentarei do País no pe-
ríodo de 28 de abril a 3 de maio do corrente ano, para 
o desempenho desta missão.

Sala das Sessões,  – Lídice da Mata, Senadora

REQUERIMENTO  
Nº 358, DE 2013

Senhor Presidente,
Tendo sido designada por Vossa Excelência para 

integrar comitiva do  Senado Federal que visitará a Re-

pública de Cuba entre os dias 28 de abril a 2 de maio 
do corrente ano, a convite da Assembleia Nacional Del 
Poder Popular de La República de Cuba, para partici-
par das celebrações do dia 1º de maio e intercâmbio 
entre os Parlamentares das duas Nações, requeiro, a 
teor do art. 40 do Regimento Interno do Senado Fede-
ral, autorização para desempenhar a referida missão.

Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento 
Interno, a minha ausência do País no período de 28 
de abril a 3 de maio, quando estarei em Havana em 
representação da Casa.

Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador 
Valdir Raupp.

REQUERIMENTO  
Nº 359, DE 2013

Senhor Presidente,
Tendo sido designado por Vossa Excelência para 

integrar comitiva do Senado Federal que visitará a Re-
pública de Cuba entre os dias 28 de abril a 2 de maio 
do corrente ano, a convite da Assemblea Nacional Del 
Poder Popular de La Republica de Cuba, para participar 
das celebrações do dia 1º de maio e intercâmbio entre 
os Parlamentos das duas Nações, requeiro a teor do 
art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, au-
torização para desempenhar a referida missão.

Comunico, nos termos do art. 39 do Regimento 
Interno, a minha ausência do País, no período de 28 
de abril a 3 de maio, quando estarei em Havana em 
representação da Casa.

Sala das Sessões, 24 de abril de 2013. – Sena-
dora Vanessa Grazziotin.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão 
à publicação e serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O requerimento que acaba de ser lido vai a 
publicação e será votado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência do Senado Federal recebeu, 
por meio de expediente, Relatório de Viagem dos Se-
nadores Flexa Ribeiro, Cícero Lucena, Aloysio Nunes 
Ferreira, Jarbas Vasconcelos, Casildo Maldaner, Lobão 

Filho, Vanessa Grazziotin e José Agripino, referente aos 
Requerimentos nºs 886, 893, 904, 905, 911, 921, 932 
e 953, de 2012, de missão, no qual relatam viagem à 
República Popular da China, no período de 13 a 27 de 
novembro de 2012.

O expediente vai à publicação.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.

É o seguinte o expediente na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

OF. GSACV Nº 042/2013

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a 

Vossa Excelência que a visita técnica a Salvador no dia 
30/04/2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes 
da Copa das Confederações, foi cancelada por solicitação 
do Deputado Romário, Presidente da Comissão de Turismo 
e Desporto da Câmara dos Deputados, cópia em anexo.

Comunico ainda que permanece a visita técni-
ca à Arena Pernambuco e ao Aeroporto Internacional 
em Recife, no dia 29 de abril, segunda-feira, conforme 
Requerimento nº 333/2013, aprovado pelo Plenário do 
Senado Federal, no dia 17/04/2013.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelência meus protestos de elevada estima e distinta 
consideração. – Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publica-
ção e será juntado ao processado do Requerimento 
nº 333, de 2013.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. GSFC nº 96/2013

Brasília, 24 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Após presidir a reunião da Comissão de Servi-

ços de Infraestrutura na data de hoje, tive que me au-
sentar do Senado Federal por motivo de força maior 
e, por lapso de minha parte, não registrei presença no 
painel do Plenário.
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Assim sendo, e conforme comprovante, anexo de 
meu comparecimento às atividades legislativas nesta 
data, solicito, para os devidos fins que seja considera-
da minha presença nas Sessões de hoje do Senado 

Federal, e do Congresso Nacional, bem como a pu-
blicação do presente ofício e respectivo apenso nos 
anais da Casa.

Cordialmente, – Fernando Collor, Senador. 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 21283 

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa:

– o Senador Vital do Rêgo, como membro titu-
lar, em substituição ao Senador Paulo Davim, 
e, como membros suplentes, os Senadores 
Eduardo Braga, Romero Jucá e Lobão Filho, 
em substituição, respectivamente, aos Sena-
dores Ana Amélia, Kátia Abreu e Romero Jucá; 
e as Senadoras Ana Amélia e Kátia Abreu, 
também como membros suplentes, em vagas 
existentes, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 610, de 2013, conforme o Ofício nº 158, 
de 2013, da Liderança do PMDB e do Bloco 
Parlamentar da Maioria no Senado Federal;
– os Senadores Romero Jucá, Luiz Henrique e 
Waldemir Moka, como membros titulares, em 
substituição, respectivamente, aos Senadores 
Eunício Oliveira, Sérgio Petecão e Paulo Davim, 
e, como membros suplentes, os Senadores Vital 
do Rêgo, Eunício Oliveira e Eduardo Braga, em 
substituição, respectivamente, aos Senadores 
Ana Amélia, Kátia Abreu e Romero Jucá; e as 
Senadoras Ana Amélia e Kátia Abreu, também 
como membros suplentes, em vagas existentes, 
para integrarem a Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 612, de 
2013, conforme o Ofício nº 159, de 2013, da 
Liderança do PMDB e do Bloco Parlamentar 
da Maioria no Senado Federal.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados aos processados das matérias.

São os seguintes os ofícios:

OF. GLPMDB nº 158/2013

Brasília, 22 de abril e 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
dos Senadores abaixo relacionados para compor a 
Comissão Mista com a finalidade de analisar a Medida 
Provisória nº 610, de 2013.

Titulares
Eunício Oliveira
Vital do Rêgo
Ricarfdo Ferraço
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Suplentes
Eduardo Braga

Romero Jucá
Lobão Filho
Ana Amélia
Kátia Abreu

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.

OF.GLPMDB n° 159/2013

Brasília, 23 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos re-

gimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação 
dos Senadores abaixo relacionados para compor a 
Comissão Mista com a finalidade de analisar a Medida 
Provisória nº 612, de 2013.

Titulares
Romero Jucá
Luiz Henrique
Ricardo Ferraço
Waldemiar Moka
Francisco Dornelles
Suplentes
Vital do Rêgo
Eunício Oliveira
Eduardo Braga
Ana Amélia
Kátia Abreu

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência 
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício 
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco Maioria

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa:

– o Deputado Márcio França, como membro 
titular, em substituição ao Deputado Beto Al-
buquerque, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provi-
sória nº 612, de 2013, conforme o Ofício nº 
58, de 2013, da Liderança do PSB na Câmara 
dos Deputados.
– o Deputado Edson Silva, como membro ti-
tular, em substituição ao Deputado Beto Albu-
querque, para integrar a Comissão Mista des-
tinada a proferir parecer à Medida Provisória 
nº 610, de 2013, conforme o Ofício nº 59, de 
2013, da Liderança do PSB na Câmara dos 
Deputados.

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados aos processados das matérias.

São os seguintes os Ofícios:
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Of.B/nº 58/13

Brasília, 23 de abril de 2013

Comunico a Vossa Excelência a indicação do Depu-
tado Marcio França (PSB – SP), como titular, da Medida 
Provisória nº 612, de 2013, “Reestrutura o modelo jurídico 
de organização dos recintos aduaneiros de zona secun-
dária, altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, e a 
Medida Provisória nº 601, de 28 de dezembro de 2012; 
reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/
Pasep e da Cofins incidentes sobre as indenizações a 
que se refere a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013; 
altera a Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, para 
dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do 
Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Aden-
samento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores 
– INOVAR-AUTO; e dá outras providências”, em substi-
tuição ao Deputado Beto Albuquerque.

Respeitosamente, Deputado Beto Albuquerque, 
Líder do PSB.

Of.B/ nº 59/13

Brasília, 23 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do De-

putado Edson Silva (PSB – CE), como titular, da Medida 
Provisória nº 610, de 2013, “Amplia o valor do benefício 
garantia-safra para a safra de 2011/2012, amplia Auxílio 
Emergencial Financeiro, de que trata a Lei nº 10.954, de 
29 de setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos 
em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera as 
Leis nº 12.249, de 11 de junho de 2010 e nº 12.716, de 
21 de setembro de 2012, e dá outras providências”, em 
substituição ao Deputado Beto Albuquerque.

Respeitosamente, Deputado Beto Albuquerque, 
Líder do PSB.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência comunica ao Plenário que o 
Deputado Eliseu Padilha deixa de participar, como 
membro suplente, da Comissão Mista destinada a 
proferir parecer à Medida Provisória nº 608, de 2013, 
conforme o Ofício nº 453, de 2013, da Liderança do 
PMDB na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF/GAB/I/Nº 453

Brasília, 24 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Eliseu Padilha deixa de participar, na qualidade de Su-

plente, a Comissão destinada a apreciar e dar parecer à 
Medida Provisória nº 608/2012, que “dispõe sobre crédito 
presumido apurado com base em créditos decorrente 
de diferenças temporárias oriundos de provisões para 
créditos de liquidação duvidosa nas condições que es-
tabelece e dispõe sobre os títulos de créditos e instru-
mentos emitidos por instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 
do Brasil, para composição de seu patrimônio de refe-
rência, e altera a Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa, nos termos dos Ofí-
cios nºs 164 a 166, de 2013, da Liderança do PMDB 
e do Bloco da Maioria, respectivamente:

– o Senador Jader Barbalho para integrar, como 
titular, a Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
em substituição ao Senador Eunício Oliveira;
– o Senador Valdir Raupp para integrar, como 
titular, a Comissão de Assuntos Econômicos, 
em substituição ao Senador Jader Barbalho; e
– o Senador Lobão Filho para integrar, como 
suplente, a Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania.

São os seguintes os Ofícios:

OF. GLPMDB nº 164/2013

Brasília, 24 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação do 
Senador Jader Barbalho _ PMDB/PA, como titular na 
Comissão de Serviços de Infraestrutura, no lugar do 
Senador Eunício Oliveira.

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 165/2013

Brasília, 24 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação do 
Senador Valdir Raupp – PMDB, como titular, na Co-
missão de Assuntos Econômicos – CAE, no lugar do 
Senador Jader Barbalho – PMDB.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo-
tos de apreço e consideração.

Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do 
Bloco da Maioria 
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OF. GLPMDB nº 166/2013

Brasília, 24 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente a Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação do 
Senador Lobão Filho _ PMDB/MA, como Suplente, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania _ CCJ, 
em vaga existente do Bloco da Maioria.

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 (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – O Senado Federal recebeu o seguinte Aviso 
do Ministro de Estado da Saúde:

– Nº 1.013, de 23 de abril de 2013, em resposta 
ao Requerimento nº 1.090, de 2012, de infor-
mações, de autoria do Senador Sérgio Petecão.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – A Presidência recebeu, da Ministra de Esta-
do Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
em aditamento ao Aviso nº 291, de 2013, o Aviso nº 
324, de 2013, que encaminha os Anexos V e VI, re-
lativos ao Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 2, 
de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elabo-

ração e execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá 
outras providências.

O Aviso e os Anexos serão encaminhados à Co-
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis-
calização para serem juntados ao devido processado.

A matéria será publicada em Suplemento ao 
Diário do Senado Federal de 25 de abril do corrente.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 158, de 
2013, na origem, da Senhora Presidente da República, 
que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câma-
ra 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 extin-
ção de que trata o art. 85 da Lei nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010, e dá outras providências, sancionado 
e transformado na Lei nº 12.800, de 2013.

Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um 
exemplar do autógrafo.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons-
tituição que será lida.

É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Proposta de Emenda à Constituição que 
acaba de ser lida está sujeita às disposições cons-
tantes dos art. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 

serão lidos.

São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 145, DE 2013

Altera os §3º e §5º do art. 121 da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente) para permitir que 
o tempo de internação do menor infrator, 
com idade entre dezesseis e dezoito anos, 
seja de até seis anos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §3º e §5º do art. 121 da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguin-
te redação:

“Art. 121 .........................................................
 .......................................................................
§3º Em nenhuma hipótese o período máximo 
de internação excederá a 6 (seis) anos.
 .......................................................................
§5º A libertação será compulsória aos 24 (vinte 
e quatro) anos de idade. (NR)”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de publi-
cação.

Justificação

O projeto em tela foi apresentado pelo ilustre ex-
senador Gerson Camata. A proposição – originalmente 
PLS nº 709, de 2007 – tem o objetivo aumentar o tem-tem o objetivo aumentar o tem-
po de internação do menor infrator.

Por força regimental, a matéria foi arquivada no 
final da última legislatura, sem a devida apreciação do 
mérito. Desse modo, por ainda ser meritório e opor-
tuno, reapresento o projeto para que seja devidamente 
debatido e apreciado por esta Casa. 

Por considerar atual e pertinente a justificativa 
apresentada ao PLS nº 709, de 2007, passo a tran-
screvê-la ipsis litteris.

“A inimputabilidade dos menores de dezoito 
anos de idade é fator que vem contribuindo 
para o incremento da criminalidade. Qualquer 
pessoa medianamente informada, e que tem 
acesso aos mais elementares meios de comu-
nicação, sabe que não é novidade jovens de 
16 anos praticarem os mais hediondos crimes. 
As organizações criminosas recrutam, em pro-
gressão geométrica, verdadeiros exércitos ado-
lescentes, dispostos a tudo – inclusive matar 
– pelo dinheiro fácil e abundante, pois não se 
submetem às normas do Código Penal Brasi-
leiro, mas às brandas repreensões previstas 
no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou-
tra prática incentivada pela atual sistemática 
ocorre nos casos de concurso de agentes, em 
que os advogados de defesa instruem seus 
clientes a atribuir toda a culpa ao menor.
É notória, portanto, a necessidade de se tomar 
medidas mais firmes no combate à crimina-
lidade e delinquencia juvenil. Nesse sentido, 
propomos que o tempo de internação do menor 
infrator, com idade entre dezesseis e dezoito 
anos, possa a chegar a seis anos, medida que, 
obviamente, será empregada nos casos de 
cometimento de delitos considerados graves.”

Face ao exposto, fica demonstrada a oportunidade 
da proposição, principalmente nesses tempos em que a 
violência tem aumentado em todos os lugares do país, 
razão pela qual solicito o apoio dos ilustres colegas.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
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LEGISLAÇÃO CITADA

Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente)

Art. 121. A internação constitui medida privativa 
da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, ex-
cepcionalidade e respeito à condição peculiar de pes-
soa em desenvolvimento.

§ 1º Será permitida a realização de atividades ex-
ternas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo 
expressa determinação judicial em contrário.

§ 2º A medida não comporta prazo determinado, 
devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante de-
cisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.

§ 3º Em nenhuma hipótese o período máximo de 
internação excederá a três anos.

§ 4º Atingido o limite estabelecido no parágrafo 
anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado 
em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.

§ 5º A liberação será compulsória aos vinte e um 
anos de idade.

§ 6º Em qualquer hipótese a desinternação será 
precedida de autorização judicial, ouvido o Ministério 
Público.

§ 7o A determinação judicial mencionada no § 1o 
poderá ser revista a qualquer tempo pela autoridade 
judiciária. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012) 

(Às Comissões de Direitos Humanos e Legisla-
ção Participativa; e de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; cabendo à última a decisão terminativa) 
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 147, DE 2013 

Revoga o art. 27 do Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 
com o objetivo de excluir a idade como fa-
tor de inimputabilidade.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o art. 27 do Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.

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

Justificação

O presente projeto de lei tem como objetivo revo-
gar o art. 27 do Código Penal, com o objetivo de excluir 
a idade como fator de inimputabilidade.

O Código Penal, no que se refere ao fator idade, 
adotou o critério puramente biológico na aferição da 
imputabilidade penal ou da também chamada capa-
cidade de culpabilidade. Nesse caso, a inimputabili-
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dade ocorre em virtude da presunção legal de que os 
menores de 18 anos não gozam de plena capacidade 
de entendimento que lhes permita imputar a prática 
de um fato típico e ilícito, não se fazendo, assim, a 
verificação dos elementos intelectual (capacidade de 
entender o caráter ilícito do fato) e volitivo (capacidade 
de determinar-se de acordo com esse entendimento).

A fixação do parâmetro de 18 anos como fator 
de imputabilidade decorreu de razões de política cri-
minal, por meio da qual se considerou que o jovem 
abaixo dessa idade não podia estar sujeito à perse-
cução penal pela prática de crime, mas sim a medida 
sócio-educativa estabelecida em legislação especial. 

O primeiro Código Penal brasileiro de 1830 fixou 
a idade de imputabilidade plena em quatorze anos, 
prevendo um sistema bio-psicológico para a punição 
de crianças entre sete e quatorze anos. Por sua vez, 
o Código Republicano de 1890 estabeleceu que era 
irresponsável penalmente o menor com idade até nove 
anos, devendo o maior de nove anos e menor de qua-
torze anos submeterem-se à avaliação do Magistrado.

Posteriormente, a Lei Orçamentária de 1921 revo-
gou esse dispositivo do Código Penal de 1890, tratando, já 
por motivos de política criminal, a questão da menoridade 
penal, ao estabelecer a inimputabilidade dos menores de 
quatorze anos e o processo especial para os maiores de 
quatorze e menores de dezoito anos de idade.

Finalmente, com o advento do Código Penal de 
1940, fixou-se o limite da inimputabilidade aos me-
nores de dezoito anos, tendo sido adotado o critério 
puramente biológico, em que se presume absoluta 
falta de discernimento do indivíduo menor de dezoito 
anos para o cometimento de crimes, estando sujeitos 
à legislação especial. A Lei nº 7.209, de 11 de julho 
de 1984, ao reformar a Parte Geral do Código Penal, 
manteve a imputabilidade penal aos 18 anos, obser-
vando assim um critério objetivo, que foi recepcionado 
pelo art. 228 da Constituição Federal.

Atualmente, essa presunção absoluta, que o jovem 
com idade inferior a 18 anos não possui capacidade de 
entender o caráter ilícito de seus atos e de determinar-
-se de acordo com esse entendimento, tem gerado re-
volta na sociedade brasileira, que presencia, quase que 
diariamente, a prática de diversos delitos penais por 
crianças e adolescentes, valendo-se, inclusive, da im-
punidade que a sua condição particular lhe proporciona.

Desde a definição da idade de 18 anos pelo 
Código Penal de 1940, a sociedade se modificou. Os 
jovens ingressam cada vez mais cedo na criminalida-
de, inclusive na prática de crimes mais violentos. Os 
adolescentes infratores não são mais apenas usados 
por quadrilhas criminosas em razão de sua inimputa-

bilidade, mas sim participam dessas organizações, até 
liderando várias delas.

O modelo atual, de aplicação da legislação especial 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que determina a 
aplicação de medidas sócio-educativas a esses jovens, 
leva a uma situação de verdadeira impunidade. Na grande 
maioria dos crimes, o jovem que o pratica responde em 
meio aberto ou com liberdade assistida, sendo acompa-
nhado por um assistente social e tendo direito de partici-
par de cursos profissionalizantes, tudo à custa do Estado.

Nos casos de crimes mais graves ou de reitera-
ção criminosa, quando é aplicada a medida de interna-
ção, onde os adolescentes são privados da liberdade, 
o tempo máximo de duração é de 3 (três) anos, com 
revisão obrigatória, no máximo, a cada 6 (seis) meses.

Com a evolução da sociedade, por meio de avan-
ços tecnológicos e sociais, que estimulam cada vez 
mais precocemente o desenvolvimento das crianças 
e dos adolescentes, o jovem de hoje é muito diferente 
daquele que vivia no ano de 1940, quando a maioridade 
penal foi estabelecida em 18 anos. Assim, atualmente, 
o adolescente é capaz de entender o caráter ilícito de 
um ato e escolher entre praticá-lo ou não.

Diante disso, propomos a revogação do art. 27 do 
Código Penal, com o objetivo de excluir a idade como 
fator de inimputabilidade.

Sala das Sessões, – Senador Magno Malta.

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.

Texto compilado

Código Penal.

 O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a 
seguinte Lei:
....................................................................................
....................................................................................

Art. 27 – Os menores de 18 (dezoito) anos são 
penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas 
estabelecidas na legislação especial. (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Emoção e paixão
Art. 28 – Não excluem a imputabilidade penal: 

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I – a emoção ou a paixão; (Redação dada pela 

Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Embriaguez
II – a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo 

álcool ou substância de efeitos análogos.(Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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§ 1º – É isento de pena o agente que, por embria-
guez completa, proveniente de caso fortuito ou força 
maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteira-
mente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou 
de determinar-se de acordo com esse entendimento.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º – A pena pode ser reduzida de um a dois 
terços, se o agente, por embriaguez, proveniente de 
caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da 
ação ou da omissão, a plena capacidade de entender 
o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com esse entendimento.(Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)

TÍTULO IV  
Do Concurso de Pessoas

Regras comuns às penas privativas de li-
berdade

Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre 
para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei 
nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – Se a participação for de menor importân-
cia, a pena pode ser diminuída de um sexto a um ter-
ço. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º – Se algum dos concorrentes quis participar 
de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; 
essa pena será aumentada até metade, na hipótese 
de ter sido previsível o resultado mais grave. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(À Comissão de Reforma do Código Penal)

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 148, DE 2013

Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 
2001, que “dispõe sobre a reestruturação 
dos transportes aquaviário e terrestre, cria 
o Conselho Nacional de Integração de Polí-
ticas de Transporte, a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres, a Agência Nacional 
de Transportes Aquaviários e o Departamen-
to Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes, e dá outras providências”, para tornar 
obrigatório plano de ação para atendimento 
emergencial aos usuários em caso de aci-
dente de trânsito ou de ações de defesa ci-
vil nas rodovias sob regime de concessão.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 26 da Lei nº 10.233, de 5 de 

junho de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26.  .........................................................

 .......................................................................
§ 2º Na elaboração dos editais de licitação, 
para o cumprimento do disposto no inciso VI 
do caput, a ANTT:
I – cuidará de compatibilizar a tarifa do pedá-
gio com as vantagens econômicas e o con-
forto de viagem transferidos aos usuários em 
decorrência da aplicação dos recursos de sua 
arrecadação no aperfeiçoamento da via em 
que é cobrado;
II – exigirá das empresas participantes da 
licitação que apresentem plano de ação ge-
oprocessado para atendimento emergencial 
aos usuários em caso de acidente de trânsito 
ou de ações de defesa civil, do qual conste:
a) mapeamento das unidades de saúde exis-
tentes na área de influência da rodovia;
b) classificação dessas unidades segundo a 
complexidade do atendimento que estão ap-
tas a oferecer;
c) estabelecimento de pontos de apoio ao 
longo da rodovia para a mobilização do aten-
dimento ao usuário;
d) dimensionamento do tempo de desloca-
mento entre os possíveis locais de acidente, 
os pontos de apoio e as unidades de saúde;
e) anuência das autoridades gestoras das uni-
dades de saúde em relação às demandas a 
serem geradas com o atendimento.
 ............................................................. ” (NR)

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

Justificação

Os acidentes de trânsito são uma das principais 
causas de morte e de lesões incapacitantes em nosso 
país. Visando a alterar esse quadro, muitas medidas 
preventivas têm sido adotadas, seja aumentando-
-se as sanções aos infratores e o rigor das leis de 
trânsito, seja ampliando-se a fiscalização. Ao lado da 
prevenção, faz-se necessário, no entanto, melhorar o 
atendimento aos usuários acidentados, uma vez que 
a rapidez do atendimento é essencial para o sucesso 
da assistência médica. 

Atualmente, cada rodovia concedida é regida por 
seu respectivo contrato de outorga, cujo edital de lici-
tação é aprovado por resolução do Conselho Nacional 
de Desestatização. Coexistem no País, portanto, dife-
rentes exigências para cada concessionário, de acordo 
com as especificidades de cada contrato. 

A Resolução nº 2.665, de 2008, da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres (ANTT), que “regulamenta 
as infrações sujeitas às penalidades de advertência e 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 21321 

multa por inexecução contratual na exploração da infra-
estrutura rodoviária federal concedida”, sujeita a multa 
de 1000 URTs (unidades de referência de tarifa) ou 
URMs (unidades de referência de multa) a concessio-
nária que “deixar de providenciar atendimento médico 
de emergência” ou que “deixar de manter ou manter 
de forma deficiente os equipamentos obrigatórios dos 
veículos de atendimento médico” (art. 8º, incisos I e II).

Via de regra, o atendimento médico de emer-
gência consta do Programa de Exploração Rodoviária 
(PER), que integra o edital de licitação da concessão, 
classificado como um dos sistemas de atendimento ao 
usuário, ao lado do socorro mecânico, do combate a 
incêndios e apreensão de animais na faixa de domínio, 
do sistema de informações aos usuários e do sistema 
de reclamações e sugestões dos usuários.

Não há qualquer garantia, no entanto, de que a 
previsão desse atendimento seja mantida nos próxi-
mos editais de concessão ou de que o atendimento 
previsto tenha abrangência satisfatória.

Nesse sentido, a presente proposição introduz na 
Lei nº 10.233, de 2001, que dispõe sobre a reestrutu-
ração do transporte aquaviário e terrestre, a determi-
nação de que os editais de licitação para concessão 
de trechos rodoviários passem a exigir a apresenta-
ção, pelas empresas concorrentes, de plano de ação 
geoprocessado para atendimento emergencial aos 
usuários em caso de acidente de trânsito ou de ações 
de defesa civil.

Deverão constar desse plano o mapeamento das 
unidades de saúde ao longo da rodovia; a classificação 
dessas unidades segundo a complexidade do atendi-
mento que estão aptas a oferecer; o estabelecimento 
de pontos de apoio ao longo da rodovia para a mobili-
zação do atendimento ao usuário; o dimensionamento 
do tempo de deslocamento entre acidentes, pontos de 
apoio e unidades de saúde; e a anuência das autori-
dades gestoras das unidades de saúde em relação 
às demandas a serem geradas com o atendimento.

Contamos com o apoio de nossos pares para a 
aprovação desse projeto, que contribuirá para salvar 
muitas vidas nas estradas brasileiras.

Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nasci-
mento.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001

Dispõe sobre a reestruturação dos trans-
portes aquaviário e terrestre, cria o Conse-
lho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte, a Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres, a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Art. 26. Cabe à ANTT, como atribuições especí-
ficas pertinentes ao Transporte Rodoviário:
....................................................................................

§ 2o Na elaboração dos editais de licitação, para 
o cumprimento do disposto no inciso VI do caput, a 
ANTT cuidará de compatibilizar a tarifa do pedágio 
com as vantagens econômicas e o conforto de viagem, 
transferidos aos usuários em decorrência da aplicação 
dos recursos de sua arrecadação no aperfeiçoamento 
da via em que é cobrado.
....................................................................................

AGÊNCIA NACIONAL  
DE TRANSPORTES TERRESTRES

RESOLUÇÃO  
Nº 2.665, DE 23 DE ABRIL DE 2008 

DOU de 25 DE ABRIL DE 2008 

Regulamenta as infrações sujeitas às penalida-
des de advertência e multa por inexecução contratu-
al na exploração da infra-estrutura rodoviária federal 
concedida. 
....................................................................................

Art. 8º Constituem infrações do Grupo 5:
I – deixar de providenciar atendimento médico 

de emergência;
II – deixar de manter ou manter de forma defi-

ciente os equipamentos obrigatórios dos veículos de 
atendimento médico;
....................................................................................

(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
em decisão terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço 
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Pela ordem, falará o Senador Jarbas, depois...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, quem chegou primeiro ao plenário foi o 
Senador Jarbas Vasconcelos.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Jarbas, V. Exª tem a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Em 
segundo lugar, o Senador Mário Couto; em terceiro 
lugar, V. Exª; e, em quarto lugar, o Senador Humberto 
e o Senador Paulo Bauer. Essa é a...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Essa é a ordem de chegada.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O 
Senador Humberto chegou um pouquinho na frente 
do Senador Bauer, coisa de milímetros.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Não 
é verdade.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas 
quero falar pela Liderança do meu Partido, ou melhor – 
perdão! –, pela Liderança da Oposição. E faço a opção 
por falar agora, porque me parece que haverá Ordem 
do Dia hoje, e não quero arriscar.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Nós ouviremos, primeiro, um orador inscrito; 
logo após, ouviremos V. Exª, pela Liderança...

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Tem a palavra o Senador Jarbas.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Sr. Presidente, eu queria me inscrever para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – V. Exª está inscrito.

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – O 
Senador Paulo Bauer, idem.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Eu vou me inscrever em segundo lugar para 
fazer uma comunicação inadiável, por conta dos com-
promissos que temos na sequência. Em terceiro lugar, 
fica inscrito o Senador Bauer. Ou V. Exª vai falar pela 
Liderança?

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – Fa-
larei pela Liderança.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Pela Liderança, fica inscrito o Senador Paulo 
Bauer.

Concedo a palavra ao Senador Humberto Cos-
ta, como primeiro orador inscrito na sessão de hoje.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, caros colegas Senadores e Se-
nadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores 
da TV Senado, venho, hoje, a esta tribuna para falar 
sobre a Medida Provisória nº 595, de 2012, que ficou 
conhecida como a MP dos Portos.

Eu queria iniciar parabenizando o Senador Eduar-
do Braga, Relator dessa matéria, que fez um trabalho 
competente e cuidadoso e que procurou abrigar, na 
medida do possível, diversas sugestões de Parlamen-
tares, sem comprometer o espírito do texto.

A MP nº 595 cria um novo marco regulatório para 
o setor dos portos, tem o objetivo de modernizar o setor, 
tornando-o mais competitivo nacionalmente e interna-
cionalmente. Sabemos que essa é uma necessidade 
que se faz nos dias de hoje. Essa Medida Provisória 
introduz a competição entre os portos públicos e os 
Terminais de Uso Privado (TUPs) e reduz o custo Bra-
sil em benefício da nossa indústria e do agronegócio.

Entre os destaques do relatório, eu gostaria de 
citar, primeiro, a criação da Super Aduana, uma su-
per alfândega em que os serviços públicos prestados 
pela Anvisa e pela Receita Federal de fiscalização e 
controle de importação e exportação serão – aliás, já 
começaram a sê-lo – prestados 24 horas por dia, in-
clusive aos domingos e feriados, em horário corrido, 
de acordo com a operação de cada porto.

Alguns portos, como o de Santos, o do Rio de 
Janeiro e o de Vitória, começaram a operar nesse re-
gime desde ontem, em caráter experimental. No dia 
3 de maio, será a vez dos portos de Suape, de Para-
naguá, de Rio Grande, de Itajaí e de Fortaleza. Esses 
portos foram escolhidos pelo volume de cargas que 
movimentam.

As equipes de fiscalização desses órgãos vão 
atuar 24 horas por dia para liberar cargas. Elas traba-traba-
lharão de forma integrada e por meio eletrônico, com 
o objetivo de evitar filas e congestionamento nos por-
tos por meio de uma melhor sincronização das ações 
com o fluxo de cargas.

Estudos preliminares estimam que essa medida 
deverá reduzir o custo com logística numa média de 
25%, uma vez que um dos principais custos envolvidos 
em operações de logística são os referentes a atrasos 
na liberação de cargas.

Segundo, fica mantida a possibilidade de movi-
mentação de cargas de terceiros pelos Terminais de 
Uso Privado, mas foram modificados os critérios que 
nortearão as licitações de novos terminais, tanto pú-
blicos quanto privados, passando a privilegiar a maior 
eficiência com a menor tarifa.

Também foi assegurada aos Terminais de Uso 
Privado que movimentarem tão somente carga própria, 
os chamados terminais-indústrias, a dispensa de licita-
ção ou qualquer tipo de processo seletivo ou chamada 
pública. Os portos-indústria só poderão funcionar em 
áreas fora dos portos organizados e movimentar car-
gas a granel pertencentes a quem obteve a autorização 
desses terminais ou de seus controladores.
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Terceiro, cito a renovação dos contratos. Para os 
atuais arrendatários de terminais em portos públicos, os 
pedidos de renovação ou readequação dos contratos, 
sem a necessidade de novas licitações, ocorrerá me-
diante a realização de novos investimentos de acordo 
com critérios estabelecidos.

Os contratos de exploração da atividade portuá-
ria firmados antes da Lei dos Portos (Lei nº 8.630/93) 
poderão ser renovados uma única vez pelo prazo de 
até cinco anos. Para os contratos firmados após a lei, 
será possível sua renovação antecipada, desde que 
o empresário apresente, em até 60 dias, um plano de 
investimentos aprovado pelo Governo. Para pedidos 
de novos investimentos em portos, há uma regra de 
transição que estabelece que todos os pedidos pro-
tocolados para novas áreas portuárias até 31 de de-
zembro de 2012 serão convalidados.

A licitação de contratos de autorização que estão 
prestes a vencer será feita pela Antaq, e todos os con-
tratos terão que ser licitados pelo menos doze meses 
antes do seu término. No caso dos contratos de auto-
rização já vencidos ou a menos de dezoito meses do 
seu encerramento, a Antaq realizará licitação em até 
seis meses depois da sanção da nova lei.

Por fim, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, eu gos-
taria de tratar da questão da competência do Executivo, 
gostaria de me ater um pouco mais a essa questão.

A Medida Provisória transfere para a Secretaria 
Especial dos Portos (SEP) as competências relativas 
aos portos fluviais e lacustres e promove diversas al-
terações como a atribuição de competência à Antaq 
para promover revisões e reajustes de tarifas portuá-
rias, em lugar de aprovar as propostas encaminhadas 
pelas administrações portuárias. Ficou transferida a 
realização de licitações e a formulação de diretrizes 
do setor de portos para a Antaq e para a SEP.

Essa discussão, entretanto, gerou uma inquie-
tação muito grande no Estado de Pernambuco, em 
virtude da possível perda de autonomia do Porto de 
Suape. Trata-se da principal saída de cargas embar-
cadas pela Região Nordeste hoje. Mas, graças a um 
entendimento que conseguimos junto ao Governo Fe-
deral – eu, como Senador; a Bancada de Pernambu-eu, como Senador; a Bancada de Pernambu-
co; e os integrantes do Governo Estadual – e graças 
à sensibilidade da Presidenta Dilma para a questão e 
às conversas que mantivemos com o Relator Eduardo 
Braga, conseguimos incorporar ao relatório mudanças 
que garantem essa autonomia de Suape.

O novo texto propõe que a União delegue a Esta-
dos ou a Municípios que tenham recebido a permissão 
para a exploração de portos a elaboração do edital e 
a realização de licitação para arrendamentos de ter-
minais no porto organizado. Agora, Suape receberá 

a delegação da União para continuar a gerir o porto, 
como já acontece com o Porto de Recife. Isso é muito 
importante para a economia da Região. O Nordeste 
cresceu mais do que o dobro do Brasil nos últimos 
anos, e Suape tem sido uma grande alavanca no de-
senvolvimento da Região e do Estado de Pernambuco.

Suape destaca-se pela diversidade de cargas, 
de bens e serviços da indústria petroquímica, de gás, 
de offshore, construção naval, alimentícia e outras. O 
porto ainda faz parte da integração de cadeias produ-
tivas para dar suporte aos setores automobilístico, de 
alimentos, eólico, têxtil, confecções-moda, tecnologia 
da informação e metalúrgico. O complexo industrial 
de Suape abriga mais de 150 indústrias e tem no seu 
entorno mais de 90 mil empregos diretos e indiretos.

Suape opera navios nos 365 dias do ano sem 
restrições e está interligado a mais de 160 portos em 
todo o mundo, sendo altamente competitivo e rentável.

O texto final mantém o porto incluído no planeja-
mento da logística nacional, de competência da União, 
do Governo Federal, mas preservando a autonomia 
dos pernambucanos sobre o porto.

(Soa a campainha.)
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 

Essa, portanto, foi uma importante vitória de Pernam-
buco, na preservação da autonomia do Porto de Suape.

Muito obrigado, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Humberto Costa. De fato, 
essa é uma preocupação do setor produtivo brasileiro, 
que tem visto, em muitos momentos, os seus modais 
de transporte ineficientes do ponto de vista do tanto 
que o Brasil tem crescido.

Concedo a palavra ao Líder Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 

do microfone.) – Pode chamar o Senador que fará a 
comunicação inadiável antes.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Por uma troca, então, concedo a palavra ao 
Senador Jarbas Vasconcelos.

Logo após, falará a Senadora Vanessa Grazzio-
tin, como oradora inscrita; depois, na sequência, virá 
o Senador Mário Couto.

V. Exª, Senador Jarbas, tem a palavra pelo tem-
po regimental.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Para uma comunicação inadiável. Com revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, meu pronunciamento de hoje será dividi-
do em duas partes, pois venho à tribuna para abordar 
dois temas diferentes.
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Primeiramente gostaria de dizer que, na semana 
passada, mais precisamente no dia 17 de abril, o jor-
nal Folha de S.Paulo trouxe uma reportagem, no seu 
caderno Economia, com a manchete – abre aspas – 
“Copa leva país ao maior aperto desde o apagão de 
2001”, fecha aspas. O levantamento da Folha mostra 
o quanto o Governo Federal gosta de andar na “cor-
da bamba” quando se trata da infraestrutura do País.

O PT, vira e mexe, faz questão de lembrar o racio-
namento de energia promovido em 2001 pelo Governo 
do então presidente Fernando Henrique Cardoso. No 
entanto, após dez anos no poder, está evidente que 
os petistas não aprenderam com os erros alheios e 
mantêm uma soberba que em nada ajuda a corrigir os 
problemas que insistem em expor a precária infraestru-
tura brasileira, de estradas, de portos, de aeroportos, 
de ferrovias e de geração de energia.

De acordo com o mesmo jornal, o Governo da 
Presidente Dilma Rousseff decidiu economizar a água 
das hidrelétricas, determinando o uso massivo das ter-
melétricas, mais caras e mais poluentes. Será a maior 
economia de água nas hidrelétricas desde o raciona-
mento de 2001.

O que se pergunta, Sr. Presidente, Srªs Senado-ergunta, Sr. Presidente, Srªs Senado-
ras e Srs. Senadores, é o que seria do Governo Dilma 
Rousseff se o Governo Fernando Henrique Cardoso não 
tivesse incentivado a construção de novas termelétricas.

Pelo plano do atual Governo, os reservatórios 
das usinas do Sudeste e do Centro-Oeste terão de 
alcançar, até o próximo mês de novembro, 47% da 
sua capacidade. No Nordeste, a meta é atingir 35%. 
Para a Empresa de Pesquisa Energética, a chamada 
EPE, isso é suficiente para garantir o abastecimento 
de energia em 2014, ano no qual o Brasil sediará a 
Copa do Mundo.

Na matemática governamental, Sr. Presidente, 
o conjunto de hidrelétricas das Regiões Sudeste e 
Centro-Oeste, que, na semana passada, estavam com 
60,15% de armazenamento de água, poderá perder 
13 pontos percentuais nos próximos sete meses. No 
caso da minha Região, o Nordeste, o nível estava em 
45,7%, podendo perder apenas 10 pontos percentuais.

Mais uma vez, estaremos nas mãos de São Pe-
dro, uma dependência tão criticada pelos governos do 
PT, mas que pouco, muito pouco se fez para que ela 
deixe de existir.

A Presidente da República, que já subiu ao pa-
lanque eleitoral, tem, agora, se especializado em cha-
mar de “pessimistas” aqueles que alertam o Governo 
para as falhas recorrentes em várias áreas de atuação 
governamental. E quem mais entende de pessimismo, 
no Brasil, entre os nossos partidos políticos? 

(Soa a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Quem votou contra, praticamente, todas as 
medidas que visavam a modernizar o Brasil durante 
toda a década de 1990? Quem votou contra o Plano 
Real, contra o Proer, contra a Lei de Responsabilidade 
Fiscal? O Partido dos Trabalhadores.

Esse pessimismo desenfreado, Srªs e Srs. Se-
nadores, da prática do “quanto pior, melhor”, só come-
çou a mudar mesmo em 2003, quando Lula chegou à 
Presidência da República. A partir daí, o PT abraçou 
o mercado, adotou o liberalismo econômico e passou 
a ser um otimista de “carteirinha.”

Eu não sou um pessimista, mas acho temerário 
depender das variações da natureza. Só existe uma 
forma de enfrentar essa realidade dinâmica: com mais 
planejamentos e menos improvisação. Dia a dia, fica 
mais evidente que a fama de gestora da Presidente 
da República era apenas um recurso de marketing 
eleitoral do Sr. João Santana.

Essa preferência pelo “jeitinho” é possível ser 
encontrada em outras áreas, como na política econô-
mica, com a adoção de medidas paliativas e localiza-
das, como se fosse possível tapar os buracos de um 
vazamento com apenas fita adesiva.

A mesma lógica prevalece no enfrentamento com 
a estiagem que extermina a economia no Semiárido 
nordestino. O Governo Federal tinha todas as informa-
ções sobre o que estava para acontecer no clima do 
Nordeste, mas só foi agir quando os efeitos da falta 
d’água já eram devastadores. 

Espero, sinceramente, Sr. Presidente, que funcio-
ne a “fita adesiva” das termelétricas. Segundo a mesma 
reportagem da Folha, sem hidrelétricas licenciadas e 
sem a oferta de gás natural barato para térmicas, o 
Governo Dilma será obrigado a aceitar o retorno das 
usinas movidas a carvão, no leilão previsto para o pró-
ximo semestre. 

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – É a primeira vez, em sete anos, que essas 
termelétricas terão acesso ao leilão, o que prova a si-
tuação alarmante do setor energético. 

Ninguém, aqui, no Senado da República, vai ficar 
torcendo para o Governo tropeçar e com ele arrastar o 
País ao imponderável. Acredito que falo por mim e por 
todos os demais parlamentares da oposição.

O que não é razoável é imaginar que a gente 
deva ficar calado, passivo, achando que está tudo mui-
to bem, que o Brasil é um paraíso, que não vive um 
apagão logístico; que a inflação está controlada, que 
a segunda maior região do País, que é o Nordeste, 
não vive a pior e mais trágica seca em meio século; 
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que o País está muito bem preparado para receber um 
evento grandioso como é a Copa do Mundo de futebol.

Srªs e Srs. Senadores, pela forma agressiva com 
a qual o PT tem tentado eliminar potenciais adver-
sários na disputa eleitoral do próximo ano, a própria 
Presidente da República tem consciência de suas li-
mitações e dificuldades. Quem sabe um pouco menos 
de improviso, arrogância e prepotência ajudem a con-
duzir o Brasil de forma mais sensata e eficiente para 
o bem de todos nós. 

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, sobre 
esse tema. Contudo, como havia explicado no começo 
do meu discurso eu o dividiria em duas partes, devido 
a intenção de abordar, nesta tarde, dois assuntos dife-
rentes. E se V. Exª me permite, V. Exª que é Senador 
atuante, e muito tolerante eu gostaria de prosseguir 
e dizer que não poderia deixar de fazer referência e 
expor a V. Exª e ao Senado que li, no último domingo, 
dia 21 de abril de 2013, o principal editorial do jornal O 
Estado de S. Paulo que publica, geralmente, nas suas 
notas e informações, dois ou três artigos que expres-
sam a opinião dos seus diretores e proprietários, ou 
seja, traduzem o juízo do próprio jornal. O editorial a 
que me refiro tem o título, abre aspas: “Dilmês casti-
ço”, fecha aspas.

(Soa a campainha.)
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Trata-se de uma análise contundente sobre o 
Governo da Presidente Dilma Rousseff. 

Faz muito tempo, Sr. Presidente, que eu não lia 
algo tão lógico, tão claro, como a análise feita pelo Es-
tado de S. Paulo, no último domingo. O Estadão é um 
jornal de história, de tradição de editoriais dos mais 
lúcidos, dos mais duros, sobretudo nas horas em que 
o Brasil mais precisou.

Por isso, requeiro nos termos regimentais a in-
serção nos anais do Senado Federal do editorial, “ Dil-
mês castiço” do jornal O Estado de S.Paulo publicado 
no último domingo dia 21.04.2013. Muito obrigado a 
V. Exª, sobretudo pela sua compreensão e tolerância. 

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE-
NADOR JARBAS VASCONCELOS EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.

(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

Dilmês castiço

O Estado de S.Paulo

Já se tornou proverbial a dificuldade que a presi-
dente Dilma Rousseff tem de concatenar ideias, vírgu-
las e concordâncias quando discursa de improviso. No 
entanto, diante da paralisia do Brasil e da desastrada 

condução da política econômica, o que antes causa-
ria somente riso e seria perdoável agora começa a 
preocupar. O despreparo da presidente da República, 
que se manifesta com frases estabanadas e raciocínio 
tortuoso, indica tempos muito difíceis pela frente, pois 
é principalmente dela que se esperam a inteligência e 
a habilidade para enfrentar o atual momento do País.

No mais recente atentado à lógica, à história e 
à língua pátria, ocorrido no último dia 16/4, Dilma co-
mentava o que seu governo pretende fazer em rela-
ção à inflação e, lá pelas tantas, disparou: “E eu quero 
adentrar pela questão da inflação e dizer a vocês que 
a inflação foi uma conquista desses dez últimos anos 
do governo do presidente Lula e do meu governo”. Na 
ânsia de, mais uma vez, assumir para si e para seu 
chefe, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, os méri-
tos por algo que não lhes diz respeito, Dilma, primei-
ro, cometeu ato falho e, depois, colocou na conta das 
“conquistas” do PT o controle da inflação, como se o 
PT não tivesse boicotado o Plano Real, este sim, res-
ponsável por acabar com a chaga da inflação no Bra-
sil. Em 1994, quando disputava a Presidência contra 
Fernando Henrique Cardoso, Lula chegou a dizer que 
o Plano Real era um “estelionato eleitoral”.

Deixando de lado a evidente má-fé da frase, deve-
-se atribuir a ato falho a afirmação de que a inflação é 
“uma conquista”, pois é evidente que ela queria dizer 
que a conquista é o controle da inflação. Mas é justa-
mente aí que está o problema todo: se a presidente não 
consegue se expressar com um mínimo de clareza em 
relação a um assunto tão importante, se ela é capaz 
de cometer deslizes tão primários, se ela quer dizer 
algo expressando seu exato oposto, como esperar que 
tenha capacidade para conduzir o governo de modo a 
debelar a escalada dos preços e a fazer o País voltar 
a crescer? Se o distinto público não consegue enten-
der o que Dilma fala, como acreditar que seus muitos 
ministros consigam?

A impulsividade destrambelhada de Dilma já cau-
sou estragos reais. Em março, durante encontro dos 
Brics em Durban (África do Sul), a presidente disse 
aos jornalistas que não usaria juros para combater 
a inflação, sinalizando uma opção preferencial pelo 
crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Em sua 
linguagem peculiar, a fala foi a seguinte: “Eu não con-
cordo com políticas de combate à inflação que olhem 
a questão da redução do crescimento econômico. (...) 
Então, eu acredito o seguinte: esse receituário que 
quer matar o doente, ao invés de curar a doença, ele 
é complicado. Eu vou acabar com o crescimento no 
país? Isso está datado, isso eu acho que é uma polí-
tica superada”. Imediatamente, a declaração causou 
nervosismo nos mercados em relação aos juros fu-
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turos, o que obrigou Dilma a tentar negar que havia 
dito o que disse. E ela, claro, acusou os jornalistas de 
terem cometido uma “manipulação inadmissível” de 
suas declarações, que apontavam evidente tolerância 
com a inflação alta - para não falar da invasão da área 
exclusiva do Banco Central.

O fato é que o governo parece perdido sobre 
como atacar a alta dos preços e manter a estabilida-
de a duras penas conquistada, principalmente com 
um Banco Central submisso à presidente. Por razões 
puramente eleitorais, Dilma não deverá fazer o que 
dela se espera, isto é, adotar medidas amargas para 
conter a escalada inflacionária. Lançada candidata à 
reeleição por Lula, ela já está em campanha.

Num desses discursos de palanque, em Belo 
Horizonte, Dilma disse, em dilmês castiço, que a in-
flação já está sob controle, embora todos saibam que 
não está. “A inflação, quando olho para a frente, ela 
está em queda, apesar do índice anualizado do ano 
(sic) ainda estar acima do que nós queremos alcançar, 
do que nós queremos de ideal”, afirmou. E completou: 
“Os alimentos também começaram a registrar, mesmo 
com todas as tentativas de transformar os alimentos no 
tomate (sic), os alimentos começaram uma tendência 
a reduzir de preço”. Ganha um tomate quem conseguir 
entender essa frase.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Obrigado, Senador Jarbas. V. Exª será atendi-
do nos termos regimentais. 

Eu peço à Assessoria que pegue o requerimento 
com o Senador Jarbas.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – A Presidência designa o Deputado Danilo For-
te, como membro titular, em substituição ao Deputado 
Eliseu Padilha, e o Deputado Professor Setimo, como 
membro suplente, para integrarem a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
600, de 2012, conforme Ofícios nºs 454 e 455, de 2013, 
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.

Os Ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
para serem juntados ao devido processado.

São os seguintes os Ofícios:

Of/GAB/I/Nº 454

Brasília, 24 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Danilo Forte passa a integrar, na qualidade de Titular, 
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer 
à Medida Provisória nº 600/2012, que “altera a Lei nº 
12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Provisória nº 
581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o 

Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; 
constitui fonte adicional de recursos para ampliação 
de limites operacionais da Caixa Econômica Federal; 
altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e nº 
8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provi-
sória nº 12.096, de 24 de novembro de 2009; altera a 
Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras provi-
dências”, em substituição ao Deputado Eliseu Padilha.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. _ Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

 Of./GAB/I/nº 455

Brasília, 24 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Professor Sétimo passa a integra, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 600/2012, que “Altera 
a Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011; a Medida Pro-
visória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe 
sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
– FDCO; constitui fonte adicional de recursos para 
ampliação de limites operacionais da Caixa Econômi-
ca Federal; altera as Leis nº 12.462, de 4 de agosto 
de 2011, e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a 
Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e 
dá outras providências”, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Convido para fazer uso da palavra a oradora 
inscrita, Senadora Vanessa Grazziotin, pelo tempo 
regimental. Na sequência, como orador, o Senador 
Walter Pinheiro; mas, antes, como Líder, o Senador 
Mário Couto, que acaba de trocar com o Senador Paulo 
Bauer, que fala pela Liderança do PSDB.

Senadora Vanessa, V. Exª tem a palavra.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente Senador 
Sérgio Souza.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
companheiros e companheiras, mais um dia em que 
realizamos uma reunião tensa, participativa, da Co-
missão de Assuntos Econômicos. 

Por um encaminhamento do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, que obteve o apoio de todos os demais 
Parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos, 
aprovamos o principal, o relatório do Senador Delcí-
dio – aqui me refiro ao projeto de resolução que trata 
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de mudanças no ICMS –, ressalvados os destaques. 
Entretanto, são 14, salvo engano, os destaques apre-
sentados, e obviamente a aprovação de qualquer um 
deles trará mudanças profundas no projeto. A próxima 
reunião da comissão ficou marcada para terça-feira. 
Na terça-feira, deveremos, então, analisar a matéria.

Eu insisto, desta tribuna, Sr. Presidente – inclu-
sive, V. Exª é lá do Estado do Paraná, dirige a sessão 
e se preocupa –, em que é uma preocupação correta, 
justa, pelo fato de que, mantendo-se apenas a Zona 
Franca de Manaus com a alíquota de 12%, isso po-
deria promover uma migração das empresas para a 
Zona Franca de Manaus.

Nós não temos exatamente essa opinião. Essa 
não é a opinião dos Secretários de Fazenda, porque 
o que estamos debatendo hoje foi fruto de um intenso 
debate, de anos, no Confaz, que é o órgão que reúne 
todos os Secretários de Fazenda dos Estados brasi-
leiros. E não tem esse entendimento a própria Receita 
Federal do Brasil, o Ministério da Fazenda. 

Por que manter a diferença de 12% para a Zona 
Franca? Porque a própria palavra já diz: o Brasil tem 
uma única Zona Franca, que é a excepcionalidade do 
sistema tributário brasileiro. Se se mantiver a Zona Fran-
ca no mesmo patamar ou nível dos demais Estados 
brasileiros, o que estará acontecendo, na prática, é a 
decretação do fim desse modelo de desenvolvimento, 
que ajuda, que contribui muito não só com o povo que 
vive numa região, mas com a região como um todo.

Então, creio que, nesta semana que teremos a 
mais, teremos a oportunidade de debater com todas 
as bancadas de todos os Estados a matéria.

Agora, o que sinto, Sr. Presidente, é que muitas 
das resistências à aprovação desse projeto se devem 
ao fato de que os Estados não mais terão o poder 
de utilização da concessão dos incentivos fiscais de 
ICMS para atração de empresas. Acho que essa é a 
questão principal. Esse é o foco principal. O que pre-
cisamos entender é que estamos estabelecendo uma 
nova ordem tributária no Brasil, e não haverá mais a 
necessidade da concessão de incentivos para a atra-
ção de indústrias. Não haverá mais essa necessidade. 
Estão sendo criados fundos de desenvolvimento re-
gional, fundos de compensação financeira que trarão 
um equilíbrio maior. 

V. Exª é do Paraná. Eu nasci no Estado vizinho, 
Santa Catarina. Ainda visito muito essa região, uma 
região querida, onde nasci, mas hoje moro no Norte. E, 
mais do que ninguém, talvez, sei e vivo as diferenças 
estruturais de uma região em relação à outra. O está-
gio pelo qual passamos hoje, o Sul do País já passou 
há muito tempo. Não temos sequer uma estrada que 
nos ligue a outras regiões do País.

Concedo um aparte ao Senador Cássio. Vim à 
tribuna para fazer um pronunciamento em homenagem 
aos 40 anos da Embrapa, mas concedo um aparte a 
V. Exª, Senador Cássio.

O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) 
– Agradeço-lhe, Senadora Vanessa, pelo aparte. De 
forma muito breve, quero deixar registrado antecipada-
mente o meu irrestrito apoio à Zona Franca de Manaus. 
Assim o fiz ainda na Assembleia Nacional Constituin-
te, quando novamente se discutiu a manutenção dos 
incentivos que ali são praticados. E reputo todos eles 
de extrema importância não apenas para a Região 
Norte, para o Amazonas, mas para o Brasil inteiro, na 
perspectiva de desconcentração de desenvolvimento 
e também das oportunidades de emprego, de renda e 
de preservação deste que é indiscutivelmente um dos 
maiores patrimônios da humanidade: a floresta. No en-
tanto, preocupa-me a proposta do Governo em relação 
à unificação do ICMS. Sobre a sugestão de criação de 
um novo Fundo de Desenvolvimento Regional, tenho 
razões sobradas para ter muita desconfiança em re-
lação a esses fundos, porque, quando da aprovação 
da Lei Kandir, buscando-se a desoneração das expor-
tações, criou-se exatamente um fundo que nunca foi 
repassado de maneira integral aos Estados que per-
deram receitas. Com toda boa-fé, posso admitir que o 
Fundo de Desenvolvimento Regional cumpra o papel 
de reparar receitas que eventualmente os Estados per-
cam, mas não vão conseguir recuperar os empregos. 
Não podemos, Senadora Vanessa, permita-me uma 
leve divergência, tratar os desiguais de maneira igual. 
Unificar a política tributária no Brasil significa simples-
mente decretar, mesmo com a preservação da Zona 
Franca, qualquer possibilidade de atração industrial 
para o Norte e para o Nordeste do Brasil. Por uma razão 
muito simples: não havendo qualquer tipo de incentivo 
no campo fiscal, as indústrias estarão localizadas no 
Sudeste do Brasil, onde existe um grande mercado, a 
matéria-prima mais próxima, a mão de obra mais qua-
lificada, a melhor infraestrutura, a melhor capacidade 
logística. De forma muito hábil, criou-se essa lingua-
gem da “guerra” fiscal. “Guerra” está sempre associada 
a destruição e a morte, quando, na verdade, a guerra 
fiscal, como foi chamada, foi de grande valor para o 
Brasil. Sou radicalmente contra aqueles que dizem 
que a guerra fiscal é um malefício para o Brasil. Não 
fosse ela, nós estaríamos com um fosso ainda maior 
separando as regiões menos desenvolvidas e os cen-
tros mais desenvolvidos do Brasil. E muito pior do que 
uma guerra fiscal, como foi intitulada essa política de 
diferenciação tributária, será uma guerra social, com 
o aprofundamento das desigualdades. Portanto, quero 
cumprimentar V. Exª, externar meu ponto de vista favo-
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rável à manutenção dos incentivos para a Zona Franca 
e pedir o apoio dos representantes da Região Norte 
no sentido de que olhem a realidade de Estados como 
a Paraíba e outros do Nordeste, que, sem uma dife-
renciação tributária, não terão a capacidade de atrair 
indústrias e perderão aquelas que lá estão instaladas, 
porque a unificação não serve ao interesse do Brasil, 
serve apenas a uma parcela pequena do nosso País.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 
– AM) – Senador Cássio, que bom que V. Exª traz o 
debate para o nível em que ele deve ocorrer. Seria até 
importante que realizássemos aqui no plenário uma 
sessão temática para debatermos exclusivamente esse 
assunto, porque, afinal de contas, é em cada um de 
nossos Estados que os reflexos acontecerão, em cada 
uma das unidades da Federação. 

Entretanto, Senador Cássio Cunha Lima, primeiro, 
eu acho que o projeto apresentado, o novo relatório, o 
substitutivo do Senador Delcídio, já contempla preo-
cupações procedentes, entre elas, o que fazer com os 
incentivos concedidos. Lá está dito que serão recon-
validados, que haverá uma convalidação, ou seja, não 
haverá nenhum risco – e nós temos que ter todas as 
garantias legais nesse sentido – de empresas migrarem 
por conta do fim dos incentivos que já recebem hoje.

Em segundo lugar, está o fundo de compensa-
ção, que é uma preocupação de todos nós. A preo-
cupação é que não seja mais uma Lei Kandir, porque 
essa lei, quando nasceu, compunha o orçamento dos 
Estados exportadores, cuja pauta é exportadora, com 
grande incentivo fiscal, em 70% – hoje chega a 10% 
o nível de recomposição. Então, para que o fundo de 
compensação não repita o que aconteceu com a Lei 
Kandir, também há um dispositivo – foi uma emenda 
acatada pelo Relator Delcídio – que garante que o fun-
do será constitucional, ou seja, um fundo obrigatório, 
cuja transferência seja obrigatória.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Em segundo lugar, Senador, eu acho que V. 
Exa levantou algo que é muito importante para um País 
com as características do Brasil. Muitas vezes, a desi-
gualdade é que leva à equidade. Muitas vezes, não. No 
caso do Brasil, é. Porque, se a sua Região Nordeste, 
a minha Região Norte e o próprio Centro-Oeste, do 
Senador Cyro Miranda, que aqui está, obtiverem o 
mesmo tratamento das Regiões Sul e Sudeste, é óbvio 
que a diferença estará instalada, sem dúvida alguma. 
Sem dúvida alguma! Mas também houve um avanço: 
no projeto inicial do Executivo, era tudo em 4%; pas-
sou-se para 7% e 4%, com a diferenciação da Zona 
Franca de Manaus.

Eu repito, Senador Cyro: não garantir os 12% para 
a Zona Franca de Manaus é, na prática, acabar com a 
Zona Franca, porque em que incentivos a Zona Franca 
se segura? IPI, II e ICMS. E qual é o incentivo, hoje, 
de maior peso? Sem dúvida alguma, é o ICMS. PIS e 
Cofins, as empresas pagam, as empresas recolhem.

(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Imposto de Renda, da mesma forma, grande 
parte do Imposto de Renda, tanto é que só o Estado 
do Amazonas recolhe em torno de 60% de todos os 
tributos federais da Região Norte. Tirar essa possibi-
lidade do Amazonas é decretar o fim da Zona Franca 
de Manaus, cujos incentivos são previstos pela própria 
Constituição da República.

No mais, eu acho que, quanto ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados, que já aprovamos aqui e está 
na Câmara, houve um debate intenso em relação aos 
Estados. E apesar de a Senadora Angela, que aqui está, 
não ter votado na mesma proposta em que votamos, 
Roraima também ganhou. Foi o equilíbrio que ganhou, 
o equilíbrio. Acho que os Estados do Nordeste tiveram 
um reconhecimento importante, os do Norte também, 
da mesma forma, o Centro-Oeste, ou seja, os Estados 
menos desenvolvidos. Eu espero que alcancemos um 
desfecho importante.

(Soa a campainha.)
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – E repito: sobre a guerra fiscal, concordo com V. 
Exa. Pela ausência de uma política de desenvolvimento 
regional – pela ausência, e isso não é de agora, são 
décadas –, é que esses incentivos foram importantes 
para descentralizar investimentos no Brasil. Nós vamos 
entrar em uma nova era. Não precisamos ter medo de 
entrar em uma nova era, nenhum medo, em uma era 
em que a atração não se dê necessariamente pela 
concessão desses incentivos, mesmo porque, Sena-
dor Cássio, os Estados do Sul e Sudeste do País são 
aqueles que mais incentivos concedem. O Senador 
Sérgio Souza, lá do Estado do Paraná, fala muito de 
lei de informática. Onde estão as indústrias de infor-
mática no Brasil? Um pouquinho no meu Estado, ou-
tro pouquinho em seu Estado. Grande parte delas, a 
maioria, está no Estado de São Paulo, Senador Sérgio. 
Grande parte. Mesmo os incentivos da Zona Franca 
sendo um pouquinho maiores.

(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB 

– AM) – Os 4%, de acordo com o nosso relator, com 
os estudos feitos, de todas as operações de ICMS no 
Brasil, 94%, Senador Cássio, estarão com alíquota 
de 4%; 94%! Veja só como é concentrada a economia 
deste País: 94%, caso seja aprovado o projeto, com 
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alíquota de 4%. E que Regiões têm 4%? Sul e Sudeste, 
excluindo-se, ainda, o Estado do Espírito Santo. Repi-
to: 94%! Olhem o nosso País.

Eu acho que está na hora de virarmos uma pá-
gina. É óbvio, tem de haver coragem e, mais do que 
coragem, responsabilidade, para que a Paraíba não 
perca, para que Roraima não perca, o Amazonas não 
perca e nem o Paraná perca. Não é isso que queremos, 
Senador Sérgio. Nem o Paraná, nem Santa Catarina, 
nem São Paulo, nem Rio de Janeiro...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 

AM) – Não dá mais para continuar como está.
Por fim, quero, Sr. Presidente, entregar algo à 

Mesa. Na segunda-feira passada, houve aqui a ses-
são solene de homenagem aos 40 anos da Embrapa, 
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Eu 
não vim a Brasília porque estava presidindo, em Ma-
naus, uma reunião da Comissão Mista de Mudanças 
Climáticas, comissão esta dirigida também, há pou-
co tempo, por V. Exª. Então, não pude vir. Mas hoje, 
que é exatamente o dia do aniversário de 40 anos da 
Embrapa, venho à tribuna prestar esta homenagem. 
Uma empresa que tem trazido tantos benefícios para 
o Brasil, benefícios tecnológicos, inclusive, porque, na 
área de agropecuária, o Brasil tem sido excelência na 
pesquisa e no desenvolvimento de novas tecnologias, 
de novos insumos.

Então, ficam aqui os meus cumprimentos a todos 
os servidores da Embrapa pela passagem dos 40 anos.

A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – Se-
nadora Vanessa,...

(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A Srª Lídice da Mata (Bloco/PSB – BA) – ... em 

parte para parabenizar V. Exª pelo pronunciamento em 
apoio, em homenagem à Embrapa, e dizer que tam-
bém não pude estar aqui, mas apresentei uma moção 
de aplauso a essa importante empresa, que orgulha a 
todos nós brasileiros.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB – 
AM) – Muito obrigada, Senadora.

Também quero entregar à Mesa, para que seja 
incluído na íntegra, o pronunciamento que eu faria. E 
repito: meus parabéns, minhas homenagens aos ser-
vidores que, nesses 40 anos, tiveram a capacidade de 
fazer da Embrapa uma das maiores empresas de pes-
quisa agropecuária do Planeta, Sr. Presidente, motivo 
de orgulho para todos nós.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCDOB 
– AM. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, faço neste momento minha 
homenagem à Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária, Embrapa, que hoje completa 40 anos de 
atividade. Quando da sessão solene realizada nesta 
Casa, na segunda-feira, em homenagem à instituição, 
eu estava presidindo uma audiência pública da Comis-
são Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, 
em Manaus, mas hoje não posso deixar de prestar a 
devida homenagem à essa empresa pública pelo pa-
pel fundamental na revolução da agricultura no Brasil 
nas últimas décadas.

Em 40 anos, o Brasil deixou de ser dependen-
te da importação de alimentos para se tornar um dos 
maiores produtores do mundo. Os resultados de alto 
impacto são percebidos na tropicalização da agricul-
tura, no desbravamento do Cerrado, na obtenção de 
cultivares adaptadas à clima e solo brasileiros e nos 
sistemas de produção.

As tecnologias geradas pela Embrapa e seus 
parceiros nacionais e internacionais promoveram ga-
nhos de produtividade e viabilizaram o crescimento 
com sustentabilidade.

A safra de grãos passou de 30 milhões de to-
neladas, em 1972, para mais de 160milhões de to-
neladas, em 2012. A área plantada aumentou de 28 
milhões para cerca de 50 milhões de hectares. A área 
cultivada cresceu 80% e a produção mais de 400%. 
Um aumento de mais de 200% de produtividade, que 
evitou a abertura de novas áreas para a agricultura.

Como Senadora do Amazonas, não posso deixar 
de lembrar neste momento que a Embrapa tem uma 
grande contribuição na geração de conhecimento e 
pesquisa científica aplicada ao desenvolvimento sus-
tentável da Amazónia, além de colaborar na formação 
de recursos humanos na região. Ao todo são nove Uni-
dades Descentralizadas na região, sendo seis no bioma 
Amazónia (Amazonas, Pará, Rondônia, Acre, Roraima 
e Amapá) e outras três, de origem mais recente, nas 
porções de Cerrado da Amazónia Legal (Mato Grosso, 
Tocantins e Maranhão).

Os centros de pesquisa da região contam com 
cerca de 300 pesquisadores, e 67% desses possuem 
titulação de doutorado. A Embrapa tem uma grande 
contribuição na geração de conhecimento e pesquisa 
científica aplicada ao desenvolvimento sustentável da 
Amazónia, além de colaborar na formação de recursos 
humanos na região.

As nove Unidades da Embrapa presentes na 
Amazónia Legal são Embrapa Acre, Embrapa Ama-
zónia Ocidental (AM), Embrapa Amazónia Oriental 
(PA), Embrapa Amapá, Embrapa Roraima, Embra-
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pa Rondônia, e mais recentemente Embrapa Cocais 
(MA), Embrapa Pesca e Aquicultura (TO) e Embrapa 
Agrossilvipastoril (MT).

Todas as Unidades orientam sua programação 
de pesquisa comprometida com soluções tecnológi-
cas para a agricultura da Amazónia, sempre pautadas 
nos critérios de sustentabilidade económica, social e 
ambiental. As linhas de pesquisa são direcionadas a 
partir dos seguintes eixos: Ordenamento, gestão e 
monitoramento territorial; Manejo, vaioração e valori-
zação da floresta; Sistemas de produção sustentáveis 
para áreas alteradas e agregação de valor a produtos 
da biodiversídade.

Durante esses 40 anos de atuação da Embrapa, 
foram desenvolvidas diversas tecnologias para facilitar 
a produção de alimentos e acrescentar soluções para 
a agricultura na Amazónia. As Unidades de pesquisa 
da Embrapa na região amazônica geram e transferem 
tecnologias, produtos e serviços que viabilizam a pro-
dução de alimentos, racionalizam o uso dos recursos 
naturais e florestais, intensificam o uso da terra evitando 
desmatamentos, e geram emprego, renda e segurança 
alimentar que contribuem para a qualidade de vida da 
população dos estados amazônicos.

Entre as tecnologias geradas incluem-se o lan-
çamento de novas cultivares e sistemas de produção 
de culturas importantes para a segurança alimentar 
na região, além de zoneamento agrícolas e processos 
voltados para a recuperação de áreas degradadas e 
sua incorporação ao processo produtivo.

No Amazonas, a Embrapa Amazónia Ocidental 
desenvolveu sistemas de produção para mandioca 
(para terra firme e várzea), milho, feijão-caupi, para 
produção de melancia em terra firme, produção de 
hortaliças em ambientes protegidos. Foram disponibi-
lizados conhecimentos e tecnologias, entre as quais 
se destacam cultivos do guaraná, da bananeira e do 
cupuaçuzeiro que permitem maior produtividade e re-
sistência a doenças nesses cultivos.

A partir de pesquisas de silvicultura de espécies 
nativas, foram elaborados sistemas de produção para 
cultivares de espécies florestais nativas como Casta-
nha-do-Brasil, Sumaúma, Taxi-branco, Pau-rosa. Assim 
também, foram desenvolvidos sistemas de produção 
para culturas agroíndustriais de importância económi-
ca na região amazônica como Seringueira, Guaraná 
e Cupuaçu, bem como para a Palma de óleo (Dendê) 
que assume importância estratégica no contexto da 
agroenergia.

Para aumentar a rentabilidade dos cultivos de 
guaranazeiro no Amazonas, a Embrapa Amazónia 
Ocidental desenvolveu 16 cultivares, resultante das 
pesquisas realizadas durante mais de 30 anos do 

programa de melhoramento genético do guaranazeiro, 
que conta com um banco de germoplasma único no 
mundo em relação a essa cultura. Essas cultivares de 
guaranazeiro têm como vantagens a alta produtividade 
e a resistência genética à antracnose, principal doença 
que ataca o guaranazeiro no Amazonas.

São tantas as ações e contribuições para o de-
senvolvimento do primeiro setor brasileiro que eu não 
poderei citar todas. Portanto, finalizo meu pronuncia-
mento parabenizando o atual presidente da Embrapa, 
Maurício António Lopes, e os demais funcionários des-
sa instituição por essa importante data. 

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – Obrigado, Senadora Vanessa,...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 

Sr. Presidente Sérgio Souza, pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 

– PR) – ... V. Exª será atendida na forma regimental.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pediria só para 
me inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador Cyro, V. Exª já está inscrito como tercei-
ro a utilizar a palavra para uma comunicação inadiável.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) – 
Muito obrigado pela atenção.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senadora Vanessa, da mesma forma, quero 
rogar meus cumprimentos à Embrapa, que é uma 
empresa que tem feito a diferença no setor produtivo 
brasileiro, do ponto de vista da difusão de tecnologias.

E quero dizer a V. Exª, Senadora Vanessa, que 
estarei em seu Estado a partir de amanhã, em uma 
visita, a convite do Exército, conhecendo o Amazonas. 
Ficarei dois dias, quinta, sexta e sábado, conhecendo 
um pouco a realidade daquele Estado.

Quero saudar aqui os nossos visitantes na tarde 
de hoje. São alunos do curso de Direito da Faculdade 
Estácio de Sá, do Estado do Rio de Janeiro.

Sejam todos bem-vindos ao plenário do Sena-
do Federal.

Pela Liderança, em permuta com o Senador Mário 
Couto, o Senador Paulo Bauer, nobre representante 
do PSDB de Santa Catarina.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Per-
muta somente na ordem da fala.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Perfeito. 

O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. 
Presidente.
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Quero saudar todos os Srs. Senadores, as Srªs 
Senadoras, também os que compõem as galerias 
desta Casa.

Uso do tempo disponível para trazer ao conheci-
mento da Casa e da sociedade brasileira um fato que 
considero relevante e que vem sendo comemorado em 
Santa Catarina, especificamente na cidade de Joinvile.

Primeiro é preciso dizer, Sr. Presidente, que as 
relações comerciais, políticas e culturais entre o Brasil 
e a Alemanha são muito acentuadas, são muito impor-
tantes no histórico dos dois países.

A Alemanha é o sexto maior parceiro do Brasil 
e o segundo maior parceiro comercial do Estado de 
Santa Catarina, o meu Estado.

Com certeza, Senador Mário Couto, a quem agra-
deço pela gentileza da troca do horário, já que tenho, 
em seguida, uma reunião da Executiva do meu Partido, 
o PSDB, do Diretório Nacional, posso dizer a V. Exªs 
que a relação entre os dois países, a Alemanha e o 
Brasil, permite e proporciona a cada ano um encontro 
de empresários, que se realiza por mais de 30 anos 
seguidos, ora na Alemanha, ora no Brasil. São encon-
tros de negócios que envolvem também autoridades 
públicas dos dois países.

Em Santa Catarina já ocorreu duas vezes esse 
encontro: uma em 1994, quando o Governador do Es-
tado era o ex-Governador e ex-Senador Vilson Pedro 
Kleinübing; e uma em 2007, quando era Governador 
de Santa Catarina o eminente Senador Luiz Henrique 
da Silveira. 

Portanto, Santa Catarina que é o Estado mais 
germânico, mais alemão do Brasil, tem o privilégio 
de contabilizar dois eventos dessa magnitude em sua 
história, no Estado, mais precisamente na cidade de 
Blumenau, a minha Blumenau, a loura Blumenau, a 
querida Blumenau, a grande Blumenau.

No último dia 3 de abril, Sr. Presidente, por iniciati-
va do Senador Luiz Henrique, estivemos na Embaixada 
da Alemanha, conversando com o Embaixador Wilfried 
Grolig. E na conversa com o Embaixador, que também 
contou com a minha presença, com a presença do 
Prefeito de Joinville, o empresário Udo Döhler, eleito 
no ano passado, cidadão ilustre de Joinville, que já foi 
presidente de associação comercial e, até o ano pas-
sado, Cônsul Honorário da Alemanha naquela cidade, 
nós reivindicamos ao Embaixador que interferisse no 
sentido de trazermos para Joinville, para Santa Catari-
na, mais uma edição desse Encontro Econômico Brasil 
Alemanha. Também houve um contato com o Presidente 
da CNI, o empresário Robson de Andrade, e com os 
dirigentes da Federação das Indústrias de Santa Ca-
tarina, na pessoa do Presidente Glauco Côrte. Todos 
se mobilizaram. Houve vários entendimentos entre as 

lideranças empresariais e diplomáticas da Alemanha 
e do Brasil. E felizmente, no dia de ontem, nós rece-
bemos a notícia de que está confirmado para o ano 
de 2015 o Encontro Brasil Alemanha, na cidade de 
Joinville. Será a 33ª edição desse encontro...

(Soa a campainha.)
O SR. PAULO BAUER (Bloco/PSDB – SC) – ... no 

Brasil. O anúncio formal será feito, nobre Senador Cyro 
Miranda, no dia 13 de maio deste ano, portanto, daqui 
a duas ou três semanas, na capital paulista, quando se 
realizará o 31º Encontro Empresarial. Na ocasião, em 
São Paulo, na abertura desse 31º Encontro, também 
haverá o lançamento do Ano Brasil Alemanha. Como 
V. Exªs sabem, já houve um ano entre Brasil e França, 
um ano de amizade, de relacionamento, de valoriza-
ção, de atividades culturais, de atividades sociais, o 
que aproximou os dois países.

A partir de agora, esse ano vai ser entre Brasil 
e Alemanha. A Presidente Dilma Rousseff é aguarda-
da nesse evento em São Paulo, quando acontecerá 
uma apresentação, inédita, da Orquestra Sinfônica de 
Berlim, que vai se apresentar com os seus membros, 
com os seus integrantes da Alemanha, com a partici-
pação e contribuição de artistas e músicos brasileiros. 
Portanto, será um evento muito importante, de grande 
expressão econômica, cultural e também política dada 
a circunstância da aproximação entre os dois países e, 
principalmente, dessa notícia positiva que Santa Ca-
tarina comemora e que eu queria compartilhar com V. 
Exªs, agradecendo, também, a compreensão do Sena-
dor Cyro Miranda, que havia pedido um aparte, mas, 
diante do término do tempo, abdicou desse seu desejo.

Agradeço mais uma vez e desejo que tenhamos 
uma boa sessão na tarde de hoje. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Meu caro Senador Paulo Bauer, a exemplo 
da Senadora Vanessa Grazziotin, que tem origem 
no Estado de Santa Catarina, minha família também. 
Meu bisavô, Antonio Frederico Kürten, e minha mãe, 
nascida em Santa Catarina, com ascendência alemã.

Por intermédio de V. Exª, também presto as mi-
nhas homenagens ao povo alemão e desejo sucesso 
ao encontro entre o Brasil e o povo germânico, que 
tanto tem contribuído para o progresso do nosso País.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Pela ordem, Senador Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela or-
dem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de saber 
se ainda há espaço para inscrição para uma comuni-
cação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB 
– PR) – Senador, não. Já temos três inscritos. V. Exª 
ainda teria espaço pela liderança, se for o caso.

Concedo a palavra, como oradora inscrita, à Se-
nadora Angela Portela, nobre representante do Estado 
de Roraima, pelo PT.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Sr. Presidente, Senador Sérgio Souza, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, é com sentimento de de-
ver cumprido que comunico às mães e pais de família 
do nosso País a aprovação, na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, do Projeto de Lei nº 451, 
de 2011, de minha autoria.

Este projeto torna obrigatória a adoção, pelo Sis-
tema Único de Saúde, de um protocolo que estabeleça 
padrões para avaliação de riscos para o desenvolvi-
mento psíquico das crianças.

Com essa aprovação, avançamos mais um passo 
na luta pela aplicação do Protocolo Irdi – Indicadores 
Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil ou de 
outro procedimento similar ao Protocolo Irdi que vise à 
detecção precoce das doenças psíquicas, facilitando, 
dessa forma, o seu tratamento.

Resultado de uma pesquisa encomendada pelo 
Ministério da Saúde, com 250 pesquisadores de várias 
especialidades, o Protocolo Irdi teve o seu desenvol-
vimento e validação verificados em serviços públicos 
de saúde das diversas regiões do nosso País. Portan-
to, ele foi moldado de acordo com as características 
próprias da clientela habitual dos nossos serviços pú-
blicos de saúde.

Aplicado nos primeiros meses de vida das crian-
ças, em consulta pediátrica de rotina, o protocolo sig-
nificará um avanço no diagnóstico e no tratamento das 
doenças mentais. Sabe-se que, quanto mais cedo for 
iniciado o tratamento, mais possibilidades de cura ele 
oferece.

As significativas descobertas que vêm ocorren-
do, nas últimas décadas, nos campos da genética, da 
neurobiologia, da psicologia e da psicanálise, permi-
tem políticas preventivas que, a partir da primeira in-
fância, são competentes na orientação precoce para 
a constituição de cidadãos dotados da plenitude de 
suas capacidades.

As recentes descobertas, Srª Presidente, sobre 
a neuroplasticidade e epigenética vieram demonstrar 
que o nosso sistema nervoso é extremamente sensí-
vel e moldável perante o ambiente físico e afetivo que 
rodeia as nossas crianças, especialmente durante os 
três primeiros anos de vida.

Assim, a construção das estruturas psíquicas 
deixa marcas permanentes, que condicionarão o fun-

cionamento cerebral e, consequentemente, a estrutura 
emocional e psíquica para toda a vida.

Por isso, Srª Presidente, se tratada nesse perío-
do inicial da vida, grande parte dos transtornos do de-
senvolvimento é modificável nas suas consequências 
potencialmente patológicas.

A incidência e a prevalência dos distúrbios do 
desenvolvimento provocados por transtornos mentais 
na infância ou a eles associados, segundo estudos 
epidemiológicos, indicam taxas entre 9% e 16%.

Só para dar um exemplo, na Inglaterra, um estu-
do recente informou uma taxa de 10% de prevalência 
de transtornos psiquiátricos na infância, tendo sido 
investigadas 10.500 famílias.

O trabalho clínico e educativo que tem sido de-
senvolvido no mundo a partir dessas verificações epi-
demiológicas indicou um consenso sobre a extrema 
eficácia das investigações precoces. Daí a importância 
desse projeto.

É fundamental que sejam realizadas pesquisas 
e implantadas políticas públicas que atentem para a 
detecção precoce dessas afecções.

Logo, Srª Presidenta, a implementação deste 
protocolo ou de outros similares objetiva proteger nos-
sas crianças e conduzi-los à plenitude do exercício de 
suas capacidades.

É, também, uma proposta que contribui para 
desemdicalizar a infância, na medida em que oferece 
a possibilidade de reorientar o desenvolvimento da 
criança antes que suas eventuais dificuldades venham 
a se configurar como doença.

Também apresentamos aqui, no Senado Federal, 
um projeto que visa desmedicalizar, que visa evitar que 
os transtornos, que as dificuldades de aprendizagem 
na escola sejam medicadas.

Nesta Casa de leis e de reflexões, penso que 
fizemos a nossa parte ao aprovarmos este projeto, 
contribuindo, assim, com a busca de formas capazes 
de proteger esses seres humanos ainda no início de 
suas vidas.

Nós, Srª Presidenta, que defendemos este projeto 
e que lutamos para que, agora, ele seja aprovado na 
Câmara dos Deputados, esperamos que ela se pro-
nuncie de forma favorável, reforçando, então, a nossa 
luta pela saúde da nossa população, especialmente, 
pela saúde das nossas crianças.

Era isso que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Angela Portela, o Sr. 
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Lídice da Mata.
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Parabéns, Senadora Angela Portela, pela apro-
vação de tão importante projeto para o Brasil, para a 
população infantil do nosso País.

Passo a palavra, para uma comunicação inadiá-
vel, ao Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, caros ouvin-
tes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, 
senhoras e senhores, primeiramente, Srª Presidente, 
para manifestar a minha profunda preocupação com 
a forma como temos conduzido as votações do Pacto 
Federativo no Congresso Nacional, especialmente, 
a decisão, a aprovação, hoje, da Resolução nº 1, na 
CAE, ressalvados os destaques.

Espero que os destaques sejam, alguns deles, 
apreciados e aceitos por aquela Comissão, pelos mem-
bros daquela Comissão, porque, senão, nós teremos 
um grande desemprego em várias regiões do País, ten-
do em vista essa diferença de 12% para 4% no ICMS. 
Neste mundo globalizado em que nós vivemos, onde o 
lucro das empresas é pequeno, 8% é muito; e 8% vão 
fazer com que grandes empresas e várias empresas 
deixem a sua região de origem e migrem para outras 
regiões, gerando toda uma demanda de emprego em 
outras regiões, é claro, mas deixando milhares, deze-
nas de milhares desempregados. É o que vai aconte-
cer no meu Estado, por exemplo, o Estado do Paraná.

Mas, Srª Presidente, eu venho hoje à tribuna para 
fazer um breve comunicado sobre o plano do etanol, 
que foi anunciado ontem pelos Ministros Guido Man-
tega e Edison Lobão, respectivamente Ministros das 
pastas da Fazenda e de Minas e Energia.

Por várias vezes, Srª Presidente, vim a este ple-
nário, nos últimos tempos, demonstrar o meu entusias-
mo pelo setor de biocombustíveis do País e também 
apresentar minhas preocupações com a grave crise 
enfrentada pelo setor nos últimos anos, especialmen-
te o da produção de etanol. E é muito claro: o cidadão 
brasileiro, que nos assiste neste momento, percebe 
isso nas bombas dos postos de combustível quando 
vai abastecer. De cada dez carros flex, oito abasteciam 
com etanol há dois anos; hoje, dois, três no máximo 
optam por faze-lo, o que acontece por conta da com-
petitividade que perdeu o etanol.

E essa medida apresentada pela Presidente Dil-
ma, por intermédio dos Ministérios das áreas afins, vem 
trazer aí algumas soluções para a crise que vive o setor.

E eu, na condição de Relator do PLS nº 219 aqui, 
no Senado Federal, que estabelece o marco regulató-
rio dos biocombustíveis, tenho me reunido, por várias 
vezes, com o setor, com o Governo Federal, com os 

Ministérios afins para tratar desse assunto, inclusive 
com a Casa Civil, que tem concentrado esses grandes 
debates de interesse da economia brasileira.

Eu vejo, desta forma, Srª Presidente, com gran-
de satisfação a decisão do governo de atentar para 
essa delicada situação enfrentada pelo setor de eta-
nol brasileiro, referência, para o Brasil e para o mundo, 
como matriz energética renovável, limpa, fruto de uma 
tecnologia que tem sua base no Brasil há mais de 30 
anos, desde o Pró-Álcool. Na década de 80, consegui-
mos alcançar esses patamares de produtividade e de 
eficiência no campo, gerando centenas de empregos 
ou mantendo, inclusive, aqueles, principalmente os do 
Nordeste, que tem, na base de sua economia, o cultivo 
da cana-de-açúcar desde o tempo do Descobrimento...

(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ... 

e do Império, bem como ainda hoje.
Defender a matriz energética limpa e renovável 

é, pois, algo que nós todos, os Congressistas, deve-
mos fazer.

Então, Srª Presidente, um plano como esse, que, 
primeiramente, promove a elevação de 20% para 25% 
da mistura do etanol à gasolina, já traz um aumento 
de produtividade, pois haverá aumento de demanda 
no Brasil. Por outro lado, ao zerar a alíquota de PIS-
-COFINS, vai trazer uma desoneração, uma economia 
para o setor em torno de R$1,3 bilhão com, pelo me-
nos, R$970 milhões de renúncia e R$334 milhões...

Eu peço a V. Exª mais um minuto para...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – 

E, como dizia, R$334 milhões em subsídios e finan-
ciamentos.

Srª Presidente, eu tenho de ressaltar medidas 
como estas. O governo brasileiro percebeu, por inter-
médio da Presidente Dilma, nos últimos anos, que nós 
temos de incentivar a economia, a produção e, assim, 
promover o crescimento deste País.

O Brasil, nos últimos 25 anos, o que coincide 
com a promulgação da Constituição de 88 que tam-
bém completa um quarto de século, é um País jovem 
do ponto de vista da redemocratização, da existência 
de uma moeda estável, da inflação baixa e controla-
da, da inclusão social. Hoje, o salário mínimo tem um 
poder de compra real, fato que há pouco mais de uma 
ou duas décadas era algo muito distante da realidade 
deste Brasil.

Mas nós temos de trabalhar – e muito – a dimi-
nuição do Custo Brasil. Medidas como essas, que são 
de incentivo á indústria nacional, inclusive não somen-
te para o consumo interno, mas para as exportações, 
são cruciais e devem ser enaltecidas.
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A Presidenta Dilma tem se esforçado, e muito, 
para otimizarmos os modais de transporte, mas tam-
bém as desonerações das cadeias produtivas, que 
chegaram, no ano de 2012, a algo em torno de R$50 
bilhões. E esta não vai ser diferente. 

Por isso, Srª Presidente, eu venho à tribuna para 
enaltecer esta medida e pedir a V. Exª a transcrição, 
na íntegra, do meu pronunciamento na tarde de hoje.

Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR SÉRGIO SOUZA

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado nesta tar-
de louvar o anuncio feito ontem pelos Ministros Guido 
Mantega e Edison Lobão de um conjunto de medidas 
de estímulo à produção de etanol no Brasil.

Por várias vezes vim a este plenário nos últimos 
dois anos demonstrar meu entusiasmo pelo setor de 
biocombustíveis do país e também apresentar minhas 
preocupações com a grave crise enfrentada pela pro-
dução de etanol.

Na condição de relator do PLS 219, de 2010, que 
dispõe sobre a política nacional dos biocombustíveis, 
estive reunido em várias oportunidades com autori-
dades do governo federal, do Ministério de Minas e 
Energia, com a Casa Civil e também, com represen-
tantes do setor produtivo de todas as regiões do país, 
sempre buscando colaborar para um entendimento 
entre as partes,

Desta forma, vejo com imensa satisfação a de-
cisão do governo de atentar para a delicada situação 
enfrentada por um setor em que o Brasil é referência 
mundial.

O etanol brasileiro é reconhecido como combus-
tível avançado do ponto de vista ambiental nos mer-
cados mais exigentes do planeta. Temos décadas de 
experiência na produção deste combustível e por isso 
detemos excelência tecnológica para fazê-lo.

No entanto, a crise financeira internacional, so-
mada a problemas climáticos e algumas flutuações na 
economia doméstica, levaram o setor sucroenergético 
nacional, que há cerca de 6 anos apresentava franca 
e invejável expansão, para o atual momento de gran-
de e preocupante contração nos seus investimentos.

Felizmente o governo atendeu aos clamores 
do setor e apresentou medidas que seguramente re-
presentarão um grande alívio para os produtores de 
etanol brasileiros e um incentivo para retomada dos 
investimentos.

As medidas que começam a funcionar no dia 1º 
de maio são as seguintes:

• Primeiramente a confirmação do aumento de 
20% para 25% da mistura de álcool na gasolina.
• Zerar a alíquota do PIS-Cofins sobre o eta-
nol, o que significa reduzir R$ 0,12 por litro do 
combustível.
• Representa uma renúncia fiscal em 2013 
de R$ 1,3 bilhão, sendo R$ 970 milhões de 
renúncia e R$ 334 milhões de subsídios aos 
financiamentos.
• Linhas de crédito que chegam a R$ 6 bilhões.
• Novas condições para o Pró-Renova, o que 
representa renovação de canaviais e plantio 
de novas áreas:
• Com recursos em 2013 da ordem de R$ 4 
bilhões, via BNDES e agentes repassadores;
• Linha de crédito para investimento no au-
mento da produção de cana-de-açúcar, com 
financiamentos para renovação e plantio de 
novos canaviais;
• Prazo de financiamento de 72 meses;
• Carência de 18 meses;
• Encargos menores que passam para 5,5% 
ao ano, sendo que antes se situavam entre 
8% e 9%;
• Custo de equalização equivalente à R$ 334 
milhões.
• Novas condições para o crédito à estocagem:
R$ 2 bilhões em 2013 via BNDES e Poupan-
ça Rural;
• Linha de crédito para financiamento para o 
capital de giro para investimentos na estoca-
gem de etanol;
• Prazo de financiamento de 12 meses;
• Com encargos de 7,7% ao ano, antes eram 
de 9,5% a 10% ao ano.

Enfim, Srªs e Srs. Senadores, depois de muitos 
pronunciamentos desta tribuna chamando atenção 
para as dificuldades enfrentadas pelo Etanol brasileiro, 
venho hoje aqui parabenizar a Presidente Dilma pela 
acertada decisão.

São medidas de grande importância que segu-
ramente, no curto prazo, serão essenciais para o re-
fortalecimento do setor.

Espero que o dia 1º de maio próximo seja apenas 
o início de novos tempos para o setor de biocombus-
tível do país, que passemos a dar tratamento estra-
tégico, com vistas ao médio e ao longo prazo, que o 
segmento merece,

Era o que tinha a dizer!
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 

– BA) – Seu pedido será atendido na forma regimental.
Passo a palavra, como orador inscrito, ao Senador 

Eduardo Suplicy, pelo tempo regimental de dez minutos.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidenta, só para confirmar, depois...

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – V. Exª é depois dele.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Obrigado.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Srª Presidenta, Senadora Lídice da Mata, ontem e hoje, 
nós tivemos uma das mais lotadas, mais concorridas 
reuniões na Comissão de Assuntos Sociais para exame 
do PRS nº 1, que tem como relator o Senador Delcí-
dio do Amaral e que gerou um entendimento de bom 
senso proposto pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
segundo o qual hoje votaríamos apenas o parecer, o 
relatório do Senador Delcídio do Amaral, para então, 
possivelmente na próxima terça-feira, votarmos todos 
os destaques relativos às emendas que foram apre-
sentadas por inúmeros Senadores, inclusive por mim.

Eu gostaria de ressaltar a preocupação de mui-
tos Senadores que, inclusive, estão de acordo com 
as preocupações de governadores dos mais diversos 
Estados, como o Governador Geraldo Alckmin, que, 
ainda ontem à noite, por volta de 22h20, telefonou-me 
para dizer da preocupação que sentia se a proposta, 
tal como formulada pelo Senador Delcídio do Amaral, 
fosse levada adiante, sem que houvesse algumas mo-
dificações que eu acredito ainda possam ser adotadas.

Gostaria de ponderar que a adoção de uma alí-
quota interestadual de ICMS de valor baixo e unifor-
me para todas as operações é o cenário ideal para o 
afastamento definitivo de nosso convívio da perturba-
dora guerra fiscal.

Estamos convictos de que, em algum momento 
da nossa História, as consciências dos representantes 
da Federação brasileira concordarão em tornar realida-
de o cenário ideal que acabamos de sintetizar, para o 
incremento da competitividade do nosso parque indus-
trial, para o estímulo aos investimentos e para o incre-
mento da racionalidade do sistema tributário nacional.

No momento em que as paixões que o tema ain-
da suscita distorcem o caminho da melhor decisão, é 
possível admitir um quadro de assimetria de alíquo-
tas, conforme preconiza o substitutivo apresentado, na 
terça-feira, pelo Senador Delcídio do Amaral. Porém, 
são necessários ajustes, sob o risco de perenizar os 
efeitos negativos da guerra fiscal.

Propomos, assim, que o tratamento diferenciado 
para as empresas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
em suas operações com os demais Estados seja di-
recionado exclusivamente às operações promovidas 
pelo estabelecimento fabricante, com o devido enqua-

dramento em processo produtivo básico definido pelo 
Governo Federal.

Na ausência desse último, a proposta estende 
esse tratamento às modalidades de transformação 
ou montagem, conforme disciplina a ser editada pelo 
Confaz, com a finalidade de evitar controvérsias entre 
os Estados, para dar segurança jurídica aos contri-
buintes envolvidos.

Prestigia-se, de qualquer modo, o empreendimen-
to que, de fato, leva a produção e o emprego para o Es-
tado localizado fora dos maiores centros de consumo, 
que ainda se concentram nas Regiões Sul e Sudeste.

A alíquota interestadual de 7%, nas condições 
propostas, é o diferencial possível. Seria extrema-
mente danoso ao equilíbrio das relações federativas 
que houvesse segmentos ou nichos que recebessem 
tratamento ainda mais distante do padrão. 

Proponho, assim, e nesse sentido inúmeros Se-
nadores assinaram esta proposição, que seja elimina-
da a diferenciação entre o gás nacional e o importado, 
conferindo tratamento isonômico ao produto, e que, 
ao final da necessária transição, a esse produto tam-
bém seja aplicada a alíquota de 7% nas operações 
interestaduais.

Segundo a mesma linha, em relação às merca-
dorias produzidas na Zona Franca de Manaus, a pro-
posta estende às operações interestaduais a mesma 
disciplina aplicável à produção dos Estados das regi-
ões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do 
Espírito Santo, aplicando-se também, nesse caso, uma 
trajetória de redução gradual para a alíquota de 7%.

O impacto negativo provocado por alíquotas in-
terestaduais elevadas nas saídas da Zona Franca de 
Manaus atinge dimensões insuportáveis aos Estados 
destinatários, como destaca o relatório recente do Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas do Senado, de autoria de 
Ricardo Miranda, onde se apoia que, no setor industrial 
de Manaus, em 2012, de um ICMS devido de R$4,6 bi-
lhões, R$3,9 bilhões foram restituídos e apenas R$0,6 
bilhão de fato foram recolhidos. 

Pode-se inferir, portanto, que o valor restituído, 
em grande parte, corresponde a crédito sem respaldo 
que os Estados destinatários resistem, com justiça, 
em reconhecer. 

Em outra emenda, também assinada por inúme-
ros Senadores que aqui citarei, procuro disciplinar de 
forma coerente e realista as condicionantes necessá-
rias para que a Resolução do Senado ora em debate 
produza efeitos, garantindo aos Estados federados 
o ressarcimento de suas eventuais perdas, tal como 
preconizado pelo Substitutivo do Senador Delcídio.

A redação proposta reconhece também, em har-
monia com a diretriz constitucional, que cabe à lei 
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complementar regular a forma como os Estados de-
liberarão a respeito dos benefícios fiscais já concedi-
dos sem aprovação do Confaz, não sendo adequado à 
Resolução do Senado descer a pormenores que serão 
definidos pelas duas Casas do Congresso.

As duas emendas às quais me referi foram as-
sinadas, além de por mim, pelos Senadores Aloysio 
Nunes, Antônio Carlos Rodrigues, Paulo Paim, Ana 
Amélia, Alvaro Dias, Sérgio Souza, Luiz Henrique, 
Paulo Bauer, Casildo Maldaner e Pedro Simon.

E, conforme propugnei hoje, espero que até a 
próxima terça-feira Senadores dos mais diversos Es-
tados possam também assiná-las e apoiá-las.

A primeira emenda, de nº 40, ao PRS nº 1, de 
2013, dá uma nova redação ao art. 1º do Projeto de 
Resolução do Senado nº 1, de 2013, segundo a qual 
o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), nas operações e prestações interestaduais, vai 
diminuindo 1% a cada ano, de 11%, no ano de 2014, 
até chegar a 4%, a partir de 1º de janeiro de 2021. 

No §1º, está dito que, nas operações e prestações 
realizadas nas Regiões Sul e Sudeste, destinadas às 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado 
do Espírito Santo, a alíquota será de 6,5%, em 2014, 
diminuindo 0,5% a cada ano até chegar a 4% a partir 
de 1º de janeiro de 2019.

Em se tratando de mercadorias e bens produzi-
dos em conformidade com o Processo Produtivo Bá-
sico nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 
no Estado do Espírito Santo, a alíquota nas operações 
interestaduais efetuadas pelo próprio estabelecimento 
fabricante situado nessas três regiões e no Estado do 
Espírito Santo e destinadas às Regiões Sul e Sudes-
te será de 11%, em 2014, até chegar a 7%, em 2018.

§3º – Caso inexista Processo Produtivo Básico 
estabelecido pela União, será considerado pro-
duzido na região o produto resultante da indus-
trialização nas modalidades de transformação 
ou montagem, assim definidas pelo Decreto 
n° 7.212, de 15 de junho de 2010, observada 
disciplina a ser editada pelo Confaz.

§4º – Nas operações interestaduais com gás 
natural originadas nas Regiões Sul e Sudeste, 
exceto no Estado do Espírito Santo, destinadas 
às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 
inclusive ao Estado do Espírito Santo, a alí-
quota será de 7%; e, nas demais situações, 
passando de 11% a 7% até 2018.

Ressalvada a remessa pela área de livre comércio 
situada em outra unidade da federação, hipótese em 
que serão aplicadas as alíquotas nos termos previstos 
nos incisos I a VIII do caput, nas operações interes-
taduais promovidas por estabelecimento fabricante 
localizado na Zona Franca de Manaus, relativamente 
aos bens e mercadorias por ele produzidos...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) 

– ...em conformidade com os respectivos proces-
sos produtivos básicos, serão aplicadas as seguintes 
alíquotas,començando com 11%, em 2014, diminuindo-
-se 1% a cada ano, até 7%, em 2018.

Assim, o núcleo do conjunto de alterações pos-
to em marcha, com o objetivo de promover a reforma 
tributária, é a adoção, no momento oportuno, de no-
vas alíquotas interestaduais do ICMS a serem fixadas 
pelo Senado. 

Espero que essas proposições, Srª Presiden-
ta, possam ser devidamente analisadas por todos os 
Senadores.

Convido a todos para examinarem-nas e assiná-
-las, porque tenho certeza de que, conforme o Gover-
nador Geraldo Alckmin ainda ontem ressaltou, se for 
aprovada tal como está, todas as indústrias passarão 
a funcionar em Manaus e nenhuma outra...

(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

...em qualquer outro Estado da Federação.
Obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Perdoe-me, Senador. Já estendi o tempo, mas 
há muitos inscritos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Peço que seja transcrita na íntegra a 
minha manfestação.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Será atendido o pedido de V. Exª como deter-
mina o Regimento, caro Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora 
do microfone.) – Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Convido a dirigir-se para a tribuna, como Líder 
da Minoria, o Senador Mário Couto, por cinco minutos, 
como determina o Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Srs. 
Senadores, sei que muito incomodo quando subo a 
esta tribuna, porque geralmente venho falar sobre cor-
rupção.Tenho me empenhado ao máximo para com-
bater a corrupção no meu querido Estado do Pará, na 
minha Pátria, no Estado de Nossa Senhora de Naza-
ré, a minha padroeira que me protege nesses longos 
anos em que eu teimo, teimo e teimo em combater a 
corrupção no meu País e no meu Estado.

Há quantos anos não se abordava a corrupção 
na Sudam, aquele órgão que foi criado para desen-
volver a Amazônia e que foi totalmente destruído pela 
corrupção?

Senador Suplicy, há pouco tempo, eu li num jornal 
de Brasília que uma mãe, meu Senador Cyro, foi presa 
porque a filha pediu a ela para comprar um pão, um 
pequeno pão, na padaria, e ela, que não tinha dinhei-
ro, teve que roubar aquele pão. Já citei esse exemplo 
aqui, mas falei de forma errada. A menina foi protegida 
pela mãe, que tentou acabar com a sua fome, mas a 
mãe passou mais de um ano presa. Ficou presa por 
mais de um ano, meu País querido, meu Estado que-
rido, por causa de um pão!

E aqueles paraenses, Brasil, que surrupiaram 
todo o dinheiro que foi enviado para o Pará, para o 
Amazonas, para o Acre, para o desenvolvimento da 
nossa Amazônia?

Estou fazendo hoje, Senador Suplicy, o que pro-
meti fazer ontem. Estou entrando com requerimento 
baseado no que preceitua o art. 215, inciso II, alínea 
“b”, do Regimento Interno, para que a Mesa esclareça a 
este requerente se consta na relação de bens apresen-
tada ao Senado Federal pelo Senador Jader Barbalho, 
quando de sua posse para o mandato em exercício, a 
Rádio e TV Tapajós, que, hoje, consta como sendo de 
sua propriedade. Quero saber, meu querido Presiden-
te, se o Senador a fez constar quando jurou ser leal 

a este Senado, quando jurou ser leal à Constituição. 
Quero saber se S. Exª foi realmente leal, quero saber!

Olhei para trás sem querer e vi ali a minha espo-
sa. Vejo ali meu filho de quatro anos de idade, que me 
abana agora de lá, e a minha filha de oito anos de idade.

Vejam os meus queridos filhos e a minha esposa! 
Vejam a luta deste pai de família para ser respeitado 
por esses dois garotos, a menina e o menino! Quando 
entrar em sua casa, eles poderão dizer que viram este 
pai na tribuna do Senado lutando contra aqueles que 
surrupiaram a Pátria e o meu Estado.

Sei que muitos não me entendem, sei que muitos 
me criticam, porque gostariam de me ouvir falar hoje 
sobre a inflação brasileira. Como posso deixar esse 
tema de lado, brasileiros?

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já 

vou descer da tribuna, Sr. Presidente.
Como posso fazer isso se, ao abrir o jornal no 

dia de hoje, vi, com o coração partido, com o coração 
aos pedaços, brasileiros e brasileiras, que os mensa-
leiros, aqueles que roubaram a Pátria, poderão não 
ser mais presos. Arruda foi preso, Maluf foi preso. Por 
que esses que compunham o PT não podem ser pre-
sos nesta Pátria? Os mensaleiros roubaram a Pátria, 
o Supremo Tribunal condenou-os. Por que não querem 
levar esses homens à cadeia?

Por que não posso, aqui, questionar...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

...aqueles que roubaram a minha terra, aqueles que 
se serviram da minha terra quando tinham (Fora do 
microfone.) a obrigação de servir à minha terra, não 
de se servir dela?

Eis um paraense disposto, até as últimas conse-
quências, a defender a sua terra e o direito do povo 
do Pará e do Brasil!

Muito obrigado, meu Senador Suplicy.

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, a Srª 
Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Mário Couto, 
pela defesa do interesse público no Estado do Pará!

Agora, tem a palavra a Senadora Lídice da Mata, 
da Bahia, do PSB.

Eu gostaria de assinalar que muito nos honra a 
presença, na tribuna de honra do Senado, do Deputado 
Estadual Capitão Tadeu, do PSB da Bahia.

Senadora Lídice da Mata, V. Exa tem a palavra 
pelo tempo regimental.
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A SRa LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) 
– Muito obrigada.

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, quero fazer 
alguns registros da tribuna hoje. O primeiro deles é que, 
nesta quinta-feira, 25 de abril, a Assembleia Legislativa 
do Estado da Bahia vai realizar uma sessão especial 
para outorga do título de Cidadão Benemérito da Li-
berdade e da Justiça Social João Mangabeira, que é 
uma comanda baiana, ao Desembargador Carlos Al-
berto Dultra Cintra.

Cintra ingressou no Ministério Público em 1969, 
por meio de concurso público, e exerceu o cargo de 
promotor de justiça da comarca de Ubatã, tendo sido 
depois promovido por merecimento para a comarca 
de Catu, terra de meus pais. E, novamente por mere-
cimento, em 1978, foi promovido para a comarca da 
Capital, onde assumiu vaga junto à Curadoria-Geral 
da 4a Vara de Assistência Judiciária.

Foi eleito Procurador-Geral da Justiça, nomeado 
em 1991, e exerceu o cargo até junho de 1993, sendo 
reeleito. Nesse período, modificou a estrutura do Minis-
tério Público, dotando a instituição de uma sede própria 
e mudando os rumos de sua atuação, marcando sua 
gestão no Ministério Público da Bahia.

Em 1994, foi nomeado desembargador do Tribu-
nal de Justiça da Bahia para a vaga destinada ao Mi-
nistério Público. Integrou o Conselho da Magistratura 
nos anos de 1994 e de 1995.

Em 2001, foi eleito presidente do TJ-BA para o 
biênio 2002/2004, promovendo uma gestão corajosa, 
enfrentando o poder político instalado há décadas no 
Estado da Bahia e tornando a Corte baiana indepen-
dente, não subserviente, como antes, ao Poder Exe-
cutivo, quando o presidente daquela Corte dirigia-se 
ao governador do Estado chamando-o de “meu chefe”.

Portanto, a passagem do Desembargador Carlos 
Alberto Dultra Cintra no Tribunal de Justiça da Bahia, 
na sua presidência, marcou profundamente a Justiça 
baiana. E, agora, a Assembleia Legislativa lhe faz essa 
justa homenagem.

Nesta semana, demonstrando, mais uma vez, 
sua coerência, o Desembargador Carlos Alberto Dul-
tra Cintra pediu aposentadoria voluntária do Tribunal 
de Justiça da Bahia, pouco antes de completar seus 
70 anos, no próximo dia 28, antecipando sua saída.

Quero, portanto, desta tribuna, em nome da Ban-
cada da Bahia, fazer a nossa homenagem e nossas 
congratulações a esse ilustre homenageado, que é um 
líder nato da sociedade civil da nossa terra e que deixa 
marcada profundamente a Justiça baiana com sua in-
fluência e com os serviços prestados ao povo baiano.

Sr. Presidente, eu queria também registrar – e 
peço a sua inserção nos Anais da Casa – o artigo da 
jornalista Eliane Brum intitulado “Pela ampliação da 
maioridade moral”. É um artigo extremamente impor-
tante no momento em que se discute a diminuição da 
maioridade penal em nosso País. Quero registrar um 
dos parágrafos desse artigo:

Se é de crime que se trata, vamos falar de cri-
me. E para isso vale a pena citar um documento 
da Fundação Abrinq bastante completo, que 
reúne os estudos mais recentes sobre o tema. 
Mais de 8.600 crianças e adolescentes foram 
assassinados no Brasil em 2010, segundo o 
Mapa da Violência. Vou repetir: mais de 8.600. 
Esse número coloca o Brasil na quarta posição 
entre os 99 países com as maiores taxas de 
homicídio de crianças e adolescentes de 0 a 
19 anos. Em 2012, mais de 120 mil crianças 
e adolescentes foram vítimas de maus-tratos 
e agressões segundo o relatório dos atendi-
mentos no Disque 100. Deste total de casos, 
68% sofreram negligência; 49,2%, violência 
psicologia; 46,7%, violência física; 29,2%, vio-
lência sexual; e 8,6%, exploração do trabalho 
infantil. Menos de 3% dos suspeitos de terem 
cometido violência contra crianças e adoles-
centes tinham entre 12 e 18 anos incompletos, 
conforme levantamento feito entre janeiro e 
agosto de 2011. Quem comete violência con-
tra crianças e adolescentes são os adultos.

Em outro parágrafo, ela fala justamente sobre os 
adolescentes em conflito com a lei:

[...] em 2011, no Brasil, 8,4% cometeram ho-
micídios. A maioria dos delitos é roubo, se-
guido por tráfico. Quase metade do total de 
adolescentes infratores realizou o primeiro 
ato infracional entre os 15 e os 17 anos, con-
forme pesquisa do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ). E adivinhe: a maioria abandonou 
a escola (ou foi abandonada por ela) aos 14 
anos, entre a quinta e a sexta séries. E quase 
90% não completaram o ensino fundamental.

Esse artigo, Sr. Presidente, não vou detalhá-lo 
por ser grande, mas peço a V. Exª que possa inseri-lo 
nos Anais da Casa. E me darei, eu própria, o trabalho 
de distribuir uma cópia a cada um dos Senadores e 
Senadoras desta Casa, porque creio que é de extrema 
importância esse debate. Aliás, há diversas matérias 
para votação na Casa sobre esse assunto.

Eu própria admito a possibilidade de discutirmos 
a medida proposta pelo Governador Geraldo Alckmin 
de mudança no tempo de internamento definido pelo 
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Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Mas é 
importante salientar que é, acima de tudo, o Estado 
brasileiro que deve à criança, ao adolescente, ao jovem 
deste País as condições para que tenham oportuni-
dade de outro tipo de vida, que não a criminalidade.

Por último, Sr. Presidente, quero também deixar 
registrado – e peço a V. Exª para destacá-lo – o artigo 
do Vice-Governador do Estado da Bahia intitulado “Um 
porto para o Brasil Central”, publicado hoje no jornal A 
Tarde, em que ele destaca a necessidade de mudança 
da nossa Fiol – Ferrovia Integradora Oeste-Leste, para 
que ela deixe de se ligar ao Município de Figueirópolis, 
em Tocantins, para que o seu entroncamento passe a 
ser feito em Campinorte, em Goiás.

Essa vantagem, essa solução implicará a redu-
ção de distância do transporte da região produtora ao 
porto de escoamento em cerca de 300 quilômetros, 
além de que a solução atualmente discutida leva a que 
a Fico e a Fiol não se encontrem, não se integrem e, 
portanto, deixem bastante prejudicada a economia da 
Região Nordeste brasileira. 

Peço também a transcrição deste artigo nos Anais 
da Casa.

Finalmente, quero destacar que, hoje, a Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores em Educação e 

a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 
estiveram na Presidência do Senado para solicitar, Se-
nador Cyro Miranda – V. Exª que é Presidente desta 
Comissão de Educação da Casa –, que nós possamos 
adiantar o processo de análise e aprovação do PNE, 
discutindo claramente o seu financiamento e garantin-
do, portanto, 10% do PIB para a educação, além da 
discussão dos 100% dos royalties do petróleo.

(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Creio que essa é uma providência urgente. Houve o 
compromisso do Presidente Renan Calheiros em fa-
zer andar esse projeto no nosso Senado. Mesmo que 
isso não signifique o mesmo tempo que ele levou, de 
um ano e oito meses, na Câmara dos Deputados, que 
nós possamos, aqui, num processo muito mais rápido, 
deliberar sobre essa matéria de grande importância 
para a educação do nosso País e, portanto, para o 
povo brasileiro.

Muito obrigada.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SRª 
SENADORA LÍDICE DA MATA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Lídice da 
Mata, do PSB da Bahia, por sua defesa em prol da 
educação, da Bahia e do povo baiano.

Tem a palavra agora o Senador Cyro Miranda 
para uma comunicação inadiável. 

A Senadora Lídice da Mata será atendida na for-
ma do Regimento.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Para 
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente Eduardo Suplicy, que preside neste 
momento nossa sessão; Senador Casildo Maldaner; 
Srªs e Srs. Senadores; TV, Rádio e Agência Senado, 
na qualidade de Presidente da Comissão de Educa-
ção, Cultura e Esporte, registro, em plenário, matéria 
veiculada pelo Esporte Espetacular, da TV Globo, que 
nos traz uma notícia lamentável e envergonha o Go-
verno pelo descaso com o esporte olímpico. A notícia 
é que o medalhista Arthur Zanetti, ouro em Londres, 
na ginástica olímpica, está pensando na possibilidade 
de competir por outro país.

Zanetti está em completo abandono, mesmo 
depois de realizar uma verdadeira façanha e de bater 
atletas tidos como favoritos. A atual situação do atleta 
é vexatória. Ele e seu treinador achavam que, depois 
da conquista do ouro olímpico, a realidade precária em 
que treinavam seria mudada. Mas o ginásio continua 
sem estrutura, e o apoio para treinar é pouco. 

As instalações, em São Caetano, apresentam 
pouca ventilação, e não há nenhum colchão oficial 
para treinamento. A sede deveria ganhar novos equi-
pamentos de musculação, conforme acordado com o 
Comitê Olímpico Brasileiro (COB), mas essas verbas 
prometidas pelo Ministério do Esporte não chegaram. 
Zanetti e sua equipe, o que inclui a escolinha, treinam 
na base do improviso, com baldes, aparelhos inade-
quados, alojamento precário, refeições em marmitas, 
e por aí vai.

Convenhamos, Sr. Presidente, isso é um absurdo! 
Não se pode pensar que um esportista dessa enver-
gadura seja submetido a uma situação inexplicável, 
injustificável. Em um governo sério, não haveria jogo 
de empurra do Ministério do Esporte com o COB. Não 
se pode descartar um atleta de alto desempenho como 
é o caso do Zanetti.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é vergo-
nhoso para o Brasil ouvir o depoimento do atleta, que 
transcrevo aqui: “Se algum outro país me der uma con-
dição melhor, paciência. Eu vou com o coração partido, 
mas preciso pensar no meu futuro.” Em entrevista para 
a ESPN Brasil, o pai do atleta, Arquimedes, reforçou 
a possibilidade e revelou que os convites são muitos.

Srªs e Srs. Senadores, Arthur Zanetti já recebeu 
convite para competir por países como Inglaterra, Es-
panha e Itália. Como o atleta tem descendência italia-
na e espanhola, a possibilidade de transferência seria 
facilitada, o que é plenamente amparado pelas regras 
olímpicas. No começo do ano, o ginasta reclamou da 
falta de condições para treinar na Associação de Gi-
nástica Di Thiene, em São Caetano. Disse que poderia 
abandonar a Seleção Brasileira, caso seu técnico, Mar-
cos Goto, não tivesse o contrato com a Confederação 
Brasileira de Ginástica renovado.

Eu pergunto: o Ministro do Esporte vai permitir 
que ocorra um disparate desses? Sinceramente, es-
pero que não. Seria um fato lamentável! 

Fica aqui o nosso apelo, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT 

– SP) – Senador Cyro Miranda, acho que é importante 
que o Ministro Aldo Rebelo, do Esporte, tome conhe-
cimento do apelo que V. Exa faz, para que um atleta 
de tanto talento possa ter as devidas condições de 
preparo e de treinamento, inclusive para representar 
o Brasil nas Olimpíadas. 

Meus cumprimentos pelo pronunciamento de 
V. Exa. 

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/

PT – SP) – Tem a palavra, agora, como inscrito e por 
inversão de ordem, o Senador Flexa Ribeiro, no lugar 
do Senador Pedro Taques. 

Tem a palavra o Senador Flexa Ribeiro, do PSDB 
de Minas Gerais, pelo tempo regimental. Ou melhor, 
do Pará. Perdão, Senador, que tão bem representa o 
Estado do Pará! Por um lapso, achei que V. Exa esta-
va vindo lá da Bancada de Minas Gerais, porque é lá 
perto do Pará!

Tem a palavra V. Exa pelo tempo regimental.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Agradeço a V. Exa. 

Presidente da sessão Senador Eduardo Suplicy, 
Sras Senadoras, Srs. Senadores, é uma honra muito 
grande também ser incluído na Bancada de Minas, 
do nosso futuro Presidente, o Senador Aécio Neves, 
porque o assunto que vou tratar diz respeito também a 
Minas Gerais, que é a questão do Código de Mineração. 

O Senador Jorge Viana ficou nervoso! Eu estou 
com premonição, não é, Senador Jorge Viana? Não 
fique nervoso, não, porque isso vai se confirmar, se 
Deus quiser, para o bem do Brasil.

Este Plenário, Sras e Srs. Senadores, é testemu-
nha, assim como o povo do meu querido Estado do 
Pará, que me assiste pela TV Senado e que nos ouve 
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pela Rádio Senado, pelos veículos de comunicação 
do Senado Federal, da nossa luta em defesa de maior 
justiça na exploração mineral. Uma luta travada há vá-
rios anos e que foi intensificada aqui, no Senado, com 
total apoio das Bancadas do Pará, de Minas Gerais e 
que estão atuando de forma coesa; e de outros Esta-
dos que, ou já são mineradores, ou serão mineradores 
num futuro próximo.

São várias as iniciativas que já tomamos, mas 
que acabam encontrando um enorme obstáculo: a fal-um enorme obstáculo: a fal-
ta de vontade política do Executivo em trabalhar essa 
questão de suma importância para o desenvolvimento 
de dois Estados que são fundamentais para o saldo 
da balança comercial brasileira, através da exportação 
de nossas riquezas minerais. Apesar de muito contri-
buir há séculos com o Brasil, Pará e Minas Gerais não 
receberam, até hoje, uma efetiva compensação pela 
exploração de nosso subsolo.

Nesse sentido, entre as iniciativas que tomamos 
foi a apresentação de um projeto de minha autoria, o 
PLS nº 01/2011, relatado pelo Senador Aécio Neves, 
de Minas Gerais, que promove várias mudanças na 
legislação mineral para garantir que essa compensa-
ção seja justa, seja maior, e que, então, as minera-
doras paguem um valor justo para que a população 
brasileira tenha acesso a serviços públicos de maior 
qualidade, uma vez que a demanda aumenta com a 
implantação de projetos minerais nos Municípios pa-
raenses e mineiros.

O PLS nº 01/2011 foi uma resposta que o Con-
gresso Nacional deu à apatia do Governo Federal, que, 
desde 2008, fala, através da imprensa que irá enviar a 
esta Casa um novo Marco Regulatório da Mineração. 
Volta e meia, surgem novas notícias com novas datas 
para o Código de Mineração ser enviado para análise 
dos Parlamentares. 

No dia 19 de abril, última sexta-feira, o jornal 
Valor Econômico publicou matéria sobre licitação de 
terras raras, que estaria prevista no Novo Código de 
Mineração. No texto, a reportagem informa que, no dia 
anterior, 18 de abril, o Ministro de Minas e Energia, Se-
nador Edison Lobão, teria garantido que o esperado 
texto do código seria conhecido em 15 dias, ou seja 
daqui a 10 dias; de hoje a dez dias.. 

O Ministro Edison Lobão já encaminhou a pro-
posta da revisão do Código de Mineração à Casa Civil 
há praticamente um ano. Há um ano o Ministro disse 
que já a teria encaminhado à Casa Civil. Apenas não 
há vontade política de o documento ser encaminhado 
ao Congresso Nacional.

Não tenho dúvida de que a equipe do Ministério, 
como eu disse, já concluiu o texto, mas a sua discus-

são está esbarrando na falta de vontade do Governo 
Federal, da Presidência da República.

Na mesma reportagem, o Jornal informa ainda 
que: 

A proposta de lei do governo está ancorada em 
quatro mudanças. A primeira extingue o DNPM, 
transformando-o em uma agência reguladora, 
a chamada Agência Nacional de Mineração 
(ANM). A segunda proposta fixará prazos para 
que as empresas que receberam outorgas de 
jazidas concluam as pesquisas e comecem a 
produção. A terceira alteração diz respeito à 
carga tributária do setor. O governo vai mudar 
as alíquotas da Compensação Financeira pela 
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), o 
royalty pago pelas mineradoras. Finalmente, 
o governo pretende criar o Conselho Nacional 
de Política Mineral (CNPM) .

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, concordo 
com todas essas propostas. Afinal, elas estão de acordo 
com a nossa proposta aqui, no Congresso Nacional. 

Como disse, aguardamos por três anos e, diante 
da completa falta de ação, apresentamos uma propos-
ta, um projeto que, claro, pode ser debatido e aper-
feiçoado. Entre as nossas propostas, está o aumento 
da alíquota da CFEM, uma vez que essa alíquota no 
Brasil é uma das menores do mundo. 

A CFEM varia de 0,2% a 3% para os minérios, e 
é de 2% para minério de ferro, sobre a receita líquida 
da empresa, percentuais inferiores aos royalties de 
7,5%, em vigor na Austrália, de 10%, na Índia, e de 
16%, no Chile, apenas para citar alguns países, o que, 
claro, não reduziu a competitividade desses países no 
mercado internacional.

Outra iniciativa que propomos no PLS nº 01/11 é 
a cobrança da CFEM pela receita bruta das empresas 
mineradoras, não líquida, como ocorre hoje. E, através 
de emenda aditiva, incorporamos outra iniciativa bas-
tante válida ao PLS nº 01/2011: a cobrança de taxa 
por participação especial.

Cabe destacar que seria oportuno essa cobran-
ça, pois isso já é previsto pela lei brasileira para a ex-
ploração de petróleo e gás natural. A ideia é o Estado 
brasileiro participar dos resultados do concessionário 
ou permissionário, uma vez que é ele, o Estado, o pro-
prietário original dos respectivos recursos.

A participação especial proposta se justifica pela 
grande disparidade entre a participação do Estado nos 
benefícios gerados pelo setor petrolífero e pelo setor 
mineral. Em 2009, a produção de petróleo e gás na-
tural gerou royalties e participações especiais de R$ 
16,371 bilhões. No setor mineral, a CFEM arrecadada 
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foi de apenas R$0,742 bilhão. Assim, o setor petróleo 
gerou para a União, Estados e Municípios uma com-
pensação financeira 22 vezes maior que o setor mi-
neral. Ressalte-se que o valor da produção petrolífera 
brasileira, no mesmo ano, foi apenas duas vezes mais 
alto que o da produção mineral.

Dito isso, passo à breve leitura de um trecho de 
reportagem publicado no dia 25 de março, também no 
jornal Valor Econômico, cujo título é “Mineração teme 
cobrança de taxa especial”. Vejam bem, qualquer se-
melhança não é mera coincidência, mas, vamos à lei-
tura de um breve trecho:

O novo marco regulatório da mineração está 
tirando o sono das mineradoras. As normas 
que estão sendo preparadas para o setor po-
dem incluir, além do aumento do royalty, mais 
uma compensação financeira a ser paga pelas 
grandes empresas – a taxa de participação 
especial (PE), que já vigora para a indústria 
de óleo e gás –, segundo percepção de re-
presentantes e especialistas do setor, depois 
de várias rodadas de conversas em Brasília. 
Marcello Lima, advogado especialista em mi-
neração, acredita que a nova taxa poderá vir 
por decreto ou medida provisória e tem gran-
de chance de ser aprovada ainda neste ano 
[fecho aspas].

Espero, Senador Jorge Viana, que preside 
esta sessão, que não venha nem por decreto nem 
por Medida Provisória, que possamos vir aqui, no 
Congresso Nacional, discutir o que é melhor para 
os Estados mineradores do nosso País e para ci-
dadão brasileiro.

Quando digo que qualquer semelhança com nos-
so PLS nº 01/2011 não é mera coincidência, não digo 
isso como sendo um fato novo. Aliás, é recorrente o 
plágio de projetos de autoria da oposição de que o 
Governo petista se apropria.

Sr. Presidente, quero dizer também que por isso 
vejo com bons olhos a criação da Participação Espe-
cial na exploração mineral. Que o Governo Dilma, ao 
menos uma vez, fique ao lado dos brasileiros e não 
das mineradoras, como tem feito de forma recorrente, 
prejudicando Estados e Municípios.

Chama a atenção, no entanto, outro trecho da 
matéria do jornal Valor Econômico – aspas:

A partilha da arrecadação da participação 
especial, segundo fontes que acompanham 
a discussão do novo código, reservava inicial-
mente 50% para a União, 40% aos Estados e 
apenas 10% para os municípios,...

(Soa a campainha.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

... ao contrário da divisão da (...) (Cfem) hoje 
cobrada: 65% para os municípios, 23% para 
os Estados e 12% para o governo federal [fe-
cho aspas].

Sr. Presidente, o Governo Federal quer então co-
brar mais das mineradoras – o que é justo –, mas só 
ela ficar com os recursos que são gerados a partir de 
exploração, com enormes impactos sociais nos Estados 
e Municípios? Parece uma absoluta falta de coerência.

Na proposta que apresentamos, a Participação 
Especial é amplamente mais justa com esses entes 
da Federação que hoje se encontram em sérias dificul-
dades financeiras. Diz nosso texto, em emenda aditiva 
ao PLS nº 01, de 2011 – aspas:

Os recursos da participação especial serão 
distribuídos na seguinte proporção: 12% (doze 
por cento) para a União, 23% (vinte e três por 
cento) para o Estado onde ocorre a exploração 
mineral, 65% (sessenta e cinco por cento) para 
o Município onde ocorre a exploração mineral 
e para os Municípios a ele adjacentes, afeta-
dos pelas respectivas atividades produtivas,...

(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Já 

concluo (Fora do microfone.)
... de acordo com a regulamentação do Poder 

Executivo.
Ou seja, a ideia da Participação Especial é boa 

(e não é do Governo). Mas sua forma de cobrança é 
equivocada, uma vez que não resolve os problemas e 
os impactos sociais e ambientais dos Estados e Mu-
nicípios.

Para finalizar, gostaria de citar frase atribuída a 
Elmer Salomão, Presidente da ABPM, que acredita 
que – aspas:

A participação especial vem para ser aplicada 
sobre jazidas consideradas de alto valor [é exa-
tamente isso]. Será uma taxa adicional sobre 
essas jazidas, pois o governo tem procurado 
ter uma participação maior na produção mi-
neral das empresas [Fecho aspas].

De acordo com o Valor Econômico, Salomão 
teme que o aumento da tributação sobre a exploração 
mineral possa reduzir a competitividade da mineração 
brasileira – aspas: “O que não pode é matar a galinha 
dos ovos de ouro”, diz – fecho aspas.

Concordo. Não queremos, jamais, matar a gali-
nha dos ovos de ouro, até porque ela não existe, com 
a Participação Especial...

(Soa a campainha.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
e as demais inovações que pretendemos na legislação 
mineral. Queremos, apenas, que, se existirem esses 
ovos de ouro ditos pelo Dr. Elmer Salomão, que fiquem 
esses ovos com os verdadeiros donos da galinha: os 
paraenses, os mineiros, os brasileiros em geral, e não 
apenas com os poucos acionistas de empresas mine-
radoras que dominam o mercado.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito 
obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr. 
Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu cumprimento V. Exª, colega Senador Flexa Ribeiro.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Casildo Maldaner, como orador inscrito, em permuta 
com o Senador Pedro Taques, que, caso não esteja 
presente, em seguida, será o Senador Fernando Collor 
e, após, Wilder Morais.

V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minu-
tos, Senador. Mas terá a tolerância necessária desta 
Presidência.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Caro Presidente Jorge Viana, caros colegas, eu di-
ria que o tema que vou abordar diz respeito inclusive 
a uma audiência pública realizada hoje na Comissão 
de Assuntos Sociais da Casa, com a participação do 
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha. 

Tratou-se, inclusive, Senador Flexa Ribeiro, do 
tema que V. Exª abordou há pouco, do novo Código 
Mineral, da nova regra de regulamentação, do marco 
regulatório da questão mineral no Brasil. Falou-se muito 
nessa questão hoje, na audiência pública na Comissão 
de Assuntos Sociais, com a presença do Ministro da 
Saúde. O Senador Jayme Campos, do Mato Grosso, 
foi quem levantou a questão. 

Em grandes extensões de áreas no Mato Gros-
so, proprietários com 100 mil hectares têm requerido, 
na questão mineral no Brasil, os direitos de explorar o 
minério. Ficam de dono do solo, do subsolo e do mi-
nério. Depois, de 50 hectares que vendem, tiram al-
guns milhões de reais. Na questão mineral, é cedido 
o direito de explorar, e os proprietários, muitas vezes, 
nem sabem disso.

Quer dizer, seria, talvez, no novo marco regula-
tório para essa contribuição, uma espécie de royalty, 
como V. Exª defende, naturalmente preservando com 
um maior quinhão os Estados produtores – acho que 
é justo –, mas uma fatia disso pode ajudar os Esta-

dos e os Municípios brasileiros. Acho que é uma nova 
medida, um novo marco regulatório nessa questão. E 
a saúde é uma questão fundamental que pode ajudar. 

Vou abordar apenas algumas teses. Uma delas 
foi debatida hoje. E justamente neste momento V. Exª 
traz à tribuna uma questão fundamental, sem dúvida 
alguma, para o Brasil inteiro. Meus cumprimentos a V. 
Exª, Senador Flexa Ribeiro.

Trago o tema que, nesta manhã, há poucas ho-
ras, portanto, nós debatemos na Comissão de Assun-
tos Econômicos.

Dentre as grandes áreas de atendimento ao cida-
dão, como educação, segurança, habitação e cultura, 
é a saúde que, por seu caráter de premência nos mo-
mentos de necessidade, mais merece a nossa aten-
ção. É quando estamos nós mesmos, ou nossos entes 
queridos, adoentados, acidentados, enfim, carentes 
de cuidados, que sabemos como é inadiável e valoro-
so um atendimento de qualidade, uma mão amiga e 
capaz de nos trazer o alívio por que tanto ansiamos.

O cara, muitas vezes, sente na hora em que pre-
cisa. Quando mexe conosco ou com alguém da família, 
com um amigo, com uma pessoa próxima, damos valor 
à importância de encontrar atendimento, de encontrar 
socorro, de encontrar uma solução de que tanto é ca-
rente o Brasil.

O Brasil, que tem como premissa constitucional 
o acesso à saúde como direito de todos e dever do 
Estado, ainda está longe de garantir seu acesso pleno 
e com eficácia, apesar dos avanços registrados nos 
últimos tempos.

Como eu disse antes, há poucas horas, na Comis-
são de Assuntos Sociais, o Ministro da Saúde, Alexan-
dre Padilha, expôs aos Senadores as principais ações 
do Ministério dos últimos anos, além de responder às 
questões formuladas acerca do tema.

Os relatos apresentados pelo Ministro, ao tempo 
que nos trazem esperanças de dias melhores, nos reve-
lam que ainda precisamos suprir carências substanciais.

O valor destinado ao setor no Orçamento, por 
exemplo, está aquém das necessidades de um sistema 
inclusivo como o SUS. Nosso Sistema Único de Saúde 
é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mun-
do. Ele abrange desde o simples atendimento ambula-
torial, até o transplante de órgãos, com o objetivo de 
garantir acesso integral, universal e gratuito para toda 
a população do País. Essa é a ideia do sistema único.

Não aplicamos, hoje – e aí vem a questão do 
Orçamento –, sequer 4% do PIB no setor, que dizer, 
na saúde. No Orçamento Anual para este ano, foram 
previstos pouco mais de R$99 bilhões, portanto, não 
chegam a 4% do nosso Orçamento. O índice está bem 
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abaixo do preconizado pela Organização Mundial de 
Saúde, que é de 8% do PIB.

Contudo, não basta apenas aportar recursos. 
Não basta só isso. Uma das grandes carências está 
justamente na gestão do sistema e das instituições de 
saúde. E, aí, são várias as questões.

Um exemplo claro está no excessivo protagonis-
mo dos hospitais como referência de atendimento: a 
larga maioria dos casos atendidos nessas instituições 
de alta complexidade é, na verdade, de situações mais 
simples, que poderiam ser resolvidas em unidades de 
pronto atendimento, equipadas para os casos de menor 
complexidade. O centralismo gera despesas desneces-
sárias e afeta, drasticamente, a qualidade do serviço.

Chegamos ao ponto nevrálgico da necessidade de 
descentralização do sistema. Na maioria dos Estados 
brasileiros vivemos a malfadada “ambulancioterapia”, a 
famosa “ambulancioterapia”. Carentes em suas regiões, 
as pessoas precisam migrar para os grandes centros, 
especialmente em situações de maior complexidade. 
Ao criar unidades especializadas em pontos regionais 
que cubram o Estado, será possível reduzir o trânsito 
de pacientes, a concentração em poucos hospitais e, 
principalmente, garantir atendimento de qualidade ao 
cidadão. Aí está uma das grandes questões de que 
temos de tratar. 

O Ministério da Saúde anuncia que este ano serão 
investidos R$1,6 bilhão no Programa de Requalificação 
das Unidades Básicas de Saúde. A meta é a constru-
ção de 1.253 mil novas unidades, além da ampliação 
de 5,6 mil e reforma de outras 4,3 mil. Constitui-se em 
passo relevante, apesar de insuficiente.

Mas tal descentralização não deve ficar restrita 
às unidades de saúde, mas ampliada para uma verda-
deira parceria entre Estados e Municípios. Os papéis 
de cada um desses entes devem ser rediscutidos e 
redefinidos. 

A Lei Complementar nº 141, de 2012, do ano pas-
sado, obriga a União a aplicar na saúde o equivalente 
ao valor investido no ano anterior mais a variação do 
PIB. Os Estados devem destinar 12% de suas receitas 
e os Municípios, 15%. A realidade, por outro lado, nos 
mostra que os investimentos federais, por não terem 
uma definição compulsória, não chegam aos percen-
tuais necessários – restringindo-se a menos de 4% do 
PIB, conforme citamos anteriormente –, enquanto os 
já combalidos Estados e Municípios...

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – ... ultrapassam tais quotas para fazer frente às 
necessidades de seus habitantes.

O quadro é reflexo direto da nossa realidade de 
divisão tributária no plano geral: uma excessiva con-

centração, Senador Wellington Dias, de recursos nas 
mãos da União, fortalecida por desvinculação de re-
ceitas e desoneração de impostos que compõem os 
fundos constitucionais, levando a uma cruel situação 
de mendicância os Estados e Municípios que vivem 
de pires na mão esperando a benevolência federal.

No caso da saúde, a consequência perceptível 
por todos nós é que os brasileiros, quando seus ga-
nhos permitem, buscam abrigo nos planos de saúde 
privados. Senador Wellington, V. Exª que foi governador 
do Estado do Piauí conhece bem isso. Para os menos 
afortunados, resta a dura realidade do SUS, com a fal-
ta de médicos, de leitos, de equipamentos, com a sua 
tabela de serviços desatualizada, enfim, essa peneira 
com a qual tentamos ocultar a luz do sol.

Para finalizar – e sei que o meu tempo está a es-
gotar –, a luta pelo acesso à saúde, nobre Presidente...

(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 

SC) – Vou culminando, Presidente.
A luta pelo acesso à saúde, nobres colegas, está 

acima de qualquer interesse partidário ou eleitoral, e 
a responsabilidade pelos avanços não está restrita à 
ação do Governo Federal.

Que este Parlamento possa contribuir com essa 
causa, que é de todos os brasileiros, não apenas no 
campo das leis, buscando alcançar o investimento com-
pulsório de pelo menos 10% do PIB por parte do Go-
verno Federal, mas com alternativas diversas nas tan-
tas ramificações das nossas demandas no segmento.

Trago isso, Sr. Presidente, nobres colegas, como 
nossas reflexões, inclusive aquela citada há pouco 
pelo Senador Flexa Ribeiro, de que quem sabe até os 
royalties dos minérios, da exploração dos minérios, 
buscando alternativas para ajudarmos na questão da 
saúde no Brasil.

Eu acho que esse é um tema que a gente sente 
mais quando vê os desafortunados, os que precisam. 
A gente dá mais atenção quando mexe com a gente, 
quando mexe com os vizinhos, mexe com os amigos, 
ou quando a gente anda por lugares, em cada um dos 
nossos Estados, como eu em Santa Catarina, e a gente 
encontra amigos e pessoas que, a todo instante, re-
clamam desse problema do atendimento. E isso é no 
Brasil inteiro. Então, a descentralização, na qualificação 
das questões complexas para outras regiões e descen-
tralizamos o atendimento e buscarmos as soluções.

E, terminando, registro com alegria a presença do 
ilustre Deputado Federal do meu Estado, Santa Catari-
na, Edinho Bez, Presidente da Comissão de Finanças, 
inclusive, da Câmara dos Deputados.
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Faço esse registro agradecendo pela tolerância 
com relação ao tempo, nobre Presidente e caros co-
legas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu cumprimento V. Exª, meu caro Senador Ca-
sildo Maldaner, pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Fernando Collor. (Pausa.)

S. Exª não está presente.
Por permuta com o Senador Pedro Taques, o 

Senador Wilder Morais, que já está aqui, na tribuna.
O SR. WILDER MORAIS (Bloco/DEM – GO. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que me 
ouvem pela Rádio Senado e que me assistem pela TV 
Senado, hoje foi votado o parecer do Relator, Senador 
Delcídio do Amaral, sobre o Projeto de Resolução do 
Senado nº 1, na Comissão de Assuntos Econômicos.

Primeiro, gostaria de parabenizar o esforço do 
Senador Delcídio do Amaral em buscar consenso so-
bre o Projeto de Resolução do Senado nº 1.

Apesar de todo o esforço em se buscar consen-
so, eu e outros Senadores votamos contra o parecer 
do Senador Delcídio do Amaral.

Como o próprio Relator tem falado, a unificação 
do ICMS representa praticamente 70% da reforma tri-
butária. Então, isso não pode ser feita de forma acele-
rada, sem se avaliarem os estragos que se vão gerar 
aos Estados em desenvolvimento.

Mas, pegando esse mesmo gancho, Sr. Presi-
dente, não podemos fazer uma reforma tributária só 
no ICMS; temos, juntos, de debater também os tribu-
tos federais.

Não que o Estado de Goiás, o Norte, o Nordeste 
e o Espírito Santo sejam contra essa unificação, mas a 
única política, na última década, que teve, realmente, 
eficácia para o desenvolvimento dos Estados menos 
desenvolvidos foi a dos incentivos fiscais, Estados que 
não tinham infraestrutura nem logística – e cito, como 
exemplo, portos, aeroportos, oferta de energia, rodo-
vias –, não eram capazes de atrair empresas.

Então, analisando essa linha, entendo que não 
podemos tirar o único mecanismo que os governadores 
dos Estados têm para atrair as empresas.

Veja: isso é mais uma vez a concentração do 
poder na União. A maior parte de todos os recursos 
já ficam com a União.

Os Estados estão todos em dificuldades finan-
ceiras, então, para superar isso, precisam atrair novas 
empresas.

Cito como exemplo o meu Estado de Goiás, que 
tem como meta buscar 10 bilhões de investimento por 

ano. E o Estado tem conseguido alcançar essa meta 
graças aos incentivos fiscais.

Para se ter uma ideia, os 10 bilhões de investi-
mento da iniciativa privada representam mais de 60% 
de toda a receita de Goiás. Então, esses investimentos 
são de extrema importância para nós.

Os incentivos fiscais não são usados para guer-
ra fiscal, mas, sim, como ferramenta para alavancar 
e atrair empresas para o nosso Estado. Os incentivos 
são feitos, porque o Estado não tem infraestrutura. Isso 
não pode ser considerado uma questão de guerra fis-
cal, mas um fortalecedor da política mais importante 
para todos os Estados, que é a política de geração 
de empregos.

Maior prova disso é que, ontem, a Comissão de 
Assuntos Econômicos estava lotada de trabalhadores 
defendendo os incentivos fiscais, defendendo seus 
empregos.

Hoje, como foi lançada essa discussão, acho 
importante criar o fundo de desenvolvimento regional, 
mas é preciso fazer diferente da proposta do Governo.

Primeiro, precisamos investir maciçamente na 
infraestrutura dos Estados, e aí, sim, com o passar do 
tempo, unificamos o ICMS.

Mas iniciar o processo de unificação do ICMS e 
criar o Fundo de Desenvolvimento Regional e de Com-
pensação vai nos colocar, mais uma vez, nas mãos do 
Governo Federal, enfraquecendo ainda mais os Esta-
dos. Quem sabe do desenvolvimento dos Estados, de 
suas dificuldades e da velocidade para superar esses 
problemas são os governadores.

Por isso, posso citar Goiás, que saiu de um PIB, 
em 1998, de 17 bilhões para 107 bilhões. E isso não 
teria acontecido se o próprio Estado não tivesse corri-
do atrás dos investimentos privados. Se Goiás tivesse 
esperado a decisão da União, o PIB jamais teria tido 
esse crescimento.

Não podemos tirar dos governadores o poder 
de decisão de como investir na infraestrutura, porque 
quem sabe as dificuldades de cada Estado, onde pre-
cisa melhorar, são os governadores.

Então, a unificação do ICMS, do ponto de vista 
do Norte, do Nordeste, do Centro Oeste e do Espírito 
Santo, é tirar a oportunidade, é tirar o direito de esses 
Estados tomarem a decisão em seu favor, em favor do 
desenvolvimento regional.

Imaginem os Estados que utilizaram os incentivos 
fiscais, que começaram a se industrializar. Cito, como 
exemplo, Goiás, que atraiu montadoras automobilísti-
cas, como a Hyundai, a Mitsubishi e a Suzuki. Esses 
Estados não concluíram suas cadeias complementa-
res – transportadores, empresas de autopeças, com-
ponentes eletrônicos –, que vão se instalar ainda. E, 
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sem os incentivos fiscais, por que essas empresas se 
instalariam em Goiás, no Norte, no Nordeste ou no 
Espírito Santo?

Então, o que acontece? Se unificarmos o ICMS, 
os empresários não terão como pagar essa conta; eles 
não podem dar um desconto que é maior que sua mar-
gem de lucro. Então, quem vai pagar essa conta? Já 
sabemos: a população!

Nós não temos logística, não temos matéria pri-
ma, não temos mão de obra qualificada. Então, com 
certeza, essas empresas, dentro de muito pouco tempo, 
vão fechar. E vão voltar para onde? Vão voltar para os 
grandes centros, porque lá há maior concentração do 
mercado consumidor, mão de obra qualificada, maté-
ria prima. Por que essas empresas ficariam em Goiás 
ou em qualquer outro Estado do Norte, Nordeste ou 
Centro Oeste?

Um estudo promovido pela Adial Brasil é claro: 
caso seja aprovado o PRS nº1 como está, gerará dois 
milhões de desempregos no Norte, Nordeste, Centro 
Oeste e Espírito Santo. Nós voltaremos a assistir à ro-
maria dos retirantes rumo a São Paulo, a destruição de 
famílias, o abandono dos lares. E os Estados do Norte, 
Nordeste e Centro Oeste voltarão a ser Estados só da 
agricultura e da pecuária, como éramos quinze anos 
atrás. Mas nós precisamos de mais do que isso: pre-
cisamos de indústrias, precisamos de comércio, preci-
samos dos empregos gerados pelos incentivos fiscais! 
Foi por isso que votei contra o relatório do PRS nº1. 

Eu defendo um debate mais aprofundado e, no 
momento, a manutenção da atual alíquota de ICMS 
existente, tanto para a indústria quanto para o comér-
cio. Assim faço, porque defendo o desenvolvimento 
regional, defendo o setor produtivo e, principalmente, 
os empregos gerados pelos incentivos fiscais.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente, 

Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Pois não, ouço V. Exª, Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado, 

Sr. Presidente.
Quero, primeiro, parabenizar o nobre Senador 

Wilder pelo brilhante discurso em que coloca as preo-
cupações que tem com o Estado que ele aqui tão bem 
representa, o Estado de Goiás, e também com outros 
Estados relativamente à questão do ICMS.

Ao mesmo tempo, peço a V. Exª que, por favor, 
faça a leitura de um requerimento de minha autoria, 
com a assinatura de quase todos os Líderes desta 
Casa, para que ele possa ficar apto a ser votado na 
Ordem do Dia.

Peço a V. Exª que, por favor, faça essa leitura que 
diz respeito ao PLS nº 14, que já veio da Câmara Fe-
deral – o requerimento já se encontra sobre a mesa. 
Peço, por favor, que o senhor faça a leitura, porque, 
quando chegar a Ordem do Dia, vou pedir que se pro-
ceda à respectiva votação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Vou levar em consideração, como não posso dei-
xar de fazer, a solicitação de V. Exa. Já, já informo a V. 
Exa se é possível. O requerimento já está identificado 
aqui na Mesa, e vou procurar atendê-lo imediatamente.

Eu convido para fazer uso da palavra o Senador 
Aécio Neves. (Pausa.)

S. Exª também não se encontra. 
Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Não se encontra.
Senador Jayme Campos. (Pausa.)
E a Senadora Ana Rita...
Senador Gim, só estamos fazendo uma conferên-

cia de assinaturas, como a Mesa faz de praxe, e, ime-
diatamente, procurarei atender à solicitação de V. Exa.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado, 
Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente! Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, é apenas para manifestar a posição da ban-
cada do Partido Socialista Brasileiro contrária a esse 
requerimento de urgência. Nós entendemos que es-
tamos vivendo uma agressão à democracia brasileira. 
E quero me solidarizar com V. Exa, que, hoje, foi cons-
trangido por uma declaração esdrúxula, violenta, e 
absolutamente fora do princípio da razoabilidade. Por 
isso, solidarizo-me com V. Exa.

Mas quero registrar o que estamos vendo. Esse 
processo no Congresso Nacional é uma agressão tre-
menda à democracia, que não se sustentará. São ati-
tudes como esta que o Senado tentará fazer hoje que 
vêm descredenciando os políticos e a política brasileira.

Nós temos uma decisão recente, recentíssima, 
do Supremo Tribunal Federal, transparente, cristalina, 
que demonstra que um dos fundamentos do Estado 
democrático de direito é o princípio do pluralismo po-
lítico e da livre organização partidária. E naquele mo-
mento o Supremo Tribunal decidiu, de forma clara, 
que o partido em formação, até para que tenha con-
dições de sobreviver e de vir a disputar em igualdade 
de condições com outro, se recebe no seu processo 
de formação um parlamentar, ele leva consigo os direi-
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tos desse Parlamentar, ou seja, o direito de antena e 
o direito equivalente aos recursos do fundo partidário.

E não poderia ser diferente, Sr. Presidente, se-
não estaríamos construindo dois tipos de categorias: 
os partidos de primeira categoria e os partidos de se-
gunda categoria; os deputados de primeira categoria 
e os deputados de segunda categoria.

Quero conclamar todos os democratas desta 
Casa, democratas como V. Exª, Senador Jorge Viana, 
que percebeu a agressão, o casuísmo eleitoral que se 
procura fazer com o objetivo específico de dificultar 
que partidos que têm representatividade na sociedade, 
que têm o direito legítimo de apresentar candidatura o 
façam em condições adversas.

E quem fala aqui é o Líder de um partido que não 
será prejudicado com essa medida. Essa medida não 
nos atinge, mas estamos falando aqui por uma questão 
de coerência. Quando se procurou instituir a cláusula 
de barreira, naquela ocasião, embora o PSB já tives-
se ultrapassado a cláusula de barreira, nós fomos ao 
Supremo Tribunal Federal para defender o princípio da 
livre organização partidária.

Portanto, eu alerto a opinião pública brasileira, 
alerto os Senadores sobre as consequências dessa 
ação de desmoralização do Congresso Nacional. Não 
tenhamos dúvidas de que essa ação, ou antes de o 
processo terminar ou posteriormente ao seu término, 
será declarada inconstitucional pelo Supremo Tribu-
nal Federal.

Conclamo o espírito democrático, já manifestado 
por V. Exª e pelo Senador Wellington Dias, de que não 
aceitariam um tratamento diferente para os partidos em 
uma mesma legislatura. Nós não podemos admitir que 
Parlamentares como V. Exªs, que tiveram a sua vida 
dedicada à construção da democracia, sejam cons-
trangidos como estão sendo por um movimento para 
fechamento de questão em torno de um assunto que é 
de interesse das instituições democráticas brasileiras.

Portanto, fica aqui a nossa manifestação contrária 
à urgência e, mais do que isso, a nossa manifestação 
de preocupação com a agressão à democracia que se 
pretende fazer nesta Casa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, o Senador Randolfe e, em seguida, 
o Senador, meu Líder, Wellington Dias.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço mil desculpas à Parlamentar...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presiden-
te, a questão de ordem que apresento aqui é sobre 
a impossibilidade desse requerimento, em nome do 
bom senso, em nome do bom senso. No mínimo, uma 
matéria dessa natureza deveria merecer um debate 
detalhado na Casa. No mínimo, uma matéria dessa 
natureza, que claramente... Não se trata de reforma 
política; trata-se de casuísmo político. Uma matéria 
dessa natureza no mínimo deveria ir para a Comissão 
de Constituição e Justiça, no mínimo deveria ter um 
trânsito normal de debate. 

Este requerimento de urgência, Sr. Presidente, 
se votado hoje, se aprovado hoje, é a maior violência 
já cometida contra a democracia brasileira. 

Primeiro, repito, este diploma legal, este projeto 
de lei casuístico não resistirá a uma ação de inconsti-
tucionalidade no Supremo Tribunal Federal. 

O Congresso Nacional brasileiro não precisa 
passar por este constrangimento de aprovar essa ma-
téria em prazo recorde na Câmara e buscar aprová-la 
depois, em prazo recordíssimo, aqui no plenário do 
Senado da República. Não é necessário esse tipo de 
constrangimento.

E quero, Sr. Presidente, encaminhar, primeiro, 
a verificação das assinaturas para checar se cons-
tam nesse requerimento – e não quero acreditar que 
constem – as assinaturas necessárias para a urgên-
cia. Segundo, se por acaso existirem as assinaturas 
necessárias para a urgência e se por acaso a maio-
ria dos líderes insistirem neste casuísmo político, na 
apreciação dessa matéria ainda no dia de hoje, quero 
já informar a V. Exª que pediremos verificação de quó-
rum, para ficar claro quem está votando a favor dessa 
matéria e o que ela representa.

Essa matéria objetiva claramente, só cumpre um 
objetivo... E eu repito: o Governo não precisa disso, o 
Congresso Nacional não precisa disso, a democra-
cia brasileira não precisa disso. Essa matéria só quer 
cumprir um objetivo: diminuir o número de candidatos 
à Presidência da Republica no ano que vem. Não há 
necessidade de, no plenário do Congresso Nacional, 
no plenário da Câmara, no plenário do Senado, o Go-
verno querer aprovar uma matéria dessa natureza, que 
só cria constrangimentos.

Então, se for da vontade da maioria dos líderes 
aprovar essa matéria, que fique manifesto quem está 
a favor de um projeto que, repito, não tem nenhum in-
teresse em reforma política e não contribui em nada 
com a democracia brasileira.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu tenho uma oradora na tribuna ...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Presidente, é só para dar uma notícia.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, eu pedi a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – ... e vou pedir ao Senador Wellington, Líder, 
que seja o mais breve possível. Eu ponho a oradora... 

Não delibero ainda até ouvir todos que queiram 
se manifestar sobre esse requerimento, sem prejuízo 
de quem está pedindo pela ordem para se manifestar 
sobre o requerimento que está sobre a mesa. 

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a mi-
nha questão de ordem é apenas para pedir respeito à 
Parlamentar que está na tribuna.

E foi pedida apenas a leitura de um requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com a palavra a Senadora Ana Rita, com os 
meus pedidos de desculpas. 

Em seguida à oradora, não chamarei nenhum 
orador para que possamos ouvir todos os que pedem 
pela ordem para se manifestar sobre a solicitação do 
Senador Gim. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu 
estou inscrito, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu 
também, da mesma forma.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Wellington Dias, Senador Alvaro Dias, 
os Senadores que estão solicitando a palavra. 

Por gentileza, Senadora.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Obri-
gada, Sr. Presidente. Obrigada, colegas, Senadores 
e Senadoras.

Eu quero hoje tratar de um tema muito importante, 
sobre o qual esta Casa começa a fazer um debate que 
precisamos aprofundar. Na verdade, inicio a minha fala 
relatando um fato acontecido, para que, a partir desse 
fato, possamos refletir sobre o tema, que é a questão 
da redução da maioridade penal.

No dia 9 de abril, o jovem Victor Hugo Deppman, 
de 19 anos, estudante de rádio e TV, foi morto com um 
tiro na frente do prédio onde morava, no Belém, na 
Zona Leste de São Paulo, durante um assalto. Mais 
um ato brutal de violência que comove o País. O au-
tor do homicídio não tinha ainda completado 18 anos. 
Como é comum quando um menor pratica um delito 
grave, reacendeu-se o tema da diminuição da maiori-
dade penal, apontada como solução para a violência.

Tenho consciência do quanto é difícil abordar esse 
tema sem o apego ao calor do momento. Tenho clareza 
de que boa parte da sociedade espera ver soluções 
imediatas para o grave problema da violência em nos-
so País. Sabemos todos que crianças e adolescentes 
são mais vítimas do que autores de atos infracionais. 
O problema é que as infrações praticadas por eles 
sempre ganham grande repercussão na mídia, refor-
çando o estigma da marginalidade nessa faixa etária.

Após o trágico ocorrido, quando muitas vozes se 
levantam aqui no Parlamento e fora dele em defesa da 
diminuição da maioridade penal, uma entrevista conce-
dida há três dias pelo Vereador Ari Friedenbach, eleito 
pelo PPS, em São Paulo, em 2012, ao Portal Terra me 
chamou a atenção.

Pai da menina Liana, de 16 anos, assassinada 
em 2003 junto com seu namorado, na zona rural de 
Embu-Guaçu, região metropolitana de São Paulo, por 
um grupo que incluía um menor conhecido pelo ape-
lido de Champinha.

O Vereador afirmou que, após o crime que viti-
mou sua filha, era a favor da redução da maioridade, 
mas mudou de ideia após estudar profundamente o 
assunto. Peço licença aos Srs. Senadores e às Srªs 
Senadoras para citar a frase usada por ele, abro as-
pas: “A criminalidade vai migrar para mais jovens ain-
da. Além disso, não podemos colocar esse jovens em 
sistemas penitenciários falidos, tornando impossível a 
recuperação deles.” Fecho aspas.

Cito esse exemplo porque entendo que, como pai 
que perdeu sua filha vítima de uma violência grotesca, 
é muito difícil, sobremaneira para um homem público, 
adquirir serenidade para expor seu pensamento diante 
da compreensão de que não é criando novas formas 
de punibilidade que daremos uma resposta ao proble-
ma da violência. E é reiterando as palavras de quem 
sentiu a dor da perda na própria pele que estou aqui, 
nesta tribuna, no dia de hoje, para dar o meu teste-
munho contrário a qualquer proposta de redução da 
maioridade penal.

Entendo não ser essa uma posição fácil. Em pri-
meiro lugar, é preciso afastar os rótulos de que aqueles 
que não defendem a maioridade penal estão a favor 
de qualquer tipo de impunidade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ado-
tar a teoria da proteção integral, que vê a criança e o 
adolescente como pessoas em condições peculiares 
de desenvolvimento, necessitando, em consequência, 
de proteção diferenciada, especializada e integral, não 
teve por objetivo manter a impunidade de jovens auto-
res de infrações penais.

A circunstância de o adolescente não responder 
por seus atos delituosos perante o sistema de respon-
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sabilização dos adultos não o faz irresponsável pelo 
ato praticado. Ao contrário, Sras e Srs. Senadores aqui 
presentes, do que erroneamente se divulga, o sistema 
legal implantado pela Lei nº 8.069, de 1990, que é o 
ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, faz des-
ses jovens entre 12 e 18 anos incompletos sujeitos de 
direitos, deveres e responsabilização pelo ato praticado, 
com previsão de diversos tipos de sanção, inclusive a 
privação da liberdade por até três anos.

As proposições que pretendem a redução da 
idade penal – só aqui no Senado Federal temos vá-
rias PECs com o tema, uma aguardando inclusão de 
pauta no Plenário da Casa – nos levam em direção 
ao passado, quando o sistema de criminalização de 
adolescentes caracterizou a doutrina penal do Século 
XIX com o Código Criminal do Império, que somente 
impedia a responsabilização criminal dos menores 
de quatorze anos. Pior do que isso, o primeiro Código 
Penal da República, editado em 1890, só não conside-
rava criminosos os menores de nove anos completos 
ou aqueles que, sendo maiores de nove e menores de 
quatorze, houvessem agido sem discernimento. 

Nenhuma dessas experiências, aqui no Brasil 
ou em qualquer outro país, foi capaz de afirmar um 
caminho para a redução da violência juvenil ou para 
a reinserção social dos infratores, mas ao contrário. 
São muitos os estudos que associam o rigor penal à 
industrialização da própria violência pelo efeito crimi-
nogênico das chamadas instituições totais.

Para os que creem que apontam algum tipo de 
solução defendendo essa proposta, é importante que 
se diga que os atos infracionais praticados por adoles-
centes no Brasil não alcançam 10% do total cometido. 

Os dados da Fundação Casa, no próprio Estado 
de São Paulo, dão mostra de que o principal motivo 
das internações dos jovens não são os crimes que 
terminam em morte, mas sim o tráfico de drogas, que 
representa 41,8% do total.

Os latrocínios, como no caso do universitário mor-
to, representam 0,8% dos atos cometidos por menores.

Pretender que o encaminhamento desses jovens 
em conflito com a lei aos presídios brasileiros possa 
construir alguma solução para o problema da violência 
juvenil é, na melhor das hipóteses, uma ingenuidade 
sem precedentes. Muitas vezes, não obstante, não 
há que se falar em ingenuidade, mas em demagogia 
mesmo, em seu estado puro. O discurso em favor do 
endurecimento penal procura estabelecer uma sintonia 
com as angústias disseminadas socialmente por conta 
da sensação de insegurança. O endurecimento da lei 
penal baseia-se muito mais na necessidade de satis-
fazer o clamor popular do que em dados de pesquisas.

Concretamente, a eventual aprovação da redu-
ção da idade penal só logrará agravar ainda mais as 
condições de execução penal no Brasil e nos oferece-
rá o gosto amargo de uma nova impossibilidade: a de 
recuperar jovens infratores em convívio com presos 
adultos, em presídios ou em delegacias de polícia.

É preciso compreender que imputabilidade penal 
até os 18 anos de idade não é sinônimo de impuni-
dade e que defender a sua redução para 16 anos se 
revela uma visão equivocada daqueles que acreditam 
que somente endurecendo a legislação penal se fará 
política criminal consequente.

Fugir das respostas...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Agradeço 

mais tempo.
Fugir das respostas simplistas é nossa obrigação 

de mulheres e homens públicos porque não podemos 
transformar o drama da violência em espetáculo, não é 
digno oferecermos como remédio um placebo, não há 
honra em se fazer política com cadáveres; tampouco 
devemos permitir que, por conta da tragédia, se reno-
vem os apelos em favor da intolerância.

Sr. Presidente, era o que tinha para o momento 
e agradeço o tempo que me foi concedido.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA ANA RITA.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, prezadas 
colegas Senadoras, prezados colegas Senadores, no 
dia 09 de abril, o jovem Victor Hugo Deppman, de 19 
anos, estudante de rádio e TV, foi morto com um tiro 
na frente do prédio onde morava, no Belém, na Zona 
Leste de São Paulo durante um assalto. Mais um ato 
brutal de violência que comove o país. O autor do ho-
micídio não tinha, ainda, completado 18 anos. Como 
é comum quando um menor pratica um delito grave, 
reacendeu-se o tema da diminuição da maioridade pe-
nal, apontada como solução para a violência.

Tenho consciência do quanto é difícil abordar esse 
tema sem o apego ao calor do momento. Tenho clareza 
que boa parte da sociedade espera ver soluções ime-
diatas para o grave problema da violência em nosso 
país. Sabemos todos que crianças e adolescentes são 
mais vítimas que autores de atos infracionais. O pro-
blema é que as infrações praticadas por eles sempre 
ganham grande repercussão na mídia, reforçando o 
estigma da marginalidade nessa faixa etária.

Após o trágico ocorrido, quando muitas vozes se 
levantam, aqui no Parlamento e fora dele, em defesa 
da diminuição da maioridade penal, uma entrevista 
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concedida há três dias pelo vereador Ari Friedenba-
ch, eleito pelo PPS em São Paulo em 2012, ao Portal 
Terra me chamou a atenção.

Pai da menina Liana Friedenbach, de 16 anos, 
assassinada em 2003 junto com seu namorado na zona 
rural de Embu Guaçu, região metropolitana de São 
Paulo por um grupo que incluía um menor, conhecido 
pelo apelido de Champinha, o vereador afirmou que 
após o crime que vitimou sua filha era a favor da redu-
ção da maioridade, mas mudou de idéia após estudar 
profundamente o assunto. E, aqui peço licença para 
citar a frase usada por ele. “A criminalidade vai migrar 
para mais jovens ainda. Além disso, não podemos co-
locar esses jovens em sistemas penitenciários falidos, 
tornando impossível a recuperação deles.”

Cito esse exemplo porque entendo que, como pai 
que perdeu sua filha vítima de uma violência grotesca, 
é muito difícil, sobremaneira para um homem público, 
adquirir serenidade para expor seu pensamento dian-
te da compreensão que não é criando novas formas 
de punibilidade que daremos uma resposta ao proble-
ma da violência. E é reiterando as palavras de quem 
sentiu a dor da perda na própria pele que eu estou 
aqui nesta tribuna no dia de hoje para dar o meu tes-
temunho contrário a qualquer proposta de redução da 
maioridade penal.

Entendo não ser essa uma posição fácil.
Em primeiro lugar é preciso afastar os rótulos de 

que aqueles que não defendem a maioridade penal 
estão a favor de qualquer tipo de impunidade.

O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao ado-
tar a teoria da proteção integral, que vê a criança e o 
adolescente como pessoas em condições peculiares 
de desenvolvimento, necessitando, em conseqüência, 
de proteção diferenciada, especializada e integral, não 
teve por objetivo manter a impunidade de jovens auto-
res de infrações penais. A circunstância de o adoles-
cente não responder por seus atos delituosos perante 
o sistema de responsabilização dos adultos não o faz 
irresponsável pelo ato praticado. Ao contrário do que 
erroneamente se divulga, o sistema legai implantado 
pela Lei 8.069/90 faz estes jovens, entre 12 e 18 anos 
incompletos sujeitos de direitos, deveres e responsa-
bilização pelo ato praticado, com previsão de diversos 
tipos de sanção, inclusive a privação da liberdade por 
até 3 anos.

As proposições que pretendem a redução da 
idade penal – só aqui no Senado temos várias PECs 
com o tema, uma aguardando inclusão de pauta no 
Plenário da Casa – nos levam em direção ao passado, 
quando o sistema de criminalização de adolescentes 
caracterizou a doutrina penal do século XIX com o 
Código Criminai do Império, que somente impedia a 

responsabilização criminal dos menores de 14 anos. 
Pior do que isso, o primeiro Código Penal da República, 
editado em 1890, só não considerava criminosos “os 
menores de 9 anos completos” ou aqueles que sendo 
maiores de 9 e menores de 14 houvessem agido sem 
discernimento. Nenhuma dessas experiências, aqui no 
Brasil ou em qualquer outro país, foi capaz de afirmar 
um caminho para a redução da violência juvenil, ou para 
a reinserção social dos infratores, mas ao contrário.

São muitos os estudos que associam o rigor pe-
nal à industrialização da própria violência pelo efeito 
criminogenico das chamadas instituições totais.

Para os que crêem que apontam algum tipo de 
solução defendendo essa proposta, é importante que 
se diga que os atos infracionais praticados por adoles-
centes no Brasil não alcançam 10% do total cometido. 
Os dados da Fundação Casa, no próprio Estado de 
São Paulo dão mostra de que o principal motivo das 
internações dos jovens não são os crimes que termi-
nam em morte, mas sim o tráfico de drogas, que re-
presenta 41,8% do total. Os latrocínios, como no caso 
do universitário morto representam 0,9% dos atos co-
metidos por menores.

Pretender que o encaminhamento desses jovens 
em conflito com a lei aos presídios brasileiros possa 
construir alguma solução para o problema da violência 
juvenil é, na melhor das hipóteses, uma ingenuidade 
sem precedentes. Muitas vezes, não obstante, não 
há que se falar em ingenuidade, mas em demagogia 
mesmo, em seu estado puro. O discurso em favor do 
endurecimento penal procura estabelecer uma sintonia 
com as angústias disseminadas socialmente por conta 
da sensação de insegurança. O endurecimento da lei 
penal baseia-se muito mais na necessidade de satis-
fazer o clamor popular do que em dados de pesquisas.

Concretamente, a eventual aprovação da redu-
ção da idade penal só logrará agravar ainda mais as 
condições de execução penal no Brasil, e nos ofere-
cerá o gosto amargo de uma nova impossibilidade: a 
de recuperar jovens infratores em convívio com presos 
adultos, em presídios ou em delegacias de polícia.

É preciso compreender que imputabilidade penal 
até aos 18 anos de idade não é sinônimo de impuni-
dade e que defender a sua redução para 16 anos se 
revela uma visão equivocada daqueles que acreditam 
que somente endurecendo a legislação penal se fará 
política criminal conseqüente.

Fugir das respostas simplistas é nossa obrigação 
de mulheres e homens públicos, porque não podemos 
transformar o drama da violência em espetáculo, não 
é digno oferecermos como remédio um placebo, não 
há honra em fazer política com cadáveres; tampouco 
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devemos permitir que, por conta da tragédia, se reno-
vem os apelos em favor da intolerância.

Era o que tinha para o momento.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – Eu é que peço desculpas, Senadora e que-
rida colega de Bancada, Ana Rita, parabenizo V. Exª 
pelo pronunciamento e por ter, de alguma maneira, 
não cumprido rigorosamente, tendo em vista as soli-
citações pela ordem dos colegas Senadores sobre o 
requerimento que está sobre a mesa, para o qual foi 
feito o pedido de leitura antes da Ordem do Dia pelo 
Senador Gim Argello.

Queria, antes de voltar aos pedidos pela ordem, 
fazer um registro de que estamos recebendo a visita 
do grupo do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
do Estado do Mato Grosso.

Sejam bem-vindos ao Senado Federal.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-

dente, pela ordem, rapidamente.
Eu apenas solicito a publicação do meu discur-

so na íntegra.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – V. Exª será atendida nos termos do Regimento. 
Peço à Assessoria da Mesa que providencie a 

solicitação.
Pela ordem, Senador Pedro Taques. (Palmas.)
V. Exª, tão logo resolvamos essa questão, será... 

(Palmas.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a 
palavra pela ordem é para fazer me contrariar e es-
tabelecer a rejeição desse pedido de urgência desse 
projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados. 

Nós estamos aqui decidindo de forma casuística 
quem poderá ser candidato em 2014. Nós estamos 
diante de mais um pacote de abril igual àquele de 77.

Eu tenho me manifestado aqui, Sr. Presidente, 
contra o volume de partidos políticos que temos no 
Brasil. Debatemos isso na reforma política, debatemos 
isso na Comissão Especial da Reforma Política. Agora 
não é possível aprovarmos uma urgência, aprovarmos 
um projeto que restringe a possibilidade de cidadãos 
disputarem a Presidência da República com partidos 
políticos que têm um mínimo de condições para que 
possam expor a sua posição.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre isso, 
Sr. Presidente. Na democracia a maioria vence, mas 
respeitando os direitos das minorias. Esse projeto é 
uma farsa para evitar que a Senadora Marina Silva 
possa ser candidata, que o MD possa se constituir 
como partido político. 

O mais engraçado de tudo isso é que muitos que 
são favoráveis a esse projeto neste momento foram 
contrários à criação do PSD lá atrás. Muitos criticaram a 
criação do PSD e, hoje, estão votando favoravelmente, 
ao menos na Câmara e queremos ver aqui no Senado, 
favoravelmente a esse pedido de urgência. 

Quero dizer a V. Exª que este Congresso, em 
particular o Senado da República, se envergonha de 
votação de urgência. Nós estamos votando projetos 
para pessoas determinadas.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra, pela ordem, o Senador Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, eu 
compreendo a posição daqueles que apoiam esta 
proposta, porque a tese não deixa de ser correta. O 
que questiono é a oportunidade e, sobretudo, o esta-
belecimento da prática de dois pesos e duas medidas.

Eu me lembro de que, quando do surgimento do 
PSD – e o Senador Pedro Taques também deve ser 
lembrar disso –, houve uma reunião na Liderança do 
PMDB no Senado de todos os partidos que recorreram 
ao TSE contra uma decisão que permitia ao partido 
que surgia não apenas receber Parlamentares, mas, 
com eles, o seu tempo de televisão e os recursos per-
centualmente do Fundo Partidário.

Pois bem, os mesmos partidos que se reuniram 
na tentativa de impedir agora desejam. Há uma con-
tradição; há uma incoerência. Antes servia aos pro-
pósitos eleitoreiros do Governo. Então, se aprovou, 
porque servia aos propósitos eleitoreiros do Governo. 
Agora não serve mais. Agora os propósitos eleitoreiros 
do Governo seriam desatendidos e, por isso, desejam, 
em regime de urgência, aprovar a proposta. 

Por que não aprovamos, como sugeriu inclusive o 
Senador Jorge Viana, há dois dias? Aprovemos a tese 
para que vigore depois das eleições. Aí não estaría-
mos estabelecendo dois pesos e duas medidas. Esta-
ríamos destruindo o casuísmo; estaríamos destruindo 
o oportunismo. A proposta é oportunista, é casuística, 
por isso exige essa celeridade. 

O Congresso Nacional deve ao País um novo 
modelo político; deve ao País a reforma política, e 
não está cumprindo o dever; não está pagando esta 
dívida que já tem mais de uma década de atraso. Ca-
beria, sim, ao Congresso Nacional oferecer ao povo 
brasileiro um modelo político compatível com as suas 
aspirações; compatível com a realidade que vivemos, 
porque o atual é um modelo retrógrado, ultrapassado, 
condenado reiteradamente nos pleitos eleitorais ou em 
qualquer pesquisa de opinião pública que se faça a res-
peito, fazendo, inclusive, com que pessoas talentosas 
deixem de participar da atividade pública porque não 
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querem se submeter a uma concorrência desigual que 
se estabelece com o atual modelo. Aliás, um modelo 
que abre as portas para a corrupção não apenas no 
processo eleitoral, mas que permite que a corrupção 
se inicie no processo eleitoral e tenha continuidade 
depois, porque, quase sempre, a corrupção que se 
vê na Administração Pública brasileira tem início nas 
promessas que ocorrem durante a campanha eleito-
ral, na barganha que se estabelece por recursos que 
sustentam as despesas do processo eleitoral.

Portanto, Sr. Presidente, é evidente que nós gos-
taríamos de avançar com o modelo que permitisse ao 
povo brasileiro acreditar na atividade pública. Há uma 
descrença que se generaliza em relação às instituições, 
aos partidos políticos e aos políticos de forma geral, e 
uma das razões é esse modelo, um modelo promíscuo, 
um modelo político ultrapassado. 

Nós desejamos uma reforma política, mas isso 
não é reforma, isso é antirreforma. E isso, parece-me, 
nos proporciona repetir aqui aquele adágio popular 
mineiro: “A esperteza, quando é demais, vira bicho e 
engole o dono”. Parece-me que é este um ato de es-
perteza: às pressas, em regime de urgência, aprovar 
essa proposta. E, repito, a tese é boa, nós aprovarí-
amos. O que não serve é o propósito, que é escuso.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passo a palavra, pela ordem, por solicitação do 
Senador Cássio Cunha Lima; depois, Requião, Casildo 
Maldaner e Humberto Costa.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a pergunta que se faz, neste 
instante, quando se vê parte da Base governista pro-
mover uma manobra dessa envergadura, sem o menor 
pudor – está faltando pudor político de se dizer: não 
queremos uma disputa aberta, uma disputa democrá-
tica na eleição presidencial de 2014, porque a medida 
aprovada pela Base do Governo, na Câmara dos De-
putados, e que vem a toque de caixa para o Senado 
Federal, patrocinada pelo Governo, tem nome, ende-
reço e CPF: Marina Silva e MD.

E é muito estranho que a Presidenta Dilma, nos 
píncaros da sua popularidade, demonstre tamanha 
fragilidade em querer disputar democraticamente uma 
eleição. Porque, na verdade, o que estamos discutindo 
– é importante que o Brasil saiba – é se, com a medida 
que se pretende aprovar com urgência esquisita, ano 
que vem, além da candidatura feminina da Presiden-
ta Dilma, nós poderemos ter outra mulher, brasileira, 
igualmente digna e honrada, disputando a Presidência 
da República, que é a Marina Silva. 

É de chocar! Nem mesmo as manobras mais mes-
quinhas da época da ditadura militar poderiam ousar 

tanto, personalizar, de forma tão direta, aniquilar uma 
candidatura. No passado, na ditadura, pelo menos se 
atingiam dois, três, quatro, cinco ou seis para criar um 
ar de impessoalidade. Mas a medida é tão pessoal que 
fica patente que é uma manobra do Palácio do Pla-
nalto: simplesmente retirar da disputa eleitoral Marina 
Silva no ano que vem. 

Tolerando isso, o que vai acontecer? Vamos per-
mitir que, por medidas outras, se atinja a candidatura 
ou a pré-candidatura de Aécio Neves? Que se atinja 
a pré-candidatura de Eduardo Campos? Para que, lá 
na frente, Dilma seja candidata única, como querem 
impor um pensamento único com a maioria que existe 
neste Congresso? É esta a construção do Brasil demo-
crático que nós fizemos? Impor o pensamento único, 
a vontade única de uma maioria eventual, que quer 
se apropriar de todas as formas do Estado e dos seus 
mecanismos de poder, com esse aparelhamento que 
não cessa, que não para, e, agora, não satisfeitos com 
o aparelhamento do Estado brasileiro, querem impedir 
que o povo escolha livremente os seus representantes? 

Não, Sr. Presidente, não é possível! Nós lutamos 
muito por uma democracia neste País, vidas foram 
sacrificadas, e aqueles que lutaram, no passado, por 
essa democracia, hoje mudam de lado, descarada-
mente mudam de lado, rasgam seu histórico, rasgam 
seu currículo, esquecem a própria trajetória de vida 
com uma manobra torpe, inaceitável como essa! Não 
é possível, Presidente, que o Senado Federal possa 
aceitar esse tipo de jogo num ano pré-eleitoral. 

Se a medida é tão boa, se ela é tão bem-vinda, 
que prevaleça o mínimo de respeito à inteligência do 
povo brasileiro e às regras de um Estado democrático.

Que façamos um espaço temporal, para que esta 
Medida possa vigorar de maneira tal que tenhamos 
a aplicação dela, como foi apresentada a proposta, 
acredito, pelo Senador Alvaro, pelo Senador Pedro 
Taques, no sentido de que possamos ter a aplicação 
desta Medida para as eleições subsequentes às elei-
ções de 2014. 

Qualquer coisa fora disso é golpe, é tentativa de 
impedir que o povo brasileiro escolha livremente os 
seus representantes. E, contra o golpe, o Senado da 
República haverá de resistir. 

Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha Lima, 
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) – Concedo a palavra ao Senador Roberto 
Requião, pela ordem. 
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, in-
dignado e constrangido com esse pedido de urgência 
e a votação desta capitis diminutio a que se pretende 
submeter o Partido da Rede, eu vejo aflorar à minha 
memória a definição de democracia do Otto Maria Car-
peaux: democracia é o regime da maioria. A democra-
cia procede pela vontade da maioria, mas se define e 
conceitua pela liberdade, a liberdade de as minorias 
se organizarem, se expressarem e, através da disputa 
democrática, virem, provavelmente, a se transformar 
em maioria também. 

É constrangedora essa Medida. Constrangedo-
ra, causa indignação e é desnecessária. Eu imagino o 
Senado votando a urgência e, posteriormente, votando 
a barbaridade, uma declaração do Mujica, do Uruguai. 
O Mujica poderia dizer assim: los viejos tercos del Se-
nado del Brasil han hecho lo que los paraguayos hicie-
ran con Lugo Méndez. Parece-me tão terrível quanto à 
cassação do Lugo, que fez com que Brasil, Argentina e 
Uruguai tirassem o Paraguai do Mercosul. Mas agora 
é pior, porque nós estamos, à moda norte-americana, 
fazendo a retaliação preventiva. Queremos evitar a 
possibilidade de que forças expressivas de opinião do 
País se expressem no processo eleitoral. O PSD foi 
criado à sombra do Governo e da Base do Governo, 
à qual nós pertencemos, Presidente Renan Calheiros. 
Não tem nenhum cabimento votar esta barbaridade 
que envergonha a história do Senado da República e 
fere profundamente a democracia. 

Mujica poderá, amanhã ou depois, propor a saí-
da do Brasil do Mercosul pelos mesmos motivos pelos 
quais nós, Brasil, Argentina e Uruguai, excluímos o Pa-
raguai depois do golpe, golpe preventivo, calando a voz 
de uma minoria que tenta se estruturar na construção 
continuada da democracia brasileira. Fica aqui o meu 
protesto, a minha indignação e, acima de tudo, este 
sentimento absoluto de desnecessidade desta brutali-
dade que a Base do Governo, à qual pertenço, insisto 
nisso, pretende cometer nesta tarde de quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Casil-
do Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
gostaria de colocar, neste instante, que esta proposta, 
que este requerimento, em relação àquilo que a Câ-
mara votou, se não me engano na semana passada, 
ou nesta, eu soube que já está chegando aqui ao Se-
nado. Para fazer um requerimento de urgência aqui, 
no Senado, uma matéria dessas é complexa. 

Eu faria um apelo ao meu Líder para não colo-
car uma situação dessas como questão de bancada, 

como questão fechada. Olha, não é possível que sobre 
um assunto tão delicado, para que partidos políticos 
possam existir, para que possam exercer o seu direito, 
nós, apressadamente – até porque as eleições vão ser 
no ano que vem; isso em cima, estão se preparando 
agora –, criemos novas regras, e açodadamente, mui-
tas vezes. Olha, eu não gostaria de passar por esse 
constrangimento. 

É o apelo que faço ao meu Líder: não reúna a 
Bancada para encaminhar uma questão dessas, não 
sei em nome de que forças, para fechar a questão. 
Fica muito duro para nós, que sempre pregamos a 
liberdade, o direito de exercer a democracia, de exer-
cer o pensamento. Podemos debater o tema, mas não 
encaminhar uma questão como essa, fechar questão. 
Isso vai nos constranger.

Debater o tema abertamente, se é salutar ou não, 
se é dessa forma ou daquela, mas não condicionando. 
Isso não é algo afeito a nossa índole de 50 anos de 
lutas, de caminhadas. Nós pregamos sempre o direito 
de um lado ouvir o outro, até para haver o dissenso, 
para encontrar o consenso. Eu acho que o consenso 
se constrói havendo o dissenso. É a melhor coisa que 
há. A melhor coisa sempre. E eu sei disso, porque no 
governo do meu Estado eu enfrentei greves, e várias 
– e quem não enfrentou greve? Quem não as tem en-
frentado? 

Eu sempre defendi o diálogo. Eu sempre dizia: 
é melhor duas horas de diálogo do que cinco minutos 
de tiroteio. Por isso, vamos debater o assunto, mas 
dentro da paciência, do artesanato da construção po-
lítica. É isso o que devemos fazer, e não passar pelo 
constrangimento de, forçosamente, enquadrar dentro 
de um dispositivo que vai constranger a nós outros. 

Isso não é o melhor para o País, não é o melhor 
para o sistema democrático.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Casildo 
Maldaner.

Estão inscritos, pela ordem, os Senadores Hum-
berto Costa, José Agripino, Mário Couto, Aécio Neves, 
Pedro Simon e Aloysio Nunes Ferreira.

Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa.
Falarão também os Senadores Ricardo Ferraço, 

Cyro Miranda e Jarbas Vasconcelos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu quero aqui dizer que vou expressar uma opinião 
diferente da dos colegas que me antecederam, com 
absoluta tranquilidade, bastante a cavaleiro. Primeiro, 
porque a defesa da fidelidade partidária faz parte da 
minha militância política há muito tempo e também das 
ações políticas do Partido dos Trabalhadores.
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O que estamos discutindo aqui não é a criação 
de novos partidos. O que estamos discutindo aqui é 
o princípio da fidelidade partidária. A quem pertence 
o mandato do Deputado Federal? Pertence a ele ou 
ao partido?

Quando nós travamos o debate para impedir que 
aconteça um troca-troca, uma janela não clara, não 
estou defendendo a proposta da janela partidária, e o 
estão fazendo de forma disfarçada, por intermédio da 
manutenção dessa situação que nós encontramos hoje.

Aqui se fala: interessou ao Governo que o PSD 
fosse criado. Não sei, ignoro que tenha partido do Go-
verno uma decisão de apoiar essa criação, mas sei 
que o PT, em nenhum momento, defendeu que o PSD 
pudesse ter o tempo de televisão, com a chegada de 
novos Parlamentares e os recursos do Fundo Partidário. 

Se o Tribunal Superior Eleitoral cometeu um erro 
grave, nós não podemos aprofundá-lo, nós teremos que 
saneá-lo, nós teremos que colocar na lei, para que não 
se preste novamente a interpretações errôneas como 
aquela que teve o Tribunal Superior Eleitoral.

Portanto, o que nós estamos discutindo aqui é 
exatamente a fidelidade partidária. Nenhum partido 
está proibido de se organizar. A própria Rede, se tiver 
a quantidade necessária de assinaturas, vai se insta-
lar como partido político. Não há nenhuma dificulda-
de nisso.

Estão tentando vender a ideia de que há, no 
Brasil, hoje, uma tentativa de impedir o surgimento de 
novas agremiações. Não! O que nós estamos discu-
tindo aqui é se uma nova agremiação deve ser criada 
à custa da fidelidade partidária. Isso nós discordamos 
de forma profunda. 

Hoje, no Brasil, nós temos 31 partidos criados e 
mais 39 em formação. Eu pergunto: existem, neste País, 
70 ideologias diferentes, que justifiquem a existência 
de 70 partidos políticos? Existem projetos e visões de 
Brasil acima de 70, que justifiquem o surgimento de 
70 partidos políticos? Claro que não. Além do mais, 
aquilo que é um princípio deve valer agora e sempre. 
Portanto, a discussão tem que ser travada agora, e não 
dizer se princípio é bom, mas ele é bom só para valer 
a partir de 2018. Portanto, eu defendo essa posição.

E faço um desafio aqui. Na verdade, o que é que 
se está discutindo? O tempo de televisão que todos os 
partidos e os novos partidos vão ter. 

Por que os Ilustres Senadores e Deputados não 
fazem outra proposição? Eu me disponho a votá-la e 
a defendê-la. Vamos ampliar o tempo de televisão e 
rádio, que é distribuído igualmente entre todos os parti-
dos. Vamos ampliar, vamos garantir um tempo mínimo 
para quem quer que seja candidato a presidente, a 
governador, a deputado, a que quer que seja, e tenha 

condição de fazer essa disputa. Não é incentivando a 
infidelidade partidária, não é incentivando o mercado 
de partidos e de parlamentares que nós vamos apro-
fundar a democracia no Brasil.

Faço este desafio: que apresentem essa propo-
sição. Eu serei o primeiro a defendê-la e a votar nela. 
Mas nós, por caminhos tortos, por linhas sinuosas, 
queremos aqui, aí, sim, casuisticamente, definir como 
deve ser a repartição do tempo do horário gratuito de 
televisão e rádio, e não podemos fazê-lo.

E digo mais: se algum de V. Exªs já teve a oportu-
nidade de conhecer a realidade de muitos partidos que 
estão aí, os já organizados, que o façam, para saber o 
que não é democracia neste País: partidos cartoriais, 
presidentes de partido que andam com livro de ata 
debaixo do braço e que administram um milhão, dois 
milhões, três milhões por ano, não no interesse da de-
mocracia brasileira, mas no interesse, muitas vezes, 
de ordem pessoal.

Sr. Presidente, eu não tenho aqui vergonha de 
defender minha posição. Portanto, considero que é 
absolutamente justo que nós discutamos e votemos. 
Injusto é impedir que o Congresso Nacional trave este 
debate, manifeste a sua posição e restabeleça o prin-
cípio da fidelidade partidária.

Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o 
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Humberto Costa.

Com a palavra, o Senador José Agripino pela 
ordem. (Pausa.)

Como ele não está aqui, sigo...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, lembro que estou inscrito como 
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está inscrito. É que tenho uma lista de 
oradores que pediram pela ordem sobre esse tema e a 
ideia é ouvirmos todos os Srs. Senadores e Senadoras 
e, depois, fazermos a Ordem do Dia, imediatamente.

Então, convido, para fazer uso da palavra, o Se-
nador Mário Couto.

O Senador José Agripino acaba de chegar.
É V. Exª, por gentileza.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Fora 

do microfone.) – Depois.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Então, Senador Mário Couto, é V. Exª, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, não é 
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de hoje que chamo a atenção de que o Governo do 
PT vem, há muito tempo, desmoralizando, diminuindo 
e tirando o direito democrático do Senado Federal. O 
Senado vem sendo castrado diante do que fazer, diante 
das suas atribuições, há muito tempo, pelo Governo 
Federal. A ditadura branca política se estabeleceu, 
neste País, há muito tempo, Presidente. Não é de hoje! 
Estamos diante, apenas, de um exemplo. 

Mas, quando V. Exª põe uma medida provisória 
para ser votada a cada dia, o Senado está sendo des-
moralizado nas suas atribuições, Presidente. O Senado 
Federal não tem mais o direito de fazer proposições 
em prol da sociedade brasileira, porque o Governo do 
PT tira a atribuição do Senado, propositalmente, para 
implantar uma ditadura política no País, já faz muito 
tempo, não é de hoje. 

O que temos, hoje, em pauta, Sr. Presidente, é 
apenas um exemplo de mais um ato comum do Go-
verno Federal, de impor ao Senado a sua vontade 
diante da maioria. 

Por isso, Presidente, eu, como Líder da Minoria 
e da oposição, nesta Casa, já manifesto a minha in-
tenção de não haver acordo, se quiserem fazer, para 
votarmos essa matéria com urgência. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Mário Couto.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Questão de ordem, Presidente, questão de 
ordem, art. 403 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço a compreensão, vou seguir ouvindo todos 
os que estão inscritos pela ordem. O próximo é o Se-
nador José Agripino.

Vamos ouvir a questão de ordem do Senador 
Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Presidente, fundamento a questão de ordem, 
baseado no art. 403 do Regimento Interno, combinado 
com o art. 337.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª poderia repetir o artigo?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Perfeito, Presidente. Peço questão de ordem a 
V. Exª – e V. Exª já deferiu o pedido –, baseado no art. 
403. Fundamento já a questão de ordem, com base no 
art. 337 e no art. 341, inciso I, do Regimento Interno.

Sr. Presidente, o art. 337 diz o seguinte: 

“A urgência dispensa, durante toda a tramita-
ção da matéria, interstícios, prazos e formali-
dades regimentais, salvo pareceres, quórum 
para deliberação e distribuição de cópias da 
proposição principal”.

Ocorre, Sr. Presidente, que claramente o Regi-
mento, mais adiante, no art. 341, diz:

Não serão submetidos à deliberação do Ple-
nário requerimentos de urgência:
I – nos casos do art. 336, II e III, antes da pu-
blicação dos avulsos da proposição respectiva. 

Temos, obviamente, Sr. Presidente, a publica-
ção – já foi publicado – do Projeto de Lei nº 4.470, do 
Deputado Edinho Araújo. Entretanto, não consta a pu-
blicação dos avulsos, conforme prevê – e esse é o es-
clarecimento que peço à Mesa – o art. 341, inciso I, do 
Regimento Interno, pré-requisito à publicação desses 
avulsos, pré-requisito necessário para que possamos 
apreciar, no dia de hoje, este requerimento de urgên-
cia do Projeto de Lei nº 14, de 2013.

Sr. Presidente, é nesses termos a questão de 
ordem que apresento a V. Exª e à Mesa e que peço o 
deferimento para, diante das informações que presto 
à Mesa, suspender a leitura e consolidar a impossibi-
lidade da leitura, na sessão de hoje, deste dito reque-
rimento de urgência.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Nobre Senador Randolfe, prendendo-me ao 
artigo a que V. Exª se refere, 341, inciso I, de fato V. 
Exª tem razão de que a apreciação da matéria tem 
que levar em conta a publicação dos avulsos da pro-
posição. Devo informar a V. Exª que foi lida ontem e 
a publicação no Diário do Senado Federal, no dia 24 
de abril de 2013, nos avulsos. Eles foram publicados 
conforme o Regimento estabelece.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, permita-me. Estou aqui em 
mãos com o Diário do Senado do dia – último diário 
que temos conhecimento – de terça-feira, 23 de abril.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço só uma correção: ele foi publicado como 
avulso. Obviamente que não consta, tendo em vista o 
horário que foi lido, mas ele foi publicado, cumprindo, 
e está disponível a todos os Senadores como avulso, 
conforme estabelece o art. 341, inciso I do Regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, então, insistindo ainda na questão de 
ordem...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu digo isso a V. Exª porque, um pouco antes, 
na primeira intervenção pela ordem, questionando a 
possibilidade da leitura do requerimento, eu mesmo fiz 
questão de receber da assessoria a informação – e aí 
me trouxeram os avulsos – de que tinham sido publi-
cados os avulsos, conforme estabelece o Regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. Permita-me, Presidente, insistir na questão 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 21367 

de ordem, arguindo, ainda, o art. 167, parágrafo único, 
do Regimento Interno. Permita-me ler para a Mesa o 
artigo, que diz:

Art. 167. Ao ser designado a Ordem do Dia, 
qualquer Senador poderá sugerir ao Presi-
dente a inclusão de matérias em condições 
de nela figurar.
Parágrafo único. Nenhuma matéria poderá ser 
incluída em Ordem do Dia sem que tenha sido 
efetivamente publicada no Diário do Senado 
Federal e em avulsos, no mínimo com dez dias 
de antecedência.

Obviamente, esta matéria de que estamos tra-
tando não tem essa publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem razão, mas V. Exª citou o art. 337 e, 
tirando pareceres, quórum e cópias da proposição prin-
cipal, a urgência dispensa, durante toda a tramitação da 
matéria, interstícios, prazos, formalidades regimentais. 

Então, em relação ao art. 337, inclusive citado 
por V. Exª...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, mas a urgência ainda não foi concedida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A urgência retira todos os interstícios, à exceção 
dos três que eu citei. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas, Presidente, permita-me insistir no texto do pa-
rágrafo único. Diz o parágrafo único do art. 167: “Ne-
nhuma matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia...”

Bom, se o Regimento diz “nenhuma” é nenhuma, 
nenhuma, nenhuma. Não tem uma, alguma, porém. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem razão. Por isso temos uma comissão 
que aprecia nossos regimentos. Na regra geral, no art. 
167, ele estabelece regra geral e depois remete para 
as disposições gerais, onde você entra em questões 
específicas. Aí você tem, no art. 337, o que significa a 
quebra de interstício, a partir do pedido de urgência, 
e as exceções. 

Então, lamento ter que indeferir a solicitação e a 
questão de ordem de V. Exª e passo a palavra ao Se-
nador José Agripino, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, então ainda na questão de ordem...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu digo isso a V. Exª...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ...porque, um pouco antes, na primeira interven-
ção pela ordem questionando a possibilidade da leitura 

do requerimento, eu mesmo fiz questão de receber 
da Assessoria a informação – e aí me trouxeram os 
avulsos – de que tinham sido publicados os avulsos 
conforme estabelece o regimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Perfeito. Permita-me, Presidente, insistir na questão 
de ordem, arguindo, ainda, o art. 167, parágrafo único, 
do Regimento Interno. Permita-me dizer para a Mesa 
o artigo. Diz o art. 167:

Ao ser designado a Ordem do Dia, qualquer 
Senador poderá sugerir ao Presidente a inclusão de 
matérias em condições de nela figurar.

Parágrafo Único. Nenhuma matéria poderá ser 
incluída em Ordem do Dia, sem que tenha sido efe-
tivamente publicada no Diário do Senado Federal e 
em avulsos, no mínimo com 10 dias de antecedência.

Obviamente, esta matéria de que estamos tra-
tando não tem essa publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem razão, mas V. Exª citou o art. 337 e, 
tirando pareceres, quórum e cópias da proposição prin-
cipal a urgência dispensa, durante toda a tramitação da 
matéria, interstícios, prazos, formalidades regimentais. 

Então, em relação ao art. 337, inclusive citado 
por V. Exª...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, mas a urgência ainda não foi concedida. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A urgência retira todos os interstícios, à exceção 
dos três que eu citei. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Mas, Presidente, permita-me insistir no texto do pa-
rágrafo único. Diz o parágrafo único do art. 167: “Ne-
nhuma matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia...”

Bom, se o regimento diz “nenhuma” é nenhuma, 
nenhuma, nenhuma. Não tem uma, alguma, porém. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª tem razão. Por isso temos uma comissão 
que aprecia nossos regimentos. Na regra geral, no art. 
167, ele estabelece regra geral e depois remete para 
as exposições gerais onde você entra em questões 
específicas. Aí você tem, no art. 337, o que significa 
a quebra de interstício a partir do pedido de urgência 
e as exceções. 

Então, eu lamento ter que indeferir a solicitação 
e a questão de ordem de V. Exª. 

Passo a palavra ao Senador José Agripino, pela 
ordem.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu devo dizer a V. Exª, Presidente, 
que eu fiz política a vida inteira com coerência. Tenho 
32 anos de vida pública. Fui prefeito da minha capital; 
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fui duas vezes governador; este é o meu quarto man-
dato de Senador. Se há uma coisa que eu preze na 
minha vida pública é a linha de coerência. E eu quero, 
em nome da coerência, manifestar-me absolutamente 
favorável à tese que está, neste momento, em discus-
são, na qual há adeptos que não são habituais com-
panheiros e adeptos que são habituais companheiros.

Mas, para manter a linha de coerência – e quero 
apenas rememorar os fatos mais recentes –, a nossa 
posição é determinadamente favorável a essa urgên-
cia e favorável ao mérito da matéria.

E digo a V. Exª: o nosso partido tinha uma quan-
tidade de Deputados bem maior do que tem hoje. Pela 
criação de partidos novos, perdeu parlamentares. 

Eu sempre entendi que um parlamentar – que 
o partido pudesse eventualmente perder – tinha sido 
eleito pelo partido, tinha tido os votos depositados 
na urna para aquele partido e que seria um absurdo, 
na hora em que ele muda de partido, por registro em 
cartório, a filiação em um novo partido, ele substituir 
a vontade de milhares de eleitores por um papel de 
cartório que levaria a vontade daqueles eleitores para 
a agremiação nova.

Por essa razão é que eu sempre defendi, e man-
tenho a minha posição, e vou manter sempre, basea-
do no princípio da fidelidade partidária, que tempo de 
rádio e televisão e fundo partidário são patrimônios 
do partido que teve os seus eleitos com votos depo-
sitados na urna. E que se esses parlamentares, por 
circunstâncias ao amparo da lei – mesmo ao ampa-
ro da lei – mudam de partido, eles não têm o direito 
de se considerar, cada um deles, um partido político, 
com a sua ideologia própria, e com o seu tempo de 
televisão, e com o seu fundo partidário no bolso. Não. 
O tempo de televisão e o fundo partidário são do par-
tido e das ideias.

Se você permite que cada parlamentar que mude 
de partido – mesmo ao amparo da legislação – leve 
o tempo de televisão e o fundo partidário, cada par-
lamentar é um partido político. E desapareceu do ce-
nário político-partidário o sentido do partido político 
feito por vários integrantes. Cada parlamentar eleito 
por um partido se vê com o direito de transferir, me-
diante um registro em cartório, os votos que foram 
dados ao partido dele e a ele, por um papel, para um 
novo partido, levando o tempo de rádio e televisão e 
o fundo partidário.

Por essa razão é que, durante muito tempo, lutei 
contra a pretensão daqueles que levaram os nossos 
parlamentares contra a portabilidade dos votos que, 
em última análise, significam portar os votos e portar 
o que eles significam: o tempo de rádio, de televisão 
e o fundo partidário. 

Perdemos no Tribunal Superior Eleitoral. Ocorre 
que agora há um projeto de lei que fala exatamente 
a linguagem que eu sempre falei. Eu não teria outra 
razão, senão a história recente que defendemos para 
defender a posição do meu partido a favor dessa ma-
téria. É uma questão de coerência com a nossa his-
tória, com os pontos de vista que nós defendemos, e 
continuamos a defender. 

É por essa razão que nós subscrevemos a urgên-
cia e vamos nos bater, para que aquilo que nós sempre 
imaginamos venha a acontecer com uma contribuição, 
em respeito até ao que o TSE decidiu.

Há uma emenda, de autoria do Deputado Ronal-
do Caiado, Líder do meu Partido na Câmara, que está 
incorporada ao texto do projeto de lei que foi aprovado 
na Câmara dos Deputados e que redefine o tempo de 
televisão e rádio para as agremiações. O projeto de lei 
é claro ao dizer que os partidos novos que se criem 
não levam o tempo de rádio e de televisão e o fundo 
partidário daqueles que se filiem ao novo partido. Ponto. 

A emenda que nós colocamos remete ao que o 
TSE decidiu. Ela respeita o que o TSE decidiu, para 
continuar ao abrigo da lei. O tempo de rádio e de te-
levisão – e isso será discutido na hora em que a ma-
téria for lida – obedecerá ao seguinte critério: 2/3 do 
tempo total dos programas da manhã e da noite serão 
proporcionais. O tempo de rádio e de televisão será 
proporcional ao que o TSE decidiu. Ou seja, o tama-
nho das bancadas de agora, seja partido novo ou não, 
quantos parlamentares tenha, se respeitará, em 2/3 
do tempo, a proporcionalidade em relação ao número 
de parlamentares que o partido, novo ou velho, tenha 
hoje. E 1/3 obedecerá a outra definição. 

O último terço se dividirá em duas parcelas: 1/3, 
proporcionalmente aos candidatos.

Se houver dez candidatos e dez partidos dife-
rentes, divide-se o tempo, um terço desse último – um 
terço do último terço – divide-se por dez, porque há 
dez candidatos; e os dois terços do último terço serão 
proporcionais ao número de parlamentares que o parti-
do político elegeu na última eleição. No caso, para ser-
mos práticos, em 2010. Mostrando o quê? Mostrando 
a realidade da representação do que o voto traduziu 
na última eleição e respeitando o que o TSE decidiu – 
decidiu e está decidido, respeitamos; mas o projeto de 
lei do Deputado Edinho, que haverá de ser votado nes-
ta Casa, e espero que aprovado, estará contemplado 
também no conceito que defendemos, da distribuição 
do tempo de rádio e televisão. 

Eu quero, portanto, deixar claro que, por dever 
de coerência, se batalhamos no passado pela não 
portabilidade dos votos e pela não transferência dos 
parlamentares, quando mudam de partido, no tempo 
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de rádio e televisão e fundo partidário, mantemos po-
sição semelhante, igualzinha, nesta discussão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pela 
ordem, Sr. Presidente. (Pausa.)

Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Senador Aécio Neves, pela ordem.
Senador Wellington, V. Exª está inscrito.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu tenho ocupado, por reiteradas 
vezes, a tribuna desta Casa para alertar ao Senado 
Federal – e outros pares têm feito isso – em relação 
ao papel que vimos desempenhando sobretudo nestes 
últimos dois anos.

A fragilização desta Casa, Presidente Jorge Via-
na, é notória. Lamentavelmente, com respaldo de uma 
ampla base de apoio, o Senado da República vem se 
contentando, ao longo do tempo, em ser uma Casa 
homologadora das decisões do Poder Executivo.

Esta Casa, que já foi a Casa de Milton Campos, de 
Afonso Arinos, de Tancredo, de Mário Covas, de tantos 
outros ilustres brasileiros que discutiam as questões 
essenciais para o Brasil e defendiam especialmente 
as prerrogativas desta Casa virou hoje – permita-me, 
Presidente Jorge Viana, para constrangimento até de 
alguns membros da Base do Governo, e entre eles eu 
incluo V. Exª – uma Casa quase que de vassalagem.

Não se discutem os temas importantes do Bra-
sil. Já há um ano e meio, eu propunha daquela tribuna 
que nós tivéssemos, pelo menos, um dia da semana 
para que temas relevantes para a vida dos brasileiros 
pudessem aqui ser debatidos pela oposição e pelo 
Governo. Mas, na verdade, contenta-se a Base do Go-
verno em apenas homologar, aprovar e sancionar as 
propostas do Poder Executivo, na sua ampla maioria, 
quase na sua unanimidade, enviados a esta Casa por 
medidas provisórias.

O alerta não tem levado a absolutamente nada. 
Mas quero confessar a V. Exª, Presidente Jorge Viana, 
como parlamentar já com uma razoável estrada, por 
quatro mandatos atuando na Casa vizinha, por seis 
anos Líder do Governo Fernando Henrique, depois 
Presidente daquela Casa: não podia imaginar que che-
garíamos algum dia ao ponto em que chegamos aqui 
hoje, Presidente Jorge Viana, Srªs e Srs. Senadores.

Nada, absolutamente nada justifica a violência que 
está sendo cometida aqui hoje não, como tem alerta-
do o Senador Jarbas Vasconcelos, contra um partido 
político, uma pretensa candidatura ou mesmo contra 
a oposição. Não. Uma violência contra a democracia, 
Presidente Jorge Viana.

Escutei atentamente as palavras do ex-Líder do 
PT nesta Casa, Humberto Costa. No mérito, não tenho 
correções maiores a fazer. Mas, no tempo, sim, ela 
vem, Senador Humberto Costa, com um ano de atra-
so, essa mesma posição firme hoje do PT na defesa 
da fidelidade partidária – e com ela concordo, e isso 
justifica inclusive a posição do Senador José Agripi-
no, cujo partido foi tomado de assalto também numa 
medida casuística. Nada justifica, Sr. Presidente, que 
aquela liberalidade contra nossa vontade, que permitiu 
a criação de partidos políticos para dar sustentação ao 
Governo, para receber cargos do Governo, para rece-
ber benesses do Governo, não possa, numa mesma 
legislatura, permitir que outras forças políticas possam 
se organizar fora do guarda-chuva do Governo Federal.

Portanto, Senador Jorge Viana, imagino o cons-
trangimento de V. Exª nesta sessão, tratando de algo 
essencial que é a democracia, que são valores, que 
são princípios. O poder é passageiro, por mais que 
alguns achem que nele se eternizam – não se eter-
nizarão. E é esta Casa, nos momentos mais difíceis, 
onde a democracia esteve em jogo, que se levantou 
na voz autorizada – repito – de um Afonso Arinos, de 
um Fernando Henrique e de tantos outros brasileiros.

Não é hora, Sr. Presidente, de permitirmos que a 
sociedade brasileira olhe para o Senado da República 
e compreenda que somos apenas uma extensão do 
Palácio do Planalto a atender todas as suas vontades, 
sem qualquer questionamento.

No mérito, concordo com o Senador Agripino, 
concordo com o Senador Humberto: é necessário, sim, 
que tenhamos limite para a criação de partidos. Mas o 
casuísmo é intolerável.

E, por isso, o PSDB se formará com aqueles que, 
dissentindo da orientação formal do seu partido, acre-
ditam que os valores e que os princípios valem mais 
do que as circunstâncias. 

Portanto, aprovar essa urgência, além de uma 
violência regimental, é uma violência política que o 
Governo não precisaria cometer. Não tem necessi-
dade disso.

E o que fica para mim, Presidente Jorge Viana, 
Senador José Agripino, Senador Randolfe, de forma 
absolutamente clara e cristalina, é um Governo que 
teme o embate. É uma Presidente da República que 
atropela a agenda do País, para se dedicar única e ex-
clusivamente à agenda eleitoral, e submete esta Casa 
a este momento vexatório, de deixarmos de tratar de 
questões essenciais, que estão aí sendo discutidas, 
questões do campo federativo, para tratarmos de um 
casuísmo que atende apenas ao interesse da reelei-
ção da Presidente da República.



21370 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Mas não adianta! Não adianta criar mais um, dois 
ou três ministérios, não adianta criar mais uma, duas, 
três, quatro ou cinco novas empresas públicas, porque 
a população brasileira está acompanhando, de forma 
muito clara e muito de perto, o que vem acontecendo 
com o Brasil, seja na economia, com um dos piores 
crescimentos da nossa história, com o recrudescimento 
da inflação, seja no gerenciamento do Estado, com a 
paralisação do Brasil, mas sobretudo no campo político.

Ao fechar questão sobre essa matéria, o Partido 
da Presidente da República assina, aí, sim, uma confis-
são de enorme temor em relação às disputas que virão. 

Quero prestar aqui de público, Presidente Jorge 
Viana, a minha solidariedade, o meu respeito e minha 
admiração pela companheira Marina Silva, que luta, e 
luta bravamente, com as suas poucas forças estrutu-
rais, mas com enorme força moral, para construir uma 
alternativa para o País. E, se isso busca afetá-la, na 
minha avaliação, só irá fortalecê-la. 

Por isso, Srªs e Srs. Senadores, é hora de o Se-
nado Federal, relembrando a sua história, os momen-
tos de grandeza que possibilitaram que todos nós hoje 
convivêssemos com a liberdade e com a democracia, 
se rebelar contra mais essa orientação autoritária, 
truculenta e indevida que vem do Palácio do Planalto. 

Repito, mais uma vez, para encerrar, Presidente 
Jorge Viana: nós que estamos aqui, independentemente 
de sermos governo ou oposição, independentemen-
te das nossas colorações partidárias, fomos eleitos 
para garantir e preservar as prerrogativas do Senado 
da República e delas nós não temos sequer o direito 
de abrir mão. 

Portanto, impedir a votação dessa violência é um 
dever cívico daqueles que representam nesta Casa o 
interesse da população e de seus Estados, e não os 
interesses da Presidente da República.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu o cumprimento.
Eu tenho uma lista de oradores que pediram pela 

ordem e estou tentando cumpri-la. Só vou pedir que 
sejam o mais breves possível, tendo em vista que es-
tamos ainda discutindo, e todas as falas, todas as ins-
crições são para tratar da leitura de um requerimento 
que tem as assinaturas necessárias do ponto de vista 
regimental e que, se lido agora, certamente será apre-
ciado logo após a Ordem do Dia.

Informo aos Senadores e Senadoras que estão 
na Casa, mas que não estão no Plenário, que há en-
tendimento de apreciarmos a Medida Provisória nº 594. 
Então, teremos a Ordem do Dia logo após decidirmos 
sobre este requerimento que está sobre a mesa.

Então, sigo....

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – O que está sendo 
pedido é apenas a leitura, Sr. Presidente. Eu acho que 
pode haver o debate, mas o que, desde o primeiro 
momento... Não há nenhum impedimento da leitura, 
conforme V. Exª acaba de citar.

Já pediu o Senador Gim Argello, eu estou pedin-
do pela segunda vez, o Senador Agripino, enfim, podia 
fazer a leitura. Prossegue...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu vou fazer a leitura e, até do ponto de vista 
regimental, tenho que fazê-la. Mas eu gostaria, uma 
vez que os colegas Senadores se inscreveram, só peço 
que sejam breves para que a gente possa deliberar.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Para uma questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, é uma questão de ordem de 
acordo com o art. 412, inciso VII do Regimento Interno.

O art. 412 diz: 

Art. 412. A legitimidade na elaboração de nor-
ma legal é assegurada pela observância rigo-
rosa das disposições regimentais, mediante os 
seguintes princípios básicos:
 .......................................................................
VII – preservação dos direitos das minorias;

Com base nisso, eu gostaria de fazer uma ques-
tão de ordem, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, recentemente, no julgamento da 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.430, o Supre-
mo Tribunal Federal, que é a última instância na inter-
pretação da Constituição brasileira – e é importante 
nós todos atentarmos para a Constituição brasileira –, 
definiu, interpretou, de forma detalhada, o art. 1º e o 
art. 17 da Constituição Federal.

O art. 1º da Constituição Federal diz:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, for-
mada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa;
V – o pluralismo político.

No art. 17, diz – a Constituição que precisa ser 
visitada pelo Plenário do Senado Federal no dia de hoje:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação 
e extinção de partidos políticos, resguardados 
a soberania nacional, o regime democrático, 
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o pluripartidarismo, os direitos fundamentais 
da pessoa humana e observados os seguin-
tes preceitos:

E aí relaciona os preceitos.
O eminente Ministro Dias Toffoli, no julgamento 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade – e isso faz 
parte do acórdão do Supremo Tribunal Federal –, diz, 
e é importante que todos ouçam isto:

Não haverá autêntica liberdade de criação 
de partidos políticos se não se admitir que os 
fundadores de uma nova agremiação que de-
tenha o mandato parlamentar possam contar 
com sua representatividade para divisão do 
tempo de propaganda, desigualando esses 
parlamentares de seus pares com a exclusão 
do direito de propaganda proporcionalmente 
à representatividade de seus quadros.

E continua, e eu continuo abrindo aspas. Ele diz:
São premissas constitucionais subordinantes: 

I – Impedir que o parlamentar fundador de 
novo partido leve consigo a sua representati-
vidade para fins de divisão de tempo em TV 
e rádio. Esbarra, exatamente, no princípio da 
livre criação de partidos políticos, pois atribui, 
em última análise, um desvalor ao mandato do 
parlamentar que migrou para o novo partido, 
retirando-lhe parte das prerrogativas de sua 
representatividade política;
II – não é consonante com o espírito consti-
tucional retirar dos parlamentares que partici-
param da criação de novel partido a represen-
tatividade de seus mandatos e as benesses 
políticas que dele decorrem. Seria o mesmo 
que dizer que os parlamentares que migram 
para a nova legenda não perdem o mandato, 
mas não mais carregam, durante toda a legis-
latura sequente, a representatividade que lhes 
conferiu seus eleitores;
III – não haverá autêntica liberdade de criação 
de partidos políticos se não se admitir que os 
fundadores de nova agremiação que detêm o 
mandato parlamentar possam contar com sua 
representatividade para a divisão do tempo de 
propaganda, desigualando esses parlamenta-
res de seus pares com a exclusão do direito de 
propaganda proporcionalmente à representa-
tividade de seus quadros;
IV. Não há respaldo constitucional para a ado-
ção de tratamento distinto entre os partidos 
que gozam dessa representação, penalizando 
as agremiações recém criadas que adquiriram 
pela migração de Parlamentares de outros 

partidos, ainda que em momento posterior às 
eleições nacionais.

Continuo, Sr. Presidente, para dizer que é um 
constrangimento para todos nós, Senadores desta 
Casa, a simples apreciação de uma propositura cla-
ramente inconstitucional. E, por entender assim, para 
evitar esse constrangimento, entramos com um man-
dado de segurança no Supremo Tribunal Federal, para 
que nem seja apreciada essa matéria, porque dispõem 
votos em outros mandados de segurança importantes 
– e vou ler trecho do voto do Ministro Moreira Alves, 
no Mandado de Segurança 20.257:

Cabimento do mandado de segurança em hi-
póteses em que a vedação constitucional se 
dirige ao próprio processamento da lei ou da 
emenda, vedando a sua apresentação ou a 
sua deliberação. Nesses casos, a inconstitu-
cionalidade diz respeito ao próprio andamen-
to do processo legislativo, e isso porque a 
Constituição não quer – em face da gravidade 
dessas deliberações, se consumadas – que 
sequer se chegue à deliberação, proibindo-
-a taxativamente. A inconstitucionalidade, se 
ocorrente, já existe antes de o projeto ou de a 
proposta se transformar em lei ou em emenda 
constitucional.

Para concluir, Sr. Presidente, o que estou pro-
curando, ao fazer esta questão de ordem, solicitando 
que esse requerimento não seja lido e muito menos 
apreciado, é evitar um grande constrangimento, porque, 
como disse o Senador Aécio Neves, constrangimen-
tos como esse podem apequenar o Senado Federal, 
que estará deliberando claramente sobre matéria já 
julgada, e julgada recentemente, pelo Supremo Tri-
bunal Federal, que declarou, de forma cristalina, o 
princípio da livre organização partidária, o princípio 
do pluralismo político como fundamento do Estado de 
direito, e que nós não podemos ter dois pesos e duas 
medidas numa mesma Legislatura, tendo partidos de 
primeira categoria e partidos de segunda categoria, 
tratando de forma diferente partidos e Parlamentares, 
que são iguais.

Portanto, solicito a V. Exª que não seja sequer 
lido esse requerimento de urgência para que não haja 
constrangimento, porque o que estamos vivendo hoje 
no plenário desta Casa é um constrangimento, um 
atentado, uma agressão à democracia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador, colega Rodrigo Rollemberg, eu, la-
mentavelmente, sou um escravo do Regimento presi-
dindo esta sessão. O Regimento é explícito. A leitura 
do requerimento tem amparo regimental, porque tem 
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as assinaturas necessárias que devem acompanhar 
o pedido de urgência. Lamentavelmente, isso é o que 
está estabelecido no Regimento da Casa. Obviamente, 
V. Exª usou dos argumentos, mas tenho que indeferir.

E eu queria fazer um apelo aqui. São 5h30, temos 
que fazer a Ordem do Dia, há mais sete oradores ins-
critos pela ordem, certamente é sobre esse tema. Já 
ouvi o Líder Wellington Dias, o Líder José Agripino e 
outros solicitando que seja lido. A decisão da Mesa é 
de fazer a leitura do requerimento. Faríamos a Ordem 
do Dia e depois esse requerimento seria apreciado, 
após a Ordem do Dia. Pergunto aos colegas que estão 
fazendo as inscrições se podem transferir esse debate 
para após a Ordem do Dia, porque teríamos um tempo 
de debater antes, obviamente, de decidir... 

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Pela ordem. V. Exª mantém a lista dos inscritos?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Bom, estão inscritos pela ordem os Senadores 
Pedro Simon, Aloysio Nunes, Jarbas Vasconcelos, Ri-
cardo Ferraço, Cyro Miranda, Suplicy e Wellington Dias.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Blo-
co/PSB – SE) – Sr. Presidente, quero me inscrever 
pela ordem.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente. É só para manter a mesma ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Peço a compreensão, porque eu faria a leitura 
do requerimento, faríamos a Ordem do Dia, abriríamos 
a discussão da votação do requerimento e seguiría-
mos ouvindo todos aqueles que se inscreveram para 
debater essa matéria. Eu mesmo tenho uma posição 
pessoal sobre isso, mas agora... 

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Jayme Campos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu vou sugerir a V. 
Exª. Acho que V. Exª tem que ler o requerimento. Nós 
vivemos numa casa democrática aqui. É óbvio que o 
debate é saudável, é ideal, nós o proporcionarmos. 
Entretanto, para o bom andamento dos trabalhos da 
Casa, teríamos que ler a matéria, ou seja, o requeri-
mento, e votar. Lê e vota. Quem tiver maioria, ganha. 

Neste caso, particularmente, vamos postergar 
para depois votarmos a medida provisória, ou seja, 
vamos discutir a medida provisória, depois voltar com o 
assunto do requerimento? Acho que não é ideal. Inter-
preto de outra forma, no sentido de lermos e votarmos. 
Ganha quem tem voto. Vamos ser pragmáticos. Estou 
entendendo, V. Exª está sendo democrático.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Senador Jayme, eu só queria... V. Exª tem razão, mas 
o Regimento estabelece que o requerimento é lido an-
teriormente à Ordem do Dia, que é o que vamos fazer.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Depois, vamos fazer a Ordem do Dia. E ele, o 
Regimento, estabelece que só pode ser votado após 
a Ordem do Dia. Aí abriríamos o debate sobre o re-
querimento, com os inscritos, para depois votarmos.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Quer dizer que nós vamos votar primeiro a medida e 
depois de encerrarmos a Ordem do Dia, aí se vota o 
requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Exatamente. Não agora.

O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 
Perfeito. Eu concordo.

Neste caso então, é importante deixar bem claro 
aqui que vamos votar depois da Ordem do Dia. Vamos 
votar e discutir a medida provisória. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu acabo de receber uma solicitação, então. Eu 
estava querendo agilizar.

Nós temos também uma Comissão reunida e 
apreciando, e na hora em que eu abrir a Ordem do Dia, 
a Comissão tem de suspender os trabalhos. 

Eu posso seguir ouvindo mais dois Colegas, que 
falariam inclusive depois. Está inscrito o Senador Si-
mon. Seguiríamos aí, pela ordem, com cinco minutos 
para cada um, em referência ao requerimento. E daqui 
a pouco faremos a leitura do requerimento, faremos a 
Ordem do Dia e voltaremos à lista dos oradores inscritos 
para apreciar e deliberar sobre o requerimento, como 
estabelece o Regimento. Tenho que ser aqui escravo 
do Regimento. E seguiria com a ordem dos inscritos.

Pediria então ao Senador Simon que faça ...
Peço a V. Exª... Como é pela ordem, são cinco 

minutos, mas obviamente eu vou ser um chato de dar 
uma tolerância que V. Exª merece e conquistou, pelo 
tempo que tem de Casa.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS.) – V. 
Exª me dará os cincos minutos que deu a todos os que 
falaram antes de mim. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com a palavra V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pela 
ordem. Com revisão do orador.) – Muito obrigado.

Em primeiro lugar, minha solidariedade a V. Exª 
(senador Jorge Viana, do PT–AC) que tem uma perso-
nalidade muito forte. Eu sinto como V. Exª deve estar 
machucado por dentro, no entanto, mantém esse seu 
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sorriso indecifrável. O que estão fazendo com V. Exª, 
o que estão fazendo com o grande Líder do PT, o que 
estão fazendo com o Senador Suplicy é um absurdo!

Estamos aqui no mês de abril recebendo um 
novo pacote. Quando eu vi o nobre e querido ex-go-
vernador do Mato Grosso falar como falou de que o 
negócio é votar. Agora, V. Exª, o nobre Líder do Mara-
nhão, o Suplicy chegarem a uma hora dessas e sem 
mais nem menos um tiro de canhão entra nesta Casa 
e nós vamos votar?

Hoje, pela manhã, assistimos, na Comissão de 
Constituição e Justiça, aos delegados de polícia e aos 
Senadores do PT, de mãos dadas, cantarem o Hino 
Nacional. De mãos dadas, os delegados de política e 
os Líderes, Senadores do PT, cantaram o Hino Nacio-
nal, porque foi aprovado um projeto que dá força aos 
delegados na luta contra os promotores; que dá força 
aos delegados para controlar os inquéritos e retirar dos 
promotores o direito de fazer a apuração. (Palmas.)

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – No 

mesmo dia, hoje à tarde, vamos ver os nossos amigos 
da Arena, novamente, fazendo um novo festejo. 

Este é o pacote de abril. Meus amigos do PT, foi 
com esse pacote de abril que a Arena criou o senador 
biônico e tudo o mais e que a Arena implodiu! O PT 
está caminhando no caminho da implosão. 

Agora, a Srª Presidente (Dilma Rousseff), que ti-
nha prestígio, respeito, credibilidade, vai ver para onde 
vai baixar o seu prestígio, quando ela se identificar com 
o que tem de mais triste, de mais infeliz, de mais vulgar 
na política brasileira. Parece que estou aqui porque lá 
é Arena, porque lá era ditadura, porque lá era a bru-
talidade. O que está acontecendo agora?

Mas o PT aceitar essa humilhação? O Líder do 
PT é obrigado a dizer amém para uma coisa dessa? 
V. Exª, com dignidade, disse: “Essa matéria não voto.” 
Voto para as próximas eleições, para essa não. 

Do meu querido Senador Suplicy nem vou falar. 
Esse já está no céu pelos pecados que anda come-
tendo. Vai chegar um determinado momento em que, 
Suplicy – e não é fácil essa hora –, V. Exª vai sair do 
PT porque o PT está saindo de V. Exª. O PT está indo 
e o está deixando. Por mais que V. Exª se esforce para 
pegar, vai ter um momento em que não dá mais para 
pegar. Mas como? 

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Se 

nós votamos um projeto ontem, se a coisa foi feita e 
resolveu para o PSD? Deixar tudo preparado para o 
PSD, partido governista. Tudo bem, está feito! 

Eu também sou favorável a diminuir número de 
partidos. Se depender de mim, a eleição era imediata-

mente feita. Partido que tem tanto, é; Partido que não 
tem percentual de voto não é partido. 

Mas agora, de uma hora para a outra? De uma 
semana para a outra? Em uma semana fizeram tudo 
para esmagar e para tirar o PSD. Agora, liberam tudo 
para evitar a dona Marina e evitar o candidato do PCB 
antigo.

Não pode ser! Não pode ser! Não tem condições!
A Srª Presidenta vai começar a cair, e agora não 

é só a inflação de mentirinha, que não é de mentiri-
nha. Não é só a Petrobras, que era uma das maiores 
empresas do mundo, e eles não explicam porque a 
Petrobras está se esvoaçando de uma maneira terrível.

Não são só os juros, que a gente achava uma 
maravilha baixar, baixar, que espetáculo! E, de repen-
te, começa tudo de novo!

A Presidenta está começando a perder a credi-
bilidade. Já está começando a se ver que ela é uma 
política vulgar!

A Arena desapareceu pelos erros, quando, para 
fazer maioria nesta Casa, precisou colocar aqui dentro 
27 Senadores biônicos. O PT está caminhando para 
isso, porque o PT está perdendo o respeito da socie-
dade! Está perdendo o respeito da sociedade! Com as 
coisas que estão acontecendo na Petrobras, com as 
denúncias que acontecem em relação à Petrobras... 
Ninguém diz nada! Não nos deixaram criar uma co-
missão para fazer uma apuração dos fatos que estão 
acontecendo.

Ninguém diz nada!
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Quando acontece o negócio com relação à represen-
tante da Presidência da República lá em São Paulo... 
Um escritório especial! O Palácio do Planalto passou 
a ter uma representação lá no Estado de São Paulo.

E quando a Veja publica tudo que tem publicado 
em relação àquela senhora, ninguém diz uma palavra! 
Onde é que nos estamos?

Não, Sr. Presidente! O senhor me desculpe, mas 
eu acho que, meu querido Líder – que eu aprendi a 
admirar e respeitar nesta Casa, pela sua maneira clara, 
franca e leal com que, no primeiro ano, discutiu aqui 
–, nós não podemos viver esse papel. 

Juro por Deus que a minha saúde não está aguen-
tando. Nunca me passou pela cabeça, eu que olhava 
o PT apaixonado e com inveja: “Que partido fantásti-
co!” Quando estava aqui o Suplicy quase que sozinho 
lutando contra todos, e eu com uma inveja dele. Que 
maravilha de partido! Lutaram, defenderam, debate-
ram, lutaram batalhas mais históricas e mais dramá-
ticas, e subiram.
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Nós, do MDB, que tínhamos dois terços do Sena-
do, dois terços da Câmara, que éramos o maior partido 
do Brasil, que éramos praticamente quase um partido 
único, fomos para o beleléu, porque perdemos a dig-
nidade, perdemos a seriedade, porque não soubemos 
usar o que nós tínhamos. O povo nos deixou falando 
sozinhos. E a Arena, com todo o poder, com todo o 
Exército, com toda a máquina, com toda a imprensa 
falada, escrita, televisionada, com toda a Igreja, com 
todo o empresariado, com todo mundo, se foi para o 
beleléu, porque se desmoralizou, porque caiu no ridí-
culo, porque perdeu a credibilidade.

Eu votei na Dilma para Presidente no segundo 
turno e, até pouco tempo, não tinha me arrependido. 
Ela mostrou a diferença, ela mostrou uma linha a qual 
ela pretendia seguir, e eu acreditei, mas, sinceramente, 
não. Sinceramente...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... a 

linha pragmática dominou o PT, e essa linha pragmá-
tica do PT está dominando a D. Dilma. E que é mais 
doloroso é que eu não estou sentindo pressão do PT. 
Não é a dupla PT-PMDB que se esforça e está pres-
sionando. Ela está fazendo porque é obrigada a fazer. 
O que me deixa na dúvida cruel é que ela está fazendo 
porque se deixou ludibriar pela paixão do cargo e para 
se manter no cargo. Custe o que custar.

Que diferença. No meu gabinete, a Marina, on-
tem, na sua simplicidade, na sua humildade, com o 
nosso querido Aécio, que tem muito mais perspectiva 
de votação do que ela, veio ao plenário e falou com 
V. Exªs, e tentou falar com o Presidente do Senado, 
pedindo apenas que se deixasse o debate democrá-
tico continuar.

Olha, esta Casa já viveu um episódio trágico, que 
foi a CPI do Cachoeira. Na nossa biografia, de cada 
um de nós, no futuro, vai estar escrito: “Pedro Simon 
pertenceu ao Senado, quando teve a CPI do Cachoei-
ra”, o que, na minha biografia, como na de todos nós, 
vai estar escrito.

Agora vão votar o pacote de abril; pacote de abril 
que casualmente é no mês de abril. Pacote de abril 
da D. Dilma!

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Tal-

vez esse seja o caso... O meu amigo Jobim, Ministro 
da Justiça, quando ia fazer trabalho de campanha nos 
exercícios do Exército, usava uma espécie de farda, 
como se fosse um general. Talvez tenhamos de nos 
referir à Marechala Presidente! Talvez, daqui a pouco, 
ela tenha de aparecer com um casaco diferente, que 
pode até continuar sendo vermelho – sua cor preferi-
da –, mas com estrelas. O pacote de abril da D. Dilma 

começou, e o pior é que quem começa não volta para 
trás e se acostuma.

O primeiro ato da revolução, da ditadura, não foi 
o AI-1. Foi ato institucional para durar dois meses; aí 
gostaram. Veio o segundo, e aí gostaram. E aí veio o 
quinto, que era para durar a vida inteira; e aí afundaram.

Nós estamos vivendo isso, meu querido Presi-
dente!

Eu digo de coração, meu querido Líder do PT: vo-
cês não estão ajudando D. Dilma, não. Vocês não estão 
ajudando a Presidenta se submetendo aos caprichos 
de um determinado momento. Ela não tem tradição 
de política, nunca teve. Ela sempre ocupou os cargos 
executivos. Política ela nunca fez. E, cá entre nós, se 
olharmos para o Ministério dela, meu Deus do céu! 
Quem pode dar conselho para ela? O Lula – dizia-se 
– tinha os conselhos da D. Dilma. O Lula – dizia-se – 
tinha os conselhos do Ministro da Fazenda, um homem 
realmente competente!

Mas a D. Dilma, hoje! Vamos olhar para, no Mi-
nistério dela, quem é o Conselheiro – é o que todo 
mundo diz, é a cabeça dela. 

Perguntaram qual era a identificação da D. Dilma 
com a Ministra Thatcher, e disseram: uma só, a perso-
nalidade forte e ser dona da verdade.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Isso, 

realmente, marcou a Ministra Thatcher, tanto que, he-
roína lá na Inglaterra, no dia da sua morte, metade da 
Inglaterra chorava e metade dava gargalhada, dizen-
do que a bruxa tinha morrido! Eu não acho assim, D. 
Dilma, não acho que a senhora tenha essa presença, 
nem essa identificação com a ex-Primeira Ministra, 
mas V. Exª tem que ter um pouco mais de humildade! 
V. Exª tinha que cercar, e ter, dentro do PT e fora do 
PT, gente da melhor qualidade! 

Eu nunca vi a imprensa publicar que o Sr. Fulano 
de Tal e o Sr. Fulano de Tal – e poderia dizer os no-
mes aqui, inclusive dentro do PT. E sabemos que as 
pessoas mais heroicas, mais dignas, mais honestas, 
mais decentes da hora do PT, estão arquivadas, estão 
na gaveta, estão por aí, no máximo, falando, uma vez 
ou outra, alguma coisa, em termos da dignidade. Mas, 
no PT, são letra morta! 

Digo, meu Líder, enfrente isso, que possa en-
frentar isso, que é muito melhor para ela, para vocês 
e para nós do que bater palma ao ridículo do que está 
acontecendo!

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Hoje, 24 de abril, é uma data que vai ficar marcada. Eu 
fui às lágrimas e saí, quando vi os Senadores do PT, 
de mãos dadas com os delegados, cantarem o Hino 
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Nacional. Mas, meu Deus, onde estamos?! Mas o que 
está acontecendo?! O que é isso que está acontecendo 
dentro do Senado Federal?! E, agora, o problema de 
enfermidade que tenho – iria ficar em casa, não viria 
para cá, e estou aqui, porque me disseram: “Olhe, vai 
ser votada a urgência para o processo tal.” Nunca me 
passou pela cabeça, ontem ou na semana passada, 
que iriam votar correndo, como estão fazendo aqui! 
Olhe, eu sou um crente, com 83 anos de idade...

(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Por gentileza, Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Com 83 anos não imaginava viver um dia que nem 
hoje. Juro que não! O PT está nos tirando o direito de 
ter esperança e o PT não tinha o direito de fazer isso 
nem conosco e nem com o povo brasileiro. Agora es-
tamos com o PSDB que, pelas brigas internas, pelo 
ridículo de coisas que fogem da realidade, um grande 
partido, com grandes nomes, não se entende interna-
mente para apresentar uma bandeira.

O nosso PMDB está se preparando para 2018. 
Até lá ficamos parados para ver o que vai acontecer. 
O problema é o PT. O PT tem condições para resol-
ver seus problemas, tem condições de resolver suas 
questões, nem que precise criar mais 30 ministérios, 
já tem 39...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ... 

resolva seus problemas, mas não assim. Não pode 
obrigar V. Exª a ficar hoje sem dormir, a ter que tomar 
três comprimidos para ver se consegue dormir, pela 
mágoa de votar esse projeto. Nem você Suplicy, nem 
você querido Líder! Não podem, é um crime que estão 
fazendo com a Bancada do PT, que não tem o direito 
de aceitar isso. 

Acho que votar um projeto como esse marca. O 
pacote de abril marcou, está na História do Brasil, como 
a emenda das Diretas Já marcou, está na História do 
Brasil. Hoje vai estar marcado. De manhã, de mãos 
dadas o Hino Nacional abraçados com os delegados 
de polícia. De tarde, urgência urgentíssima para votar, 
como quiser, esse projeto que aí está.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Pedro Simon, por gentileza, já tenho 
que começar a Ordem do Dia. Por gentileza.

(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – O 

Senador Renan é o (Fora do microfone.) homem forte 
e o homem forte, a gente sabe, pode-se falar, mas o 
Senado está com ele. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Ô, 
Senador Renan, V. Exª é um homem realmente extra-
ordinário. Fico pensando, fico vendo, fico analisando 
como Deus dispõe as coisas nesta Terra, mas Deus 
põe e a gente ora. V. Exª é o pleno em potencial. Vai 
falar agora o Dr. Renan, homem que na História do 
País vai dizer: houve aquele período...

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...em 

que mandou Sarney e mandou Dr. Renan.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Simon, eu não entendi o por-
quê do elogio.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Estou encerrando.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu estou chegando. Acabei de chegar. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
isso mesmo. É que, quando V. Exª chega, acaba tudo. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas acabou o tempo do Senador Simon?

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 
Acabou. Está vendo?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – É 
isso aí. E, antes que V. Exª me tire, eu me retiro. Muito 
Obrigado. (Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Renan Calheiros, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem o tempo de que precisar.

(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr. 

Presidente...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – 

Pela ordem, Presidente. Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jayme Campos
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
quero dizer ao Senador pelo Rio Grande do Sul que 
acabou de descer da tribuna que eu não participei da 
Arena. Não fui militante da Arena e, por sinal, não te-
nho preconceito com nenhum partido deste País. Muito 
pelo contrário, é o que nos permite a legislação elei-
toral. Todavia, o Senador Simon deu entender que eu 
participei do Regime de Exceção neste País, Senador 
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Pedro Simon. O Senador Jayme Campos tem cinco 
mandatos escolhidos pela vontade livre e soberana do 
meu querido Estado de Mato Grosso. E V. Exª está ex-
tremamente equivocado com a minha pessoa, quando 
se dirigiu a mim pelo fato de eu ter dito ao Presidente 
Jorge Viana, que estava no exercício da Presidência, 
que apenas colocasse o requerimento em votação, 
que é o instrumento mais democrático particularmen-
te que eu entendo. 

Ilustre Senador Pedro Simon, tenho o maior res-
peito e admiração por V. Exª. Todavia, repito: eu não 
participei da Arena, não. Iniciei em 1982. Tive três man-
datos de Prefeito da minha querida Várzea Grande. Fui 
Governador do meu Estado e, desta feita, Senador elei-
to com quase 70% do voto do povo mato-grossense. 

Portanto, essa carapuça que eventualmente, de 
forma pejorativa, V. Exª queria colocar sobre a cabeça 
do Senador Jayme Campos não cola. 

Com todo o respeito e admiração, quero dizer a 
V. Exª que sempre vou defender aqui, na Casa, minhas 
convicções. Não abro mão delas em hipótese alguma. 
Não participo de conchavo político. É bom que V. Exª 
entenda que eu sou livre e independente nesta Casa. 
Não compactuo com sacanagem, safadeza, malan-
dragem e coisa alguma. Muito pelo contrário, todas 
as vezes em que eu voto aqui, faço-o de forma livre, 
sobretudo com a liberdade que a Liderança e a Presi-
dência do Partido sempre me deram. 

Quero prestar este esclarecimento ao senhor e 
ao povo brasileiro, porque eu acho que a Arena já con-
tribuiu para o processo democrático. Se foi no regime 
militar, se não foi no regime militar, isso não me inte-
ressa. O que vale é o voto, que, para mim, é sagrado, 
é consagrado pela própria Constituição Federal. Quem 
manda é o voto. 

Eu acho, particularmente, que eu não me senti 
– e ninguém se sentiu – ofendido aqui pelo que pedi: 
solicitei, para o bom andamento dos trabalhos da Casa, 
que o Senador Jorge Viana colocasse em votação o 
requerimento. E aquele que tivesse maioria ganharia 
aqui naturalmente. Isso é uma prática. Eu acho que é 
a coisa mais saudável.

Entretanto, quero deixar bem esclarecido: não par-
ticipei da Arena. V. Exª falou pejorativamente, achando 
que eu participei de regime de exceção, que eu parti-
cipei da ditadura. Nada disso! Meus mandatos foram 
bem depois. E quero crer que V. Exª tem que respeitar, 
naturalmente, um Senador que está aqui com quase 
70% dos votos do povo mato-grossense.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Jayme Campos, é desneces-
sário dizer do respeito que a Casa tem por V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Sr. 
Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Simon, para que V. Exª 
não pareça novamente em injustiça, V. Exª tem o tem-
po que desejar para falar.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Sem 
revisão do orador.) – Está vendo que injustiça que eu 
fiz! Um democrata lá e um boboca aqui.

Agradeço a gentileza de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – É a de sempre; gentileza de sempre.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS.) – Eu 

peço desculpa a V. Exª. Eu devo ter errado. E é pro-
vável que sim.

Eu fico feliz e emocionado por ver V. Exª fazer a 
afirmativa que fez e por eu poder, de cabeça erguida 
e orgulhoso, olhar para frente e dizer o que sofri no 
passado.

O discurso de V. Exª deve marcar esta reunião. 
Deve marcar esta reunião! Que daqui a 20 anos não 
tenhamos alguns, como os que estão aqui, repetindo 
o seu discurso e, como V. Exª, precisando mostrar que 
“naquela época do pacote de abril, eu não estava lá.”

Pois, hoje, nós estamos vivendo um novo pacote 
de abril. E, o voto que vai estar lá, vai dizer onde nós 
estivemos.

V. Exª disse hoje: “Naquela época, 20 anos atrás, 
eu não estava.” Quantos do PT ou do PMDB, meu nobre 
Líder do PT? Não importa. Eu posso dizer do PMDB 
e muita coisa que se refere ao PT. Quantos não have-
rão de querer dizer e pensar: “É, pois naquele primeiro 
daquele abril eu estava lá.” E são os que vão votar a 
favor disso que estão aí.

Isso que está aí é um pacote de abril de 5ª cate-
goria, porque no pacote de abril, havia uma ditadura, 
havia um ato institucional, havia cassações, havia ma-
rechais, havia todo mundo. Hoje nós estamos numa 
democracia! O Brasil está livre; o Supremo está livre; 
a Presidente da República está livre; o povo está livre. 
Podemos fazer o que quisermos dentro da democracia. 
Nós estamos nos entregando! E nós nos entregarmos 
é ato de covardia.

(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – 

Pode ter certeza de que isso eu não faço. Que nós 
todos possamos dizer: “Eu também não fiz.”

Muito obrigado.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 

– Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, para uma 
questão de ordem.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Com base no art. 403, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com base no art. 403.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) 
– No último dia 5 de março, o Senador Ricardo Fer-
raço apresentou um requerimento à Mesa do Senado 
Federal, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução 
nº 1, de 2013, que trata da reforma do ICMS, fossem 
ouvidas, além da Comissão de Assuntos Econômicos, 
a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e a 
de Desenvolvimento Regional e Turismo.

Da mesma maneira, no último dia 17 de abril, 
apresentei requerimentos à Mesa do Senado Fede-
ral que solicitaram, também, que, sobre o Projeto de 
Resolução nº 1, de 2013, fossem ouvidas, além da 
Comissão de Assuntos Econômicos, já supracitada, 
a CCJ e a CDR.

No entanto, a despeito de tais requerimentos, a 
Secretaria-Geral da Mesa não pôde dar seguimento à 
devida tramitação, uma vez que as leituras só poderiam 
ocorrer com o processado sobre a mesa, por razões 
óbvias, conforme dispõe o art. 266, do Regimento In-
terno do Senado Federal.

Portanto, o referido dispositivo não foi respeitado. 
A matéria continua em tramitação na CAE, onde, inclu-
sive, na data de hoje, foram aprovados os termos do 
substitutivo apresentado pelo nobre Relator, Senador 
Delcídio Amaral, ressalvados os destaques, que serão 
deliberados em nova reunião daquela Comissão, creio 
eu, na próxima semana.

Portanto, Sr. Presidente, a presente questão de 
ordem, que formulo a V. Exª neste momento, pretende 
reiterar a manifestação do Senador Ricardo Ferraço, 
no sentido de que se cumpra o disposto no Regimento 
Interno desta Casa, ou seja, que o processado da ma-
téria seja remetido pela Comissão de Assuntos Econô-
micos à Secretaria-Geral da Mesa, para deliberação, 
inclusive, do requerimento aprovado.

Portanto, ficamos no aguardo da manifestação de 
V. Exª, na expectativa de que possa deferir a questão 
de ordem, para o perfeito cumprimento do Regimento 
da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Cássio Cunha Lima, a ques-
tão de ordem levantada por V. Exª é absolutamente 
pertinente.

Nós combinamos aqui – e eu queria lembrar à 
Casa – que, tão logo tivéssemos concluída a aprecia-

ção da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, 
nós votaríamos aqui o requerimento do Senador Ri-
cardo Ferraço, e assim garanto a V. Exª que será feito.

Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Sem 

revisão do orador.) – Sr. Presidente, tenho uma ques-
tão de ordem no mesmo sentido, mas V. Exª já decidiu, 
da dúvida da aplicação dos arts. 48, inciso VIII, e 266.

O caso concreto, Sr. Presidente, de violação 
dessas normas regimentais é a tramitação do mes-
mo Projeto de Resolução do Senado nº 01, de 2013, 
estando a matéria em apreciação pela Comissão de 
Assuntos Econômicos.

V. Exª, responsável por fazer observar na sessão 
a Constituição, as leis e este Regimento, nos termos 
do art. 48, inciso já citado, cumpriu cabalmente suas 
responsabilidades. V. Exª cumpriu o seu dever consti-
tucional, efetuou o juízo prévio de admissibilidade da 
proposição, o que é prerrogativa do Presidente, prer-
rogativa de V. Exª, nos termos do inciso XI do mesmo 
dispositivo regimental.

No entanto, até agora, isso não foi analisado.
V. Exª assim agiu por meio do Ofício nº 487, de 

2013, datado de oito de março passado; também do 
Ofício nº 504, de 2013, de 13 de março; e do Ofício 
nº 945, de 19 de março. Todos esses ofícios foram 
devidamente recebidos na Comissão de Assuntos 
Econômicos, como mostra o espelho do sistema de 
tramitação legislativa.

No entanto, a determinação de V. Exª, a correta 
determinação, no uso de sua prerrogativa legal, foi 
até o momento ignorada pela Comissão de Assuntos 
Econômicos.

Apenas para fazer o apoiamento a esta questão 
de ordem, que V. Exª já respondeu.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Renan Calheiros, quero manifestar aqui uma 
expressão de solidariedade ao nosso Vice-Presidente, 
Senador Jorge Viana, em função de declarações di-
vulgadas hoje, segundo as quais o Vice-Presidente da 
Câmara, André Vargas, teria dito que ele mereceria ser 
expulso do Partido dos Trabalhadores.

Eu acho que o Senador Jorge Viana é um dos 
valores da história do Partido dos Trabalhadores mais 
dignos e respeitados. Como Governador do Estado do 
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Acre e, também, aqui no Senado, tem-se portado de 
uma maneira extremamente correta e digna.

Se, na segunda-feira, ele expressou uma opinião 
que tem tanto a ver com a sua própria história de rela-
ção, por exemplo, com a nossa companheira Senadora 
Marina Silva, que isso possa ser respeitado e jamais 
objeto de uma declaração desta natureza.

Eu até procurei saber do fato com a jornalista 
que ouviu isso do Deputado André Vargas, e ela me 
confirmou que, de fato, ele havia assim expresso e que 
até gostaria de logo fechar o Senado.

Eu gostaria de dizer ao meu querido Deputado 
André Vargas que há muitas ocasiões – e disto sou 
testemunha – em que o Senado avança mais, em ter-
mos dos direitos do povo brasileiro, do que a Câmara 
dos Deputados.

Eu poderia fazer aqui um longo pronunciamento, 
mas basta, por exemplo, dizer que foi o Senado pri-
meiramente que votou o projeto que considera que o 
local onde há trabalho escravo pode ser objeto de de-
sapropriação, muito antes que a Câmara, que depois 
modificou a matéria, que está voltando para o Senado.

Então, eu até gostaria de pedir ao Líder Welling-
ton Dias – nós conversamos sobre isso na reunião, 
em que não estavam todos os 12 membros de nossa 
Bancada – que, quem sabe, na próxima terça-feira, 
possamos novamente refletir sobre o assunto.

E eu gostaria aqui de registrar – acabo de saber 
disto de um Deputado Federal do Partido dos Traba-
lhadores – que lá não houve fechamento de questão. 
Alguns Deputados Federais preferiram, porque tinham 
desconforto com a votação, sair do plenário, mas dois 
ou três votaram contrariamente. Então, quero aqui re-
gistrar isso.

E, até diante de tudo aquilo que foi hoje expresso, 
eu quero fazer um apelo aos Líderes que assinaram 
esse requerimento, que está por ser lido, que consi-
derem não proceder à sua leitura hoje. Quem sabe, 
podemos deixar para terça-feira que vem, à luz das re-
flexões que foram feitas por tantos Senadores hoje. E 
muitos, acredito, com razão, apontaram que o melhor, 
do ponto de vista da própria Presidenta Dilma Rous-
seff, é não se preocuparem tanto com essa questão.

Eu farei todo esforço para que ela seja reeleita, 
mas acho que não com os procedimentos contidos 
nesse requerimento.

E solicitaria, Sr. Presidente, até por um pedido 
do Itamaraty, que fosse hoje considerada – acho que 
há quórum – a votação dos nossos embaixadores que 
irão ocupar cargos em Genebra, na Colômbia, no Azer-
baijão e na Grécia. Seria uma forma de acelerarmos e 
atendermos ao apelo do Ministério das Relações Ex-
teriores, uma vez que há quatro Embaixadores para 

serem votados e que já foram objeto de arguição e 
votação na Comissão de Relações Exteriores.

Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Valadares, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/

PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, a exemplo do que falaram os Senadores 
Pedro Taques e Cássio Cunha Lima, eu quero lamen-
tar a falta de atenção não só contra o autor do reque-
rimento, mas também contra V. Exª em relação ao fato 
de o processado da Resolução nº 01 não ter vindo à 
mesa para uma decisão do Plenário, conforme reza 
o Regimento. Somente depois da apreciação da CAE 
esse requerimento do Senador Ferraço será apreciado.

Eu quero lamentar e dizer, como Presidente da 
CDR, que acho que nenhuma comissão é mais espe-
cífica para cuidar dos interesses regionais do que a 
Comissão de Desenvolvimento Regional, a qual pre-
sido, eleito pela vontade dos meus pares.

Então, concito V. Exª que, tão logo seja possível, 
esse requerimento seja votado.

Na realidade, há interesses de grandes Estados, 
de Estados poderosos deste País em subtrair direitos 
dos Estados mais pobres, mas os Estados mais po-
bres têm representantes igualmente aos Estados mais 
fortes. Por isso, o Pacto Federativo é mantido com três 
Senadores por Estado, e a vontade de alguns poucos 
não pode prevalecer sobre a vontade dos demais.

Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Antonio Carlos Valadares, eu 
queria reafirmar que há um acordo de procedimento 
com relação à apreciação desse requerimento do Se-
nador Ricardo Ferraço.

Nós acordamos que, tão logo haja a deliberação 
da Comissão de Assuntos Econômicos, votaremos o 
requerimento. E, seja qual for a decisão, ela será ob-
servada; ou seja, se vai ou não para a comissão que 
V. Exª preside.

Do ponto de vista do Presidente, considero que 
seria muito importante, fundamental, insubstituível 
que nós tivéssemos nessa matéria importantíssima a 
avaliação da Comissão de Desenvolvimento Regional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há, sobre a mesa, um expediente que 
será lido pelo Senador Romero Jucá, 1º Secretário em 
exercício do Senado Federal.

Pela ordem, eu concedo a palavra ao Senador 
Aloysio Nunes Ferreira.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador) – Sr. 
Presidente, eu indagaria a V. Exª com base em que 
dispositivo do Regimento Interno foi formulado o re-
querimento de urgência que está prestes a ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, especificamente res-
pondendo a V. Exª, com base no art. 336, inciso II, do 
Regimento Interno do Senado Federal.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não. 

Eu indago a V. Exª se a matéria a que se refe-
re o requerimento já recebeu parecer. A matéria está 
pendente... Vou dizer claramente: a matéria à qual se 
refere este requerimento está pendente de parecer. Diz 
o art. 336 do Regimento Interno que, quando a matéria 
está pendente de parecer, aplica-se o inciso III do art. 
336; e o requerimento foi formulado com base no inci-
so II do art. 336. Logo, este requerimento foi formulado 
de maneira irregular e precisaria ser refeito. Porque a 
matéria não tem parecer; então, não é...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O art. 336 diz exatamente o seguinte: 

“Art. 336. A urgência poderá ser requerida:”
O inciso II diz: 
“II – quando se pretenda a apreciação da matéria 

na segunda sessão deliberativa ordinária subsequente 
à aprovação do requerimento.”

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – E o inciso III?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E o inciso III diz o seguinte: 

“III – quando se pretenda incluir em Ordem do 
Dia matéria pendente de parecer.”

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sim. Então, a minha objeção, Sr. Pre-
sidente, é que essa urgência não pode ser requerida 
hoje, porque a leitura do requerimento é exatamente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O inciso III diz exatamente o seguinte: 

“matéria pendente de parecer”. Mas o II não, que é o 
caso que está sendo observado no próprio requeri-
mento. Não há essa restrição.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Perdoe-me, Exª, mas a urgência está 
sendo requerida hoje – hoje –, neste momento, com 
base no inciso II do art. 336.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quando, na verdade, o fundamento do 
requerimento de urgência deveria ser o inciso III do 
art. 336. Por quê? Porque a matéria que se pretende 
apreciar com urgência...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com base no inciso III é que diz que 
há uma restrição, porque, obrigatoriamente, manda 
seguir aquele procedimento.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu me curvo à decisão de V. Exª, em-
bora, respeitosamente, discorde.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá, 1º Secretário 
em exercício.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – 

Requerimento de urgência.
Requeremos a urgência, nos termos do art. 
336, inciso II, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, para o Projeto de Lei da Câmara 
nº 14, de 2013, que altera as Leis nºs 9.096, 
de 19 de setembro de 1995, e 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, nos termos que especifica. 
Sala das sessões. Senador Gim Argello e di-
versos Senadores que compõem o quórum 
para a oitiva do requerimento, Sr. Presidente. 

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Este requerimento será votado após a 
Ordem do Dia, na forma do disposto do art. 340, inciso 
II, do Regimento Interno do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à 

ORDEM DO DIA
Item 1 da pauta:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 5, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do tex-
to aprovado na Câmara dos Deputados, que 
altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009, quanto à autorização para concessão de 
subvenção econômica em operações de finan-
ciamento destinadas a aquisição e produção 
de bens de capital e a inovação tecnológica e 
em projetos de infraestrutura logística direcio-
nados a obras de rodovias e ferrovias objeto de 
concessão pelo Governo Federal; altera a Lei 
nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à 
concessão de subvenção econômica em opera-
ções 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 financiamen-
tos destinados a beneficiários localizados em 
Municípios atingidos por desastres naturais; 
altera as Leis nºs 12.487, de 15 de setembro 
de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 
e 11.491, de 20 de julho de 2007; prorroga os 
prazos previstos nas Leis nºs 12.249, de 11 
de junho de 2010, e 11.941, de 27 de maio 
de 2009 (proveniente da Medida Provisória 
nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol 
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece, 
e pela rejeição das demais emendas.

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Pre-
sidência presta os seguintes esclarecimentos: 

Foram apresentadas à Medida Provisória 24 
emendas.

A matéria foi aprovada, na Câmara dos Deputa-
dos, no dia 10 de abril, nos termos do Projeto de Lei de 
Conversão, apresentando pela Comissão Mista, com 
a aprovação da Emenda nº 20, destacada.

O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado 
por igual período, por Ato do Presidente da Mesa do 
Congresso Nacional, Ato nº 9, e se esgotará no dia 16 
de maio. O Projeto de Lei de Conversão, de 2013, foi 
lido no Senado Federal no dia 16 de abril. 

Prestados esses esclarecimentos, passa-se, por-
tanto, à apreciação da matéria.

Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/

PSDB – SP) – Sr. Presidente, apenas um lembrete. 
Lembra-se V. Exª da resposta à questão de ordem do 
Senador Alvaro Dias, reiterada por mim, e que V. Exª 
ficou de responder.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Especificamente respondendo à ques-
tão de ordem formulada pelo Senador Alvaro Dias, e 
essa resposta eu tinha ficado de dá-la já há alguns 
dias, na semana que passou, combinei exatamente 
com o Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB 
no Senado Federal, dá-la hoje, exatamente, Senador 
Alvaro Dias.

Em resposta à questão de ordem formulada por 
V. Exª sobre os trâmites, especialmente os prazos de 
tramitação das medidas provisórias no Congresso Na-
cional, tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal 
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
4.029, que julgou incidentalmente a inconstituciona-
lidade dos arts. 5º, caput, e 6º, caput, §§ 5º e 6º, da 
Resolução nº 1, de 2012, do Congresso Nacional, a 
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:

1 – Sobre a necessidade de o Congresso Nacio-
nal atualizar a referida resolução, nos termos do art. 
128 do Regimento Comum do Congresso Nacional, 
cabe às Mesas do Senado Federal e da Câmara dos 
Deputados, ou cem subscritores, sendo 20 Senado-
res e 80 Deputados, propor resolução nesse sentido;

2 – Sobre o prazo da comissão mista incumbida 
de analisar as medidas provisórias, em observância à 
decisão do Supremo Tribunal Federal, a manifestação 
da comissão mista é inafastável. Nesse sentido, as 
medidas provisórias somente seguirão ao exame das 
Casas do Congresso Nacional após a manifestação 
dos colegiados mistos. Cabe destacar, desde a Medida 
Provisória nº 562, de 2012, primeira a tramitar após a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, todas as Comis-
sões Mistas têm sido regularmente instaladas e têm 
deliberado sobre as medidas provisórias, e a Câmara 
dos Deputados e o Senado Federal as apreciaram no 
estrito prazo constitucional de 120 dias.

3 – Sobre a apresentação de parecer em plená-
rio, como a medida provisória, necessariamente, será 
instruída pela Comissão Mista pertinente, não há mais 
espaço para designação de relator em plenário. En-
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tretanto, ao relator e ao relator revisor designados na 
Comissão Mista cabe a função de, em plenário, pres-
tar esclarecimentos que se fizerem necessários sobre 
o parecer da Comissão, bem como manifestar-se em 
relação aos incidentes procedimentais ocorridos du-
rante a deliberação da matéria.

4 – Sobre o sobrestamento da pauta, por força 
do § 6º, do art. 62, da Constituição Federal, a medida 
provisória, com prazo de 45 dias de tramitação esgo-
tado, somente sobrestará a pauta da Casa onde es-
tiver tramitando, ou seja, enquanto estiver tramitando 
na comissão mista, não sobresta a pauta de nenhuma 
das Casas do Congresso Nacional.

5 – Quanto à manutenção do acordo informal 
de apreciação da medida provisória, após a segunda 
sessão deliberativa ordinária de sua leitura, cabe... – 
foi o acordo aqui e o acordo exatamente reside nessa 
questão –, ...cabe às lideranças partidárias definirem 
e acordarem sobre esse procedimento. Esse procedi-
mento foi um procedimento acordado aqui no passa-
do e somente deixará de ser observado se um novo 
acordo o revogar na prática. Enquanto um acordo não 
revogar esse procedimento, ele será observado em 
função do posicionamento das lideranças partidárias.

Era essa a questão de ordem que eu gostaria de, 
em nome da Mesa do Senado federal, neste momento, 
responder a V. Exªs.

Concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol, Re-
lator Revisor da Medida Provisória. 

Com a palavra, V. Exª, Senador Ivo Cassol.
V. Exª já está devidamente inscrito, Senador Hum-

berto Costa.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Como rela-

tor. Sem revisão do orador) – Obrigado, Sr. Presidente. 
Srªs e Srs. Senadores, a Medida Provisória n° 

594, de 2012, ora em apreciação, trata de concessão 
de subvenção econômica em diversas operações de 
financiamento feitas pelo Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES).

Preliminarmente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, parabenizo os meus colegas Senadores e 
Deputados, membros da Comissão Mista da Medida 
Provisória nº 594, de 2012, e o meu caríssimo colega 
e Presidente de Honra de meu Partido, do Partido Pro-
gressista, e Presidente da Comissão, Senador Fran-
cisco Dornelles. Por fim, parabenizo o nobre Deputado 
Leonardo Quintão pela elaboração e esmero de seu 
relatório e pela disposição demonstrada em discutir 
com os diversos setores envolvidos, de forma demo-
crática, mostrando precipuamente a preocupação de 
ouvir todos os segmentos, visando ao aprimoramento 
do relatório.

A Comissão Mista do Congresso Nacional que 
analisou a Medida Provisória n° 594, de 2012, a apro-
vou com modificações, na forma do PLV n° 5, de 2013. 
Posteriormente, o PLV foi aprovado pelo Plenário da 
Câmara dos Deputados.

A Medida Provisória recebeu 24 emendas e foi 
aprovada na Comissão Mista na forma do PLV n° 5. 
Posteriormente, o PLV foi aprovado no plenário de 
nossa Casa irmã.

Pelo texto do relatório aprovado na Comissão 
Mista, o Banco terá mais recursos repassados pelo 
Governo para investir em empréstimos para diversas 
ações de infraestrutura, especialmente em rodovias 
e ferrovias, e para o apoio de pessoas atingidas por 
desastres naturais. A medida provisória amplia os li-
mites de financiamento do Programa de Sustentação 
do Investimento – PSI). Abre, até 31 de dezembro de 
2013, o prazo de adesão ao Programa de Recupera-
ção Fiscal, chamado de Refis da Crise, criado para 
ajudar empresas a enfrentar a crise financeira inter-
nacional. Visa a garantir financiamento para projetos 
de inovação tecnológica no que se refere à compra, 
à produção e ao arrendamento mercantil de bens de 
capital destinados a esse tipo de projeto.

A Medida Provisória n° 594, de 2012, regulamenta 
matérias relacionadas a políticas de crédito desenvolvi-
das pelo BNDES, pela Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (FINEP) e pelos bancos operadores dos recursos 
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e 
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE). 
São abordadas questões referentes à concessão de 
subvenção econômica, à definição de garantias reque-
ridas em contratos de crédito e ao financiamento dos 
encargos cobrados por fundos garantidores de crédito.

Altera ainda a Lei n° 12.096, de 2009, amplian-
do em R$85 bilhões o valor limite dos financiamentos 
subvencionados, ofertados pelo BNDES e pela Finan-
ciadora de Estudos e Projetos – Finep, e destinados à 
produção, aquisição e exportação de bens de capital 
e à inovação tecnológica. Também autoriza a União a 
conceder subvenção econômica ao BNDES, destinada 
à redução do custo do tomador final interessado em 
contratar financiamento para operações de arrenda-
mento mercantil de bens de capital e capital de giro, 
associado a investimentos em bens de capital, e atri-
bui competência ao BNDES para definir as garantias 
a serem prestadas por tomadores de recursos em fi-
nanciamentos direcionados a bens de capital, inova-
ção tecnológica e produção, destinados à exportação.

Essas medidas de política financeira, referentes 
às operações desenvolvidas no âmbito do Programa 
de Sustentação do Investimento (PSI/BNDES) am-
pliam e aperfeiçoam a oferta de crédito direcionada ao 
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financiamento da inovação tecnológica e da produção, 
aquisição e exportação de bens de capital. A amplia-
ção do crédito é constituída mediante o aumento do 
valor das operações contratadas pelo BNDES e pela 
Finep favorecidas por subvenção econômica. O valor 
anterior à edição da MP era de R$227 bilhões. O va-
lor autorizado pela MP é de R$312 bilhões. Portanto, 
houve um aumento da ordem de R$85 bilhões na au-
torização para contratação de crédito subvencionado. 
Esses recursos deverão ser aplicados até 31 de de-
zembro de 2013. A ampliação do crédito também é 
realizada mediante o aumento do número de tipos de 
operações que poderão ser financiadas por linhas de 
crédito subvencionadas pelo Tesouro e operadas pelo 
BNDES. Passam a ser favorecidas as operações refe-
rentes: a arrendamento mercantil (leasing) de bens de 
capital; a capital de giro associado a bens de capital; e 
aos encargos cobrados pelos fundos garantidores de 
operações de crédito. Essa expansão e qualificação da 
oferta de crédito, desenvolvidas de modo coordenado 
e articulado com o Plano Brasil Maior, contribui para 
a ampliação dos investimentos direcionados à expan-
são e modernização tecnológica do parque produtivo, 
para a manutenção de altas taxas de emprego e para 
o crescimento do volume das exportações.

A MP 594 altera a Lei n° 11.529, de 2007, para 
autorizar o BNDES a definir as garantias prestadas nos 
financiamentos e a permitir a inclusão dos encargos 
decorrentes da contratação de cobertura de riscos jun-
to aos fundos garantidores em operações de financia-
mento destinadas aos setores incluídos no Programa 
Revitaliza e às médias, pequenas e microempresas e 
às empresas de aquicultura e pesca, localizadas em 
Municípios do Estado de Santa Catarina, incluídas nos 
decretos estaduais que declararam estado de calami-
dade pública (Decreto n° 1.910, de 2008) e situação de 
emergência (Decreto n° 1.897, de 2008), em razão de 
consequências adversas decorrentes de enxurradas 
ocorridas no ano de 2008.

O Programa de Revitalização de Empresas – Re-
vitaliza, desenvolvido pelo BNDES, financia investimen-
tos e exportações de empresas brasileiras que atuam 
em setores afetados negativamente pela conjuntura 
econômica internacional. Os objetivos do programa 
estão associados à agregação de valores ao produto 
nacional, à incorporação de inovação ao processo pro-
dutivo, ao fortalecimento da marca das empresas e à 
ampliação da inserção de bens e serviços brasileiros 
no mercado internacional.

A contratação de serviços de cobertura de ris-
cos de crédito junto aos fundos garantidores é um 
procedimento facilitador do acesso de pessoas físi-
cas e jurídicas ao crédito. Porém, a demanda por es-

ses serviços implica assunção de custos por parte de 
empresas contratantes. A inclusão desses custos no 
valor do financiamento subvencionado facilita a con-
tratação de cobertura de risco e, consequentemente, 
amplia o acesso de empresas ao crédito direcionado 
para o investimento e a exportação. O aumento dos in-
vestimentos e a melhoria das condições de realização 
do comércio exterior contribuem para o aumento da 
competitividade das empresas brasileiras, a melhoria 
dos resultados da balança comercial (e, consequen-
temente, do balanço de pagamentos) e a expansão 
do emprego e do crescimento da economia brasileira.

A Medida Provisória também altera a Lei nº 
12.409, de 2011, para autorizar o BNDES a definir as 
garantias prestadas nos financiamentos e a permitir 
a inclusão dos encargos decorrentes da contratação 
de cobertura de riscos junto aos fundos garantidores 
(instituídos pela Lei n° 12.087, de 2009) em operações 
financeiras contratadas no âmbito do Programa Emer-
gencial de Reconstrução (PER).

Esse programa oferta créditos subvencionados 
a produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) locali-
zados em Municípios atingidos por desastres naturais, 
que tiveram a situação de emergência ou calamidade 
pública reconhecida pelo Poder Executivo Federal.

A contratação de cobertura de risco de crédito 
junto aos fundos garantidores é um procedimento faci-
litador do acesso ao serviço de crédito. A inclusão dos 
custos de contratação – desses serviços de seguro – 
no valor do financiamento subvencionado concedido 
pelo BNDES facilita o acesso dos produtores rurais ao 
crédito produtivo. O acesso ao crédito, em condições 
adequadas ao perfil do tomador (prazos, contrapartida, 
taxa de juros, etc.), estimula a atividade econômica e 
contribui para o aquecimento do mercado de trabalho. 
Esses fatos, sempre relevantes para o bom andamento 
da economia, assumem importância mais expressiva 
quando direcionados ao desenvolvimento da produção 
rural realizada em Municípios atingidos por desastres 
naturais, haja vista a forte contribuição desse setor para 
a produção de alimentos e a geração de empregos.

O texto da Medida Provisória tem o objetivo de 
esclarecer a respeito da metodologia de apuração do 
valor da subvenção econômica, mediante equalização 
de taxa de juros, nas operações de crédito para in-
vestimentos no âmbito do Fundo de Desenvolvimento 
do Nordeste (FDNE) e do Fundo de Desenvolvimento 
da Amazônia (FDA). A Medida Provisória n° 594, de 
2012, altera também a Lei n° 12.712, de 2012. O texto 
vigente até a data da publicação da Medida Provisória 
nº 594, de 2012, definia subvenção econômica como 
o diferencial entre a remuneração das instituições fi-
nanceiras e os encargos cobrados do tomador final. 
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O novo texto define a subvenção como diferencial en-
tre a remuneração das instituições financeiras mais o 
custo da fonte de recursos e os encargos cobrados 
do tomador final. O fato novo é a inclusão, de modo 
explícito, do componente custo da fonte de recursos 
no procedimento de apuração dos valores da subven-
ção econômica.

Srªs e Srs. Senadores, a medida provisória é muito 
importante para o desenvolvimento econômico do País, 
principalmente porque vai favorecer as regiões que têm 
sofrido com desastres naturais e que estão em situa-
ção de emergência ou estado de calamidade pública.

Vale reiterar, Srªs e Srs. Senadores, que esta 
Medida Provisória, complementada por importantes 
medidas propostas em seu relatório, amplia limites de 
financiamento do Programa de Sustentação do Inves-
timento (PSI) e reabre até 31 de dezembro de 2013 o 
prazo de adesão ao Programa de Recuperação Fis-
cal, chamado de Refis da Crise, criado para ajudar 
empresas a enfrentar a crise financeira internacional.

Ressalto ainda que o relatório também contem-
pla dispositivo em que o governo ajude a arcar com os 
prejuízos dos produtores de etanol na safra de 2011 
e 2012, equalizando os custos de produção e comer-
cialização do combustível, ajudando diretamente aos 
produtores ou por meio de cooperativas e sindicatos, 
desde que a produção tenha ocorrido nas áreas de 
atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene) ou na Superintendência de Desen-
volvimento da Amazônia (Sudam). Esta medida é fun-
damental para o setor sucroenergético, inclusive por ter 
o objetivo de garantir a competição frente à produção 
em outras Regiões do País. Este setor de suma impor-
tância para a economia nacional emprega centenas e 
centenas de pessoas nas regiões atendidas e é um 
enorme avanço para o setor, pois afasta o preconceito 
existente em relação à Região, cujos fatores adversos, 
como o climático, impedem o seu crescimento. 

Saliento que o Nordeste sofre a pior seca dos 
últimos 50 anos – e é um fenômeno recorrente, Srªs 
e Srs. Senadores. Com estas ações, evitaremos, lite-
ralmente, uma quebradeira do setor naquelas regiões. 
São 77 usinas no Nordeste brasileiro, e eventuais de-
missões, no caso desta ocorrência, seriam maciças, 
agravando ainda mais a situação, já caótica nos setores 
de pecuária e agricultura. As medidas de desoneração 
recém-anunciadas pelo Governo Federal, para acudir 
o setor, não são suficientes para a sua manutenção.

A medida também visa garantir financiamento 
para projetos de inovação tecnológica, no que se refe-
re à compra, à produção e ao arrendamento mercantil 
de bens de capital destinados a esse tipo de projeto. 
A proposta faz parte do Programa de Recuperação 

Fiscal. O Relatório estendeu o alcance da medida, 
inclusive, para que empresas de reciclagem de resí-
duos sólidos também possam ser beneficiadas pelos 
empréstimos do BNDES. 

Esta Casa aprecia, neste momento, em deci-
são terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 67, de 
2013, do Senador, colega, Vital do Rêgo, que altera a 
Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, para dispor so-
bre a logística reversa de veículos automotores, e que 
tenho a honra de ser o seu Relator, na Comissão de 
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle. O objetivo maior é incentivar, Sr. Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, o setor produtivo nacional, 
aumentando sua competitividade.

Por isso, peço aos nobres pares votarmos favo-
ravelmente à aprovação da Medida Provisória nº 594, 
de 2012, tão importante para fomentar o crescimento 
de nosso País.

Esse é o nosso entendimento. Esse é o nosso 
Relatório. 

Muito obrigado pela atenção, Srªs e Srs. Sena-
dores.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Prestados esses esclarecimentos pelo 
Senador Ivo Cassol, Relator Revisor da Medida Pro-
visória, passa-se à apreciação da matéria. 

Em votação os pressupostos de relevância, ur-
gência e adequação financeira e orçamentária da Me-
dida Provisória. 

As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovados os pressupostos de urgência, relevân-
cia e adequação financeira e orçamentária da Medida 
Provisória.

Discussão do projeto de lei de conversão, da me-
dida provisória e das emendas, em turno único.

Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para 

discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu teria duas razões fundamentais 
para questionar esta Medida Provisória, mas tenho qua-
tro ou seis razões para votar essa medida provisória.

Essa MP, na sua origem...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador José Agripino, sem pretender 
interromper V. Exª, eu queria prorrogar a sessão pelo 
tempo necessário, para que possamos esgotar a Or-
dem do Dia. Muito obrigado.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – 
Obrigado a V. Exª. Esta medida provisória amplia em 
85 bilhões os limites para concessão de recursos 
dados pelo BNDES para financiamento de empreen-
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dimentos. Esse dinheiro não é de recurso próprio do 
BNDES e muito menos de recursos próprios da União, 
são recursos captados no mercado a juros superiores 
a 11% e emprestados a TJLP mais ou menos 5%. Fiz 
as contas e o desencaixe que o Governo tem em juros, 
pela captação desse dinheiro e pelo empréstimo sub-
sidiado – e aqui não vai nenhum reparo a empréstimo 
subsidiado – vai o reparo à perda de R$19 bilhões, 
que é quase o que, no Orçamento da União, estava 
consignado para investimentos em ferrovia e hidrovias, 
por parte da União. Esse recurso não é contabilizado 
para efeito de superávit primário. Ele entra de forma 
implícita no déficit dos empréstimos ou na dívida pú-
blica consolidada. 

O segundo ponto: fica autorizado que o BNDES 
compre ativos de agentes financeiros que já tinham 
oferecido financiamentos a determinadas empresas e 
esses ativos poderiam ser vendidos ao BNDES, ou seja, 
esse dinheiro está comprando ativo de financiamento já 
concedido. Então, toma-se dinheiro emprestado, paga 
taxa de juros maior que a taxa de júris que é cobrada 
para comprar ativos de empresas que já financiaram 
empresas, empresas e instituições financeiras que já 
financiaram empresas, ou seja, você estaria teoricamen-
te comprando ativos podres sem consequência prática, 
o que eu acho pouco recomendável e questionável.

O que me leva a votar a favor desta matéria? O 
primeiro de tudo é que está acrescentada a possibili-
dade de financiamento para projetos de infraestrutura 
em rodovias e ferrovias e de projetos e equipamentos 
de reciclagem, o que é uma coisa boa. 

Está reaberto o prazo para as empresas aderirem 
ao Programa de Recuperação Fiscal, criado em 2009, 
o chamado Refis da Crise, que vai atender a milhares 
de empreendimentos que, se tiverem a regularização 
de suas contas da Previdência, passarão a ter vida 
empresarial normal, gerando emprego.

Terceiro ponto: esses recursos podem arcar com 
parte dos custos da produção da safra 2011/2012 dos 
produtores de etanol, nas áreas de atuação da Su-
dene e da Sudam, que vêm atravessando uma crise 
seriíssima, decorrente de seca, e têm, nesse aporte 
de recurso, um socorro emergencial muito importante. 
Só ele já justificaria o meu voto a favor desta medida 
provisória. É uma das seis razões.

Quarta razão: ela amplia de R$48 milhões para 
R$78 milhões o limite de receita bruta anual de empre-
sas que possam aderir ao regime de tributação com 
base no lucro presumido, a simplificação tributária. 

Vai de R$48 milhões para R$78 milhões, Senador 
Flexa Ribeiro, facilitando um número maior de empre-
sas a ingressarem no regime de lucro presumido com 
facilitação tributária.

Outra: a destinação de recursos do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para investi-
mentos em setores de aeroportos, armazéns, logísti-
cas e hotelaria.

E, por último, a Câmara dos Deputados des-
tina, por emenda que colocou e aprovou, o mínimo 
de 40% do montante adicional dos recursos a serem 
constituídos pelo BNDES às mico, pequenas e mé-
dias empresas. 

É, portanto, um elenco de seis providências que 
reputo muito importantes, que suplantam, de longe, 
aquelas duas às quais faço reparo e com as quais 
não concordaria. 

Por essas razões, o nosso voto é favorável à 
aprovação da medida provisória. 

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB) 
– Pela Liderança do PSDB, Sr. Presidente.

Já encerramos o encaminhamento? Já estamos 
encaminhando a votação?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Está em discussão, está em dis-
cussão.

Com a palavra, V. Exª e, em seguida, o Senador 
Randolfe.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB. 
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Então, vou só 
encaminhar. Eu penso que as discussões serão feitas 
talvez pelo Senador Randolfe.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, creio que nós poderíamos nos 
pronunciar no encaminhamento de votação.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Já poderíamos, enquanto o senhor faz a votação.

Eu penso que seria muito oportuno, por econo-
mia processual, que pudéssemos adotar a sugestão 
do sempre talentoso e brilhante Senador Randolfe.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem dúvida, Senador Cássio.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB) – Apenas para, em nome da Liderança do PSDB, 
registrar mais uma vez a preocupação que todos nós 
temos com o contrabando que o governo costuma fazer, 
em desrespeito a este Senado, ao Congresso como 
um todo, de, em uma única medida provisória, juntar 
temas, às vezes análogos ou não, o que nos obriga 
a ter uma posição favorável na totalidade da matéria, 
mesmo pontualmente existindo divergências, como 
acaba de consignar o igualmente talentoso e brilhan-
te Senador José Agripino. Por conta de alguns pontos 
dos quais ele concorda, é obrigado, no mesmo pacote, 
a votar em temas que não tem a concordância dele, 
como também não tem de vários outros Senadores.
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É por isso que estamos repetindo essa crítica. 
Que o Congresso Nacional faça valer as suas atribui-
ções, a sua competência constitucional. Que a Base 
do Governo reflita sobre o dano que provoca ao Brasil 
esse tipo de prática.

E, pelos mesmos argumentos trazidos pelo Sena-
dor José Agripino, nós votaremos favorável à medida 
provisória, ao projeto de conversão, sobretudo dando 
destaque a algo que fala muito diretamente ao nosso 
Nordeste, Sr. Presidente Renan, que diz respeito ao 
apoio ao etanol, para que possamos ver, nessa ativi-
dade econômica, o mínimo de capacidade de compe-
titividade e sobrevivência.

Ficando registrada a crítica a esta prática, ma-
nifestamos a nossa posição favorável, de forma breve 
e sucinta, para que possamos já entrar no processo 
definitivo de votação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª, Senador Welling-
ton Dias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para 
discutir. Sem revisão do orador.) – Quero me manifes-
tar aqui, Sr. Presidente, favoravelmente, agradecendo 
às Lideranças dos vários partidos.

Eu destaco que nós estamos tratando de uma 
medida provisória que amplia em R$85 bilhões as con-
dições de investimentos do nosso País. Nós passamos 
a ter agora um valor de R$312 bilhões, a partir dessa 
medida provisória, junto ao BNDES, que permite as 
condições de crescimento nas diversas regiões do País, 
desde a aquisição de bens de capital, capital de giro, 
enfim, incentivando todo um conjunto de investimentos.

Destaco ainda a inclusão, pela Câmara, de um 
texto que coloca o reconhecimento de que tivemos, 
por conta de irregularidades de chuvas, prejuízos em 
algumas cadeias produtivas. E destaco aquela relacio-
nada à cana-de-açúcar no Nordeste, que aqui coloca 
uma forma de compensação. 

É por essa razão que quero manifestar uma po-
sição favorável à aprovação, em nome do Partido dos 
Trabalhadores, e pedir o apoio a todos os parlamen-
tares desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaramos encerrada a discussão.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Para encaminhar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passa-se ao encaminhamento. 

Concedo a palavra ao Senador Randolfe Rodri-
gues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, me parece que o nosso voto será o único 
contrário a esta medida provisória, e será contrário 
porque ela insiste em um modelo. 

Está externado nesta medida provisória o debate 
que queremos travar sobre política econômica. Esta 
medida provisória, Sr. Presidente, transfere recursos 
do BNDES para rodovias que já foram privatizadas.

Esta medida provisória, Sr. Presidente, no seu 
art. 9º, acrescenta os setores de aeroportos, armazéns 
e logísticas, como beneficiários de Fundo de Investi-
mento do FGTS. O FGTS, Sr. Presidente, o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço, recurso pertencente 
aos trabalhadores brasileiros. A medida provisória 
transfere recursos do FGTS para financiamento de 
setores que estão em processo de privatização, como 
os aeroportos.

Presidente, isso me parece completamente con-
traditório ao que foi dito anteriormente pelos governos. 
Os governos dizem constantemente – e foi dito isso 
durante o governo do Presidente Fernando Henrique, 
e eu estou vendo ser dito isso hoje, é uma continua-
ção do mesmo discurso – que não há recursos para 
investimento em infraestrutura, que não há recursos 
para investimento nos aeroportos. 

Aí, nós vamos aprovar uma medida provisória, 
tirando recursos do FGTS, para colocar onde? Nos 
aeroportos. Só que esses aeroportos não são mais 
concessões públicas. Esses aeroportos, agora, são 
concessões privadas. Ou seja, o dinheiro que não ha-
via anteriormente para investimento em aeroportos 
públicos tem agora para privatizados, tem agora para 
investimento. Agora, que os aeroportos entrarão em 
processo de privatização.

No mais, o conjunto da medida provisória tira re-
cursos do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social, para avançar em processos 
de privatização, como é claro, dito no art. 1º. O art. 1º 
estabelece que recursos públicos serão destinados, 
através do BNDES, para ferrovias e para estradas que 
já foram privatizadas. 

Ora, o recurso público que não havia anterior-
mente para rodovias e estradas, para investimento em 
infraestrutura por parte do Estado, esse recurso, depois, 
aparece, pelo BNDES, esse recurso depois aparece, 
através dos recursos do FGTS, para o financiamento 
de privatizações. 

Esta medida provisória, Sr. Presidente, apresen-
ta claramente qual é nossa divergência do modelo 
econômico e onde está o centro de uma crítica que 
formulamos, ou seja, que o Estado tem que ser afas-
tado do seu papel de agente de investimento, que o 
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Estado não pode investir em infraestrutura no País, 
que o Estado não pode investir em aeroportos; mas, 
depois, quando passa para a iniciativa privada, quando 
é transferido, quando passa para concessões privadas, 
aí aparecem recurso público do trabalhador brasileiro, 
como do FGTS, e recurso público, como do BNDES. 

É por essa razão, Sr. Presidente, que nós sere-
mos, nessa matéria, me parece, o único voto contrário 
a ela. E somos o único voto contrário porque, nesse 
aspecto, há uma continuidade de modelo econômico, 
em curso no Brasil nos últimos 16 anos. Um modelo 
que acha que o Estado é incapaz de investir, mas que 
compreende que, tão logo se passam às concessões 
privadas, então aparecem recursos do Estado que não 
apareciam antes para os investimentos que o Estado 
brasileiro devia fazer. 

Esta é uma medida provisória que, pelo menos, 
Sr. Presidente, para o povo brasileiro é didática, porque 
apresenta qual é nossa crítica, qual é nossa divergên-
cia e apresenta o que nós compreendemos, que é o 
papel central que um Estado deve cumprir. O Estado 
brasileiro tem recursos disponibilizados já no próprio 
Orçamento, e, se não os tem, deveria ter, deveria tê-
-los disponibilizados para atender os trabalhadores, 
que é para isso que servem os recursos do FGTS; e 
não esses recursos aparecerem somente quando fer-
rovias, quando estradas são privatizadas ou quando 
aeroportos estão em vias de privatização. 

Dessa forma, Sr. Presidente, nosso encaminha-
mento de voto, do PSOL, é contrário.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Vital do Rêgo, com a palavra 
V. Exª.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
com a anuência do meu Líder Eunício Oliveira, que vai 
encaminhar pelo Bloco, e é um grande Bloco, o Bloco da 
Maioria, ao PMDB me cabe encaminhar a favor desta 
medida provisória, o que, efetivamente, demonstra a 
compreensão da quase totalidade da Casa, no sentido 
de fazer valer essa política de atração de investimen-
tos para o País, cuja locomotiva é o Governo Federal, 
quando amplia em R$85 bilhões os limites para con-
cessão de subvenção econômica. 

Entre todas as formas de investimentos, como o 
financiamento das carteiras adquiridas pelo BNDES, 
as infraestruturas em rodovias, ferrovias, aeroportos, 
eu quero destacar, Sr. Presidente, e aí falo ao alagoano 
e aos nordestinos que me antecederam, a necessária 
forma de atuação no momento mais urgente e grave 
que nós estamos vivendo com relação à nossa seca. O 

Governo vai arcar com parte dos custos de produção 
da safra de 2011 e 2012 dos produtores de etanol nas 
áreas de atuação da Sudene e da Sudam. O subsídio 
será de R$0,40 por litro de etanol. 

Na Paraíba, Sr. Presidente, nós estamos vivendo, 
nos últimos três anos – o Senador Cássio falou ago-
ra há pouco também sobre esse assunto – uma que-
da vertical na nossa produção de etanol, em virtude 
exatamente da seca. E, depois de amplo processo de 
negociação, chega essa medida provisória, que não 
socorre na totalidade as necessidades dos produtores, 
mas minimiza as suas perdas. 

Por isso, o PMDB vota favorável, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Para encaminhar. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em meu nome 
e em nome do Senador Alfredo Nascimento, em nome 
do nosso Bloco, estamos aconselhando o voto favorá-
vel a essa emenda, que é muito importante. 

Uma emenda que amplia, em R$85 bilhões, o 
limite de concessão de subvenção econômica pela 
União aos financiamentos, financiamentos importan-
tíssimos do setor logístico. Nós todos estamos recla-
mando desse apagão logístico, quando a nossa safra, 
graças a Deus, superou todos os recordes, mas temos 
dificuldade em ferrovias, em rodovias, em concessões 
que vão ser colocadas. 

Isso é muito importante, Sr. Presidente. Essa 
antecipação da eficiência do dispositivo oferece maior 
segurança jurídica para os investidores locais e para os 
estrangeiros também. Então, essa ampliação de R$85 
bilhões é muito, muito importante, que é a alma dessa 
medida provisória que todos nós apoiamos. 

Da mesma forma, Sr. Presidente, dá um novo 
aporte do Tesouro Nacional ao limite de financiamento 
da conta do PSI para investimentos privados em bens 
de capital, exportação e para embarque ao projeto 
transformador de inovação tecnológica de R$227 bi-
lhões para R$312 bilhões, dos quais R$6 bilhões serão 
aplicados pela Finep. Quer dizer, é muito importante 
isso na área de tecnologia. 

Então, é muito importante essa medida provisória 
e, de minha parte e da parte de nosso Bloco, apoiamos 
também a reabertura. Esse item já foi colocado na Câ-
mara Federal, que é a reabertura do prazo de adesão 
ao Refis. Esse Refis foi feito e aprovado aqui, mas, logo 
em seguida, houve aquela crise de 2008/2009, muita 
gente não conseguiu se manter nele, mas muita gente 
quer voltar. Então, o nosso Bloco também apoia essa 
ampliação do Refis, conhecido como Refis da crise.

E, da mesma forma, apoiamos a equalização 
dos custos de produção do etanol. O PLV também in-
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cluiu emenda que obriga a União a equalizar o custo 
da produção do etanol em R$0,40 o litro, desde que 
os produtores desenvolvam suas atividades nas áreas 
de atuação da Sudene e da Sudam. Igualmente, não 
há entendimento com o Governo, mas nós apoiamos. 
Por quê? Porque entendemos que tem que ter essa 
modernidade, tem que ter essa equalização.

Seria isso, Sr. Presidente, dizendo que vamos 
votar a favor dessa medida provisória, principalmente 
pelos R$85 bilhões.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, pela Liderança do Bloco da Maioria, gostaria de 
encaminhar favoravelmente à medida provisória porque, 
só para citar os principais pontos, nos financiamentos 
contratados no amparo ao Programa de Sustentação 
do Investimento para inovação, aquisição de produ-
tos e de bens de capital e o financiamento pelo Finep 
para inovação tecnológica, em conformidade com os 
objetivos estipulados pelo Plano Brasil Maior e pelos 
financiamentos do BNDES, a beneficiária localizada 
em Municípios atingidos por desastres naturais e as 
instituições financeiras oficiais federais nas operações 
de crédito para investimento em recursos do Fundo de 
Desenvolvimento da Amazônia e do Fundo de Desen-
volvimento do Nordeste, por si só, Sr. Presidente, já 
justificava essa medida provisória.

Portanto, o nosso encaminhamento pelo Bloco 
da Maioria é favorável à aprovação dessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Votação do projeto de lei de conversão, 
que tem preferência regimental. 

As Senadoras e os Senadores que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam 

prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela 
apresentadas.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Presidente, registrar o voto contrário do PSOL.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aprovadas, com o voto contrário do 
PSOL.

A matéria vai a sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 5, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisória nº 594, de 2012)

Altera a Lei n° 12.096, de 24 de novembro de 
2009, quanto à autorização para concessão 
de subvenção econômica em operações 
de financiamento destinadas a aquisição e 
produção de bens de capital e a inovação 
tecnológica e em projetos de infraestrutura 
logística direcionados a obras de rodovias 
e ferrovias objeto de concessão pelo Go-
verno federal; altera a Lei n° 11.529, de 22 
de outubro de 2007, quanto à concessão de 
subvenção econômica em operações desti-
nadas a financiamentos a diferentes setores 
da economia; altera a Lei n° 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 natu-
rais; altera as Leis n°s 12.487, de 15 de se-
tembro de 2011, 9.718, de 27 de novembro 
de 1998, e 11.491, de 20 de julho de 2007; 
prorroga os prazos previstos nas Leis n°s 
12.249, de 11 de junho de 2010, e 11.941, de 
27 de maio de 2009.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 12.096, de 24 de novembro de 

2009, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1°  ..........................................................
I – ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES, destinadas:
a) à aquisição, produção e arrendamento mer-
cantil de bens de capital, incluídos compo-
nentes e serviços tecnológicos relacionados, 
e o capital de giro associado; à produção de 
bens de consumo para exportação; ao setor de 
energia elétrica; a estruturas para exportação 
de granéis líquidos; a projetos de engenharia; 
à inovação tecnológica; a projetos de investi-
mento destinados constituição de capacidade 
tecnológica e produtiva em setores de alta in-
tensidade de conhecimento e engenharia; e, 
ainda, a projetos e equipamentos de recicla-
gem e tratamento ambientalmente adequados 
de resíduos; e
b) a projetos de infraestrutura logística direcio-
nados a obras de rodovias e ferrovias objeto 
de concessão pelo Governo Federal;
 .......................................................................
§ 1° O valor total dos financiamentos subven-
cionados pela União é limitado ao montante de 
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até R$312.000.000.000,00 (trezentos e doze 
bilhões de reais).
 .......................................................................
§ 10. A definição das garantias a serem pres-
tadas nos financiamentos a que se refere o 
inciso I do caput ficará a critério do BNDES, 
e os encargos dos fundos garantidores de que 
trata o art. 7° da Lei n° 12.087, de 11 de no-
vembro de 2009, poderão ser incluídos no valor 
do financiamento nas operações contratadas 
a partir de 1° de janeiro de 2010.
§ 11. Fica a União autorizada a subvencionar, 
na forma e no limite dispostos neste artigo, 
operações de financiamento que componham 
carteiras adquiridas pelo BNDES de outras ins-
tituições financeiras, desde que tais operações:
I – tenham a mesma destinação prevista na 
alínea a do inciso I do caput;
II – tenham os mesmos beneficiários e condi-
ções estabelecidos pelo Conselho Monetário 
Nacional para as linhas de crédito do BNDES 
passíveis de subvenção.
§ 12. Do montante adicional de recursos sub-
vencionados a serem concedidos pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social – BNDES, resultante da aplicação do 
disposto neste artigo, no mínimo 40% (quaren-
ta por cento) deverá ser repassado às micro, 
pequenas e médias empresas.”(NR)

Art. 2° O art. 2° da Lei n° 11.529, de 22 de outu-
bro de 2007, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 2°  ..........................................................
 .......................................................................  
§ 6° A definição das garantias a serem pres-
tadas nos financiamentos concedidos com 
recursos do BNDES ficará a seu critério, e os 
encargos dos fundos garantidores de que trata 
o art. 7° da Lei n° 12.087, de 11 de novembro 
de 2009, poderão ser incluídos no valor do 
financiamento nas operações contratadas a 
partir de 1º de janeiro de 2010.”(NR)

Art. 3º o art. 4º da Lei nº 12.409, de 25 de maio 
de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“Art. 4º  ...........................................................
 .......................................................................
§ 8º A definição das garantias a serem presta-
das nos financiamentos a que se refere o ca-
put ficará a critério do BNDES, e os encargos 
dos fundos garantidores de que trata o art. 7º 
da Lei nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, 
poderão ser incluídos no valor do financiamen-

to nas operações contratadas a partir de 1º de 
janeiro de 2010.”(NR)

Art. 4º Ficam prorrogados até 31 de dezembro 
de 2013 os prazos previstos no § 18 do art. 65 da Lei 
nº 12.249, de 11 de junho de 2010, e os prazos pre-
vistos no § 12 do art. 1° e no art. 7º da Lei nº 11.941, 
de 27 de maio de 2009.

§ 1° A existência de parcelamentos em curso 
nos termos das Leis n°s 12.249, de 11 de junho de 
2010, e 11.941, de 27 de maio de 2009, não impede 
o pagamento ou parcelamento de outros débitos, obe-
decidos o prazo mencionado no caput e as regras e 
condições fixadas nas referidas Leis, hipótese em que 
os procedimentos de consolidação e cobrança serão 
formalizados em processo administrativo autônomo.

§ 2° A extensão dos prazos de que trata o caput 
não se aplica às pessoas físicas e jurídicas que tenham 
tido o parcelamento rescindido após 1º de janeiro de 
2013, nos termos, respectivamente:

I – do § 9° do art. 1º da Lei nº 11.941, de 27 de 
maio de 2009;

II – do § 9° do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de 
junho de 2010.

Art. 5° Fica a União autorizada a equalizar par-
te do custo de produção referente à safra 2011/2012 
das unidades industriais produtoras de etanol que de-
senvolvam suas atividades nas áreas de atuação da 
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia – SUDAM.

§ 1º A equalização de que trata o caput será de 
R$0,40 (quarenta centavos de real) por litro de etanol, 
produzido e comercializado na referida safra 2011/2012, 
concedida diretamente aos produtores de etanol ou 
por meio de suas cooperativas de comercialização 
ou sindicatos representativos da classe legalmente 
constituídos e devidamente registrados no Ministério 
do Trabalho e Emprego.

§ 2° O Ministério da Fazenda e a Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP 
estabelecerão em conjunto as condições operacionais 
para o pagamento, o controle e a fiscalização da con-
cessão da equalização de que trata este artigo.

§ 3° A aplicação irregular ou o desvio dos recursos 
provenientes da equalização de que trata este artigo 
sujeitará o infrator à devolução, em dobro, do valor re-
cebido, atualizado monetariamente, sem prejuízo das 
demais penalidades previstas em lei.

Art. 6º O § 1º do art. 4º da Lei nº 12.487, de 15 
de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:
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“Art. 4º  ...........................................................  
§ 1º Os eventuais saldos de recursos financei-
ros remanescentes na data da prestação de 
contas poderão ser utilizados para ressarcir o 
ente beneficiário que já houver feito gastos com 
recursos próprios ou poderão ser reprograma-
dos para utilização em período subsequente, 
inclusive para objeto diverso do inicialmente 
estipulado, mantendo o objetivo original do pla-
no de que trata esta Lei, nos termos definidos 
pelo Conselho Deliberativo do FNDE.
 .............................................................. ”(NR)

Art. 7° O caput do art. 13 e o inciso I do art. 14 
da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13. A pessoa jurídica cuja receita bruta 
total no ano-calendário anterior tenha sido 
igual ou inferior a R$78.000.000,00 (setenta 
e oito milhões de reais) ou a R$6.500.000,00 
(seis milhões e quinhentos mil reais) multipli-
cado pelo número de meses de atividade do 
ano-calendário anterior, quando inferior a 12 
(doze) meses, poderá optar pelo regime de 
tributação com base no lucro presumido.
 .............................................................. ”(NR)

“Art. 14.  .........................................................  
I – cuja receita total no ano-calendário anterior 
seja superior ao limite de R$78.000.000,00 
(setenta e oito milhões de reais) ou proporcio-
nal ao número de meses do período, quando 
inferior a 12 (doze) meses;
 .............................................................. ”(NR)

Art. 8º O caput do art. 1º da Lei n° 11.491, de 
20 de junho de 2007, passa a vigorar com a seguinte 
alteração:

“Art. 1º Fica criado o Fundo de Investimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FI-
-FGTS, caracterizado pela aplicação de recur-
sos do FGTS, destinado a investimentos em 
empreendimentos dos setores de aeroportos, 
armazéns e logísticas, hotelaria, energia, rodo-
via, ferrovia, hidrovia, porto e saneamento, de 
acordo com as diretrizes, critérios e condições 
que dispuser o Conselho Curador do FGTS.
 .............................................................. ”(NR)

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, excetuado o disposto no art. 7º

Parágrafo único. O disposto no caput do art. 13 
e no inciso I do art. 14 da Lei nº 9.718, de 27 de no-
vembro de 1998, na redação dada pelo art. 7º desta 

Lei, passa a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano 
seguinte ao da publicação desta Lei.

Art. 10. Fica revogado o art. 1º da Medida Provi-
sória nº 606, de 18 de fevereiro de 2013.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Gostaria só de pedir a inscrição, como Líder, após a 
Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Sr. Presidente, eu gostaria de consultar se é possível a 
votação dos embaixadores; são quatro indicados para 
a nossa apreciação e votação.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Mesa observará a recomendação 
de V. Exª com relação à priorização da indicação dos 
embaixadores.

Não havendo acordo para que nós possamos 
seguir nos demais itens da pauta, nós consideramos 
encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 117, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
da República, que dá nova redação ao art. 9º 
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 
(autoriza o Banco Central do Brasil a abrir 
crédito aos Bancos Centrais da República Ar-
gentina e do Uruguai, sob a forma de margem 
de contingência reciprocamente concedida no 
âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda 
Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
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micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência,  

nos termos do Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efei-
tos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Peti-
ção nº. 9.495/AM, que redefine o número de 
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia,  

nos termos do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
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ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.

Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

13 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 316, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 25 21393 

Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) – 
Na verdade, estou esperando V. Exª encaminhar para, 
após o encaminhamento de V. Exª, fazer o meu enca-
minhamento, que, suponho, seja sobre o requerimento 
lido anteriormente à Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É, encerrada a Ordem do Dia, passa-
-se agora à apreciação do requerimento de urgência 
lido no Período do Expediente para o Projeto de Lei 
da Câmara dos Deputados nº 14, de 2013 (Requeri-
mento nº 361, de 2013).

Eu prorrogo a sessão pelo tempo necessário para 
que nós possamos esgotar esta pauta.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Gostaria que 

V. Exª, já que encerrou a Ordem do Dia, colocasse o 
requerimento em votação e, por favor, consultasse o 
Plenário, porque eu tenho certeza, para que a gente 
possa fazer também a votação da matéria dita do PLC 
14, na data de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) – Eu indago a V. Exª sobre a coincidência 
de horários da nossa sessão plenária do Senado com 
a sessão do Congresso Nacional; sessão conjunta que 
V. Exª convocou para as 19 horas. Não tendo nem V. 
Exª nem nós o dom da ubiquidade...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A informação que nós temos é que 
delongou um pouco mais a sessão da Câmara dos 
Deputados, e nós estamos aguardando, exatamente, 
o momento de encerrarmos simultaneamente aqui a 
sessão do Senado Federal; agradecendo a V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB –SP) – Pois não.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, permita-me? 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Só para entender o encaminhamento do ilustre 
Líder Gim Argello. 

O Líder Gim Argello pede a apreciação do reque-
rimento e a apreciação do projeto? É isso?

Só para lembrar a V. Exª – que sabe muito bem 
– que não há sustentação regimental para isso, a não 
ser que ocorresse acordo de todos os Líderes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello, há uma indaga-
ção específica a V. Exª. 

V. Exª tem a palavra para responder ao Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Ele já respondeu, Presidente, que é isso. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Essa é a recomendação que V. Exª...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – É. V. Exª sabe muito bem que não há susten-
tação regimental para isso. Podemos até apreciar o re-
querimento, mas não há sustentação regimental para, 
no dia de hoje, apreciarmos a matéria.

(Intervenção fora do microfone.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Exatamente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
Apenas para manifestar a posição do Partido 

Socialista Brasileiro, em relação à questão levantada 
pelo Senador Gim Argello, da completa discordância 
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com a possibilidade de apreciar o mérito desse reque-
rimento ainda hoje.

Apelo, mais uma vez, aos nobres Senadores 
e Senadoras desta Casa para que prevaleça o bom 
senso, para que não vivamos um constrangimento 
em relação a ver, novamente, uma medida do Sena-
do desautorizada, derrubada pelo Supremo Tribunal 
Federal, que sequer o Plenário do Senado aprecie o 
requerimento de urgência.

Essa é a solicitação que reitero para que não viva-
mos o constrangimento de apreciar o requerimento de 
urgência e manifestar a nossa completa discordância, 
caso seja apreciado o requerimento de urgência, de 
apreciação do mérito da matéria ainda hoje.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, foi 
encaminhado à Mesa um requerimento com a assina-
tura dos Líderes em número suficiente para ser apre-
ciado pelo Plenário, que pede a retirada da urgência 
para apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
85, de 2013. Está sobre a mesa. Esse Projeto de De-
creto Legislativo nº 85 está na pauta de hoje. Como 
se encerrou a Ordem do Dia, que V. Exª, na sessão 
deliberativa de amanhã, antes de apreciar o projeto, 
possa ler e colocar em apreciação pelo Plenário o re-
querimento que retira a urgência para a apreciação do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 85.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Mas V. Exª já encerrou a Ordem do Dia, Sr. Presiden-
te. Esse requerimento não cabe mais. A urgência já 
foi aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não há nenhuma dúvida com relação 
ao encaminhamento da apreciação desse requerimen-
to. Nós combinamos, desde já, que faremos a leitura 
amanhã, durante a Ordem do Dia, e votaremos ama-
nhã mesmo o requerimento, desde que haja acordo do 
Plenário com relação a esse procedimento.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O 

acordo já existe nas assinaturas dos Líderes, que so-
mam número suficiente para apreciação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. Essa matéria ficaria des-
sa forma, como sugere V. Exª; portanto, para amanhã.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço a V. Exª.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr. 
Presidente, uma dúvida.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– Para ser discutida, não há acordo para retirar a ur-
gência, não.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sim, exatamente. Lê-se o requerimento 
de urgência, em seguida nós votamos, acordado esse 
procedimento.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– É porque o Senador Flexa é um ardoroso defensor 
do Pará e esquece que há os outros Estados que têm 
interesse em manter sua Bancada, como é o caso da 
Paraíba. Por isso, não há acordo para tirar a urgência 
desse requerimento.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Cícero.

Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas que a delibe-
ração do TSE faz justiça aos Estados que estão com a 
Bancada não correspondente à sua população, como 
manda a Constituição. O Estado do Pará já está can-
sado de não ser considerado nos seus direitos. Ainda 
hoje, pela manhã, lá na CAE, não tivemos atendida 
pelo Relator, Senador Delcídio do Amaral, a emenda 
de nossa autoria que nivelava o Estado do Pará aos 
Estados da Região Norte – mais do que justo isso. Pe-
dimos destaque e vamos lutar por ela. Agora, aqui, o 
Senador Cícero Lucena coloca uma questão, Senador 
Cícero, que é só para fazer ajuste na proporcionalidade 
com a população. Só isso.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, Com a palavra, 
V. Exª.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, fiz 
a V. Exª uma ponderação, volto a fazê-la desta tribu-
na. Sabemos que a Base governista tem aqui ampla 
maioria, e a maioria tem demonstrado a sua força em 
inúmeras matérias. Mas faço aqui um apelo a V. Exª, 
aos Líderes da Base, em relação ao PLC 14 que che-
ga ao Senado, sob o qual discutimos agora há pouco. 

Não há nenhuma razão que justifique, Sr. Presi-
dente, inclusive no dia de hoje, a essa hora, a apre-
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ciação dessa urgência. Temos temas e assuntos que 
estão na pauta, aguardando o momento de votação, 
muito mais relevantes do que esse. Até para que esse 
debate possa ter continuidade, seria adequado, até para 
o bom ambiente – que sempre buscamos aqui preser-
var –, que pudéssemos, a partir da próxima semana, 
reiniciarmos essa discussão. Não há nenhum prazo 
fatal para que essa matéria seja discutida. 

Portanto, o que o PSDB faz é um apelo a V. Exª. 
Outros temas estão aí sobre a mesa para serem discu-
tidos, e esse relativo ao PLC nº 14, que inibe, portanto, 
a criação de novos partidos, poderia ser discutido com 
a maioria, fazendo valer aqui a sua posição numérica, 
a partir da próxima semana.

É razoável, Sr. Presidente, é um tema extrema-
mente importante, e não faz sentido que seja votado 
nesse açodamento, já com número reduzido de Srs. 
Senadores em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, é incontornável a 
apreciação do requerimento. No entanto, com relação 
ao mérito, concordo com V. Exª: nós só poderíamos 
fazer a votação do mérito se houvesse unanimidade 
da Casa. Como não há unanimidade da Casa, vamos 
nos restringir apenas à apreciação do requerimento.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sem 
votarmos hoje.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sem votarmos o mérito. E deixaremos, 
como recomenda V. Exª, a apreciação do mérito da 
matéria para a próxima semana.

O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pelo 
menos isso, Sr. Presidente.

Agradeço a V. Exª.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Não, V. Exª já respondeu. Eu aguardo iniciar o 
debate sobre o requerimento, porque o apelo que fa-
zemos, Sr. Presidente, é contra o próprio requerimento. 
Mas aguardo, então, iniciar o debate, iniciar a discus-
são sobre o requerimento para dele tratar.

Ainda bem! V. Exª, conhecedor do Regimento que 
é, indefere o pedido do Senador Gim, pela completa 
improcedência regimental, e nos livra de apreciarmos 
o mérito da matéria ainda hoje. Aguardo V. Exª para 
me pronunciar sobre o mérito do requerimento, sobre 
o debate do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aliás, V. Exª também já havia feito essa 
recomendação de que observássemos o que contém 

o Regimento com relação à necessidade da votação 
unânime para apreciarmos hoje o mérito da matéria.

Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 

Só para cumprimentar V. Exª.
Sr. Presidente, V. Exª está agindo com estrito 

cumprimento ao Regimento da Casa. A votação seria 
impossível ser feita hoje, senão com a unanimidade 
dos presentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª, Senador Vital do Rêgo.

Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quanto 
ao Decreto nº 85, tire-me uma dúvida, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Sr. Presidente, com respeito ao Decreto nº 85, que até 
é de minha autoria, queria que fosse tirada a dúvida 
quanto ao procedimento amanhã. Diz que vai abrir a 
discussão, mas não vai ter a votação, mediante o pe-
dido do Senador Flexa Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O procedimento que nós acordamos 
aqui, Senador Eduardo Lopes, foi na seguinte direção: 
amanhã, faremos a leitura do requerimento durante a 
Ordem do Dia, de extinção da urgência...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Do requerimento de retirada da urgência?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De extinção da urgência. Preliminar-
mente, teremos de fazer essa votação. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Ah, sim. Do requerimento?

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Votação da urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós cumpriremos...

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – 
Do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós cumpriremos a decisão do plenário 
do Senado Federal.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Ok.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 

Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Wellington Dias, Líder do PT.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem 

revisão do orador.) – Acho que agora nós temos de 
fazer a votação do regime de urgência. 
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Queria aqui, Sr. Presidente, tratando desse tema, 
que na verdade tinha ficado de discutir...Devo dizer 
a V. Exª que eu com 19 anos de idade me filiei a um 
partido, ao Partido dos Trabalhadores. Desde a filia-
ção, é um Partido que defende algumas coisas que 
são fundamentais na democracia. A primeira delas é 
o fortalecimento dos partidos. 

Aqui, ainda em 2011, em 2012, tivemos amplos 
debates. V. Exª participava, com o Senador Dornelles 
coordenando os trabalhos, pelo fortalecimento dos 
partidos. Entre os projetos que tinham uma quase que 
unanimidade dos Partidos estava exatamente esse que 
pregava a valorização dos partidos, a fidelidade parti-
dária como um princípio. Veja que nós defendemos o 
pluripartidarismo que está na nossa Constituição, tanto 
que temos 31 partidos já legalizados em nosso País. 

Quero, Sr. Presidente, dizer que nesse projeto que 
estamos apreciando, do requerimento, não tem uma 
vírgula tratando da proibição de criação de partidos. 
Não. Continua o princípio constitucional da liberdade 
de criação de partidos, seja da rede, seja o partido da 
solidariedade, seja o partido dos índios ou qualquer 
outro partido que se queria criar. O que se coloca? O 
respeito aos partidos existentes, principalmente o res-
peito à vontade do povo. O que dizem a nossa Cons-
tituição e as leis existentes? Em uma palavra simples 
dizem o seguinte: um partido pode ser criado, ao ser, 
ele tem direitos. Está lá: uma parte de Fundo Partidário 
já é igualmente garantida a todos os Partidos criados 
e assim reconhecidos. 

Agora, há algo fundamental: esse Partido precisa 
passar pelo crivo do povo em uma eleição, para poder 
saber qual é a representação que o povo dá. Não aqui 
no Senado, mas na Câmara, que é a Casa do povo, 
para, de acordo com proporção do que o povo, que é 
quem paga o Fundo Partidário, der para cada Partido, 
aí se ter a repartição.

Veja que esse projeto quando foi apresentado 
aqui, Sr. Presidente, foi assinado por praticamente to-
dos os Partidos. Esses que estão aqui hoje fazendo 
todo esse debate.

Ele foi assinado pelo Edinho Araújo, pelo PMDB; 
foi assinado pelo Bruno Araújo, hoje Líder do PSDB 
na Câmara; pelo Deputado Henrique Eduardo Alves, 
do PMDB, hoje Presidente da Câmara dos Deputados; 
pelo Arthur Lira, do PP; Lincoln Portela, do PR; Ru-
bens Bueno, do PPS; Jilmar Tatto, do meu Partido, o 
Partido dos Trabalhadores; Antonio Bulhões, do PRB; 
pelo André Figueiredo, do PDT; pelo Givaldo Carim-
bão, do PSB.

E por quê? Porque esse era um pensamento... 
Foi apresentado o projeto em 19 de setembro do ano 
de 2012, no auge dos escândalos de negociatas envol-

vendo a criação de partidos. E ali, no clamor daquele 
momento, todos os partidos assinam esse projeto e 
celebram na prioridade da reforma político-eleitoral. 

Eu digo isso para chamar a atenção. A minha 
posição sempre foi essa. Nesses dias, dei uma entre-
vista tratando do relatório do Henrique Fontana, que 
depois foi misturado a esse projeto, mas a minha po-
sição inequívoca é a mesma: a defesa de que o man-
dato pertence ao partido. 

Se um mandato pertence ao partido, o contrário 
disso seria aprovar aqui um incentivo à infidelidade 
partidária! Um incentivo à infidelidade partidária! O 
que temos aqui é uma decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, administrativa, que escancarou uma porta 
para o incentivo à infidelidade partidária.

Portanto, o Partido dos Trabalhadores... E aqui 
quero fazer mais um esclarecimento, Sr. Presidente. 
Como Líder do Partido dos Trabalhadores, como Líder 
da Base de Apoio ao Governo, estive algumas vezes 
com a Presidenta Dilma e, em nenhum momento, ela 
tratou desse projeto como se tenta colocar aqui.

Esse é um projeto que é defendido e abraçado 
por nós e pelo Presidente do meu Partido, Rui Falcão. 
E apresentei na Bancada do meu Partido uma posição 
de seguirmos a orientação desse Partido.

Então, eu quero, aqui, chamar atenção para os 
que tentam escamotear para outras direções. São os 
mesmos que em 2012, 2011, 2010 defendiam a pro-
posta por outras razões e hoje a defendem de modo 
contrário.

Não, Sr. Presidente, não mudei de posição. Meu 
Partido não mudou de posição e estamos aqui defen-
dendo um princípio. O mandato pertence a um parti-
do, queremos ter o fortalecimento dos partidos, e essa 
proposta vai nessa direção. 

De um lado, o projeto que trata sobre fundo par-
tidário assegura uma parcela para todos os partidos 
que venham a ser reconhecidos; do outro, diz que a 
outra parcela, amplamente majoritária, leva em conta 
a vontade do povo, após uma eleição, na representa-
ção de cada partido na Câmara dos Deputados. Da 
mesma forma, essa regra vale para tempo em rádio e 
tempo em televisão.

Fora disso, Sr. Presidente, nós vamos viver aquilo 
que, numa linguagem de povo – e eu ouso dizer isso 
aqui em nome do povo – é uma esculhambação partidá-
ria. Sr. Presidente, nós vamos ter uma esculhambação 
partidária. Por que será que, de uma hora para outra, 
aparecem na Justiça Eleitoral 39 pedidos de criação 
de partido, criação de 39 partidos? Por que será isso? 
Por que a gente levou tantos anos para chegar num 
número que temos hoje e, de repente, essa febre de 
criação de partidos? Há uma anomalia. 
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Não acredito que se tenham 80 ideologias, 80 
diferentes projetos para este País. Não! O que nós te-
mos aqui é uma negociata, e é contra isso que o meu 
partido orienta votar. 

E é por isso, Sr. Presidente, que estamos aqui 
pedindo que a gente aprove essa urgência, porque é 
urgente para o País dar conta de uma solução de um 
problema como esse, que não é bom para a democra-
cia. E eu espero que partidos democráticos, que quei-
ram o fortalecimento dos partidos, que não concordam 
com negociatas, que não concordam com incentivo 
à infidelidade partidária possam estar junto da gente 
aprovando essa matéria.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– Presidente, apenas para registrar...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Presidente!
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... o meu voto contrário...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – 

Estou inscrita.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR) 

– ... a esta medida provisória da distribuição de recur-
sos públicos para privatização.

Queria que V. Exª registrasse que, no momento, 
eu estava atendendo alguns promotores e deixei de 
registrar a minha oposição a esta barbaridade.

Somo-me, então, ao Randolfe, com voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 

revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, eu creio que esse debate aqui hoje é realmente 
rico, porque nós iniciamos essa legislatura a que todos 
nós chegamos discutindo reforma política, anunciada 
pela Câmara e anunciada pelo Senado. Mas discutir 
a reforma política em um sentido. Qual é o sentido da 
reforma política? É a democratização do espaço po-
lítico do Congresso Nacional, para que a população 
brasileira possa aqui se ver melhor representada.

Nós temos um Parlamento de maioria branca e, 
na sua maioria, de homens. É esta a questão central 
da reforma política que nós precisamos aprovar no 
Brasil: a democratização do Parlamento e da repre-
sentação do povo brasileiro. A reforma política, junto 
com a reforma tributária, junto com a reforma social 
são as grandes reformas que o povo brasileiro espera 
para que nós possamos ter uma transformação real 
da realidade do País.

No entanto, nós não estamos aprovando isso 
aqui. Há algum tempo, os grandes partidos se reúnem 
no Congresso Nacional, em grandes acordos, quan-
do eles são grandes, para estabelecerem cláusula de 
barreira que impeça os pequenos de se organizarem.

Estranhar a existência de partido político – des-
culpem-me! – é uma bobagem. Nós podemos ter 100 
partidos políticos se a sociedade brasileira assim de-
sejar. E temos de saudar que a sociedade brasileira 
deseje se organizar em partido político, porque essa 
é a organização que nós consideramos a mais avan-
çada da luta política para travar o debate.

A organização partidária não necessariamente 
existe para diferenciações ideológicas; ela existe para 
diferenciações políticas. E uma ideologia pode ser re-
presentada por diversos partidos, porque representam 
grupos que se desejam organizar na sociedade para 
disputar o poder político.

Nós temos partidos de aposentados querendo 
representar o interesse do aposentado. Podemos ter 
partidos pela educação, que desejem ter como bandei-
ra central a luta pela educação. Os grandes partidos, 
no entanto, sempre desejaram estabelecer uma regra 
que possa impedir a participação de todos os partidos, 
de maneira igual.

Eu, pessoalmente, aí diferente até de posição 
partidária, sou contra a fidelidade partidária. Não acho 
que é isso que fortaleça os partidos. O mandato per-
tence ao partido e pertence ao povo. Se eu mudar de 
lado, o meu povo, na Bahia, vai saber julgar a minha 
posição. Acredito nisso, acredito na liberdade partidá-
ria integral e não pela metade! 

Portanto, Sr. Presidente, sou contra que possamos 
querer fazer uma reforma política fatiada e casuística, 
porque, se ela era urgente, precisava ser votada há dois 
anos, quando todos nós nos comprometemos a votar 
uma reforma política, para democratizar a estrutura 
política do País, e, depois, voltamos atrás, ficamos no 
meio do caminho. E estamos buscando aprovar partes 
de uma reforma partidária, o que demonstra, apenas, 
um interesse político do momento. Por isso sou contra 
a votação da urgência desta matéria, ela não traduz 
uma necessidade real da organização política do nosso 
País e, neste momento, após a decisão do Supremo 
Tribunal, ela é carregada pelo contexto político eleitoral 
pré-eleição de 2014. 

Infelizmente, acho que, queiramos ou não, não é 
uma questão de leitura, é uma questão da consequên-
cia política dos nossos atos! Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Passamos à votação do Requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, estou com o microfone, em pé, já há um tempo!

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Presidente, estava também na expecta-
tiva de falar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pri-
meiro ele, depois...

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vou inscrever os Srs. Senadores, para 
encaminhar a votação do requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Agradeço, Presidente.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Estava inscrito depois do Senador Aloysio, quan-
do suspenderam, e entrou na Ordem do Dia. V. Exª já 
encerrou a Ordem do Dia, vi várias pessoas pedirem 
a palavra, V. Exª concedeu, e eu não consegui falar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está devidamente inscrito, é a 
relação que me chega às mãos. 

Para tanto, tenho a honra de conceder a palavra 
a S. Exª o Senador Jarbas Vasconcelos. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Estamos na discussão ainda, não é, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o encaminhamento. Nós temos ins-
critos aqui. Chegou-me, agora, a relação dos Senado-
res inscritos: Senador Jarbas Vasconcelos; Senador 
Ricardo Ferraço; Senador Cyro Miranda, que pediu 
para retirar a sua inscrição; Senador Suplicy; Senador 
Wellington Dias, que já falou; Senador Antonio Carlos 
Valadares; Senadora Lídice da Mata, que já falou; e o 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, gostaria de me inscrever também.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente, V. Exª ...

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela...
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Senador Renan, gostaria de me inscrever tam-
bém, para encaminhar.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Inscreva-me, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto, Senadora Ana 
Amélia, Senador Rodrigo Rollemberg, Senador Pedro 
Taques, Senador Randolfe Rodrigues. 

V. Exª dispõe de 5 minutos. Com a palavra o Se-
nador Jarbas Vasconcelos.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 

Presidente, como Deputado Federal, na década de 70 
vivi os momentos do Pacote de Abril. Era combatente 
da ditadura, combatia a ditadura com enfrentamento 
diário e a oposição havia ganhado a eleição de 1974 
elegendo vários Senadores, muitos Senadores, com a 
perspectiva de em 1978 ter eleição direta e a oposição 
dar um passo à frente.

Os militares com alguns civis, os bajuladores da 
época, reuniram-se na Granja do Torto e editaram o 
Pacote de Abril, que suprimia a eleição direita de 78, 
criava a perniciosa figura de Senador biônico e instituía 
o voto vinculado, dentre outras arbitrariedades. Não 
querer comparar Pacote de Abril com analogia com 
essa intenção do Governo é incompreensível. Isso foi 
dito aqui, com muita clareza, competência e coragem 
pelo Senador Pedro Simon, do Rio Grande do Sul. A 
ditadura fez isso para impedir, naquele momento, um 
partido só, que era o bipartidarismo, a Arena no poder, 
rodeada de generais, e o MDB o conduto da insatis-
fação popular. Combatendo a ditadura foi o atingido.

Hoje, dizer que a oposição vai ser atingida é 
a coisa mais inútil, mais boba, mais idiota que já vi, 
desde que cheguei ao Senado. Isso é um atentado à 
democracia!

Essa Senhora, a Dilma Rousseff, tem a formação 
pior que a de muitos generais da ditadura. É intoleran-
te, tem formação autoritária. Quem tiver dúvida disso 
procure ler, porque é uma leitura obrigatória o editorial 
do jornal O Estado de S. Paulo de domingo, uma data 
histórica, 21 de abril. Leiam o editorial de O Estado de 
S. Paulo que diz tudo sobre a conduta, a formação e 
as iniciativas da Drª Dilma.

Então, querer dizer que não existe entre analo-
gia com o Pacote de Abril dos militares, tem sim. Os 
militares fecharam o Congresso porque tinham força. 
O PT não fecha porque não tem força, mas se tivesse 
talvez fechasse o Congresso, para editar medidas que 
impeçam o andamento da oposição, naquela época 
representada só pelo MDB. 

Que história é essa de impedir a criação de novos 
partidos, de ficar calado aqui e dizer que o jogo não 
foi iniciado ainda?! Foi! O jogo foi iniciado no momen-
to em que o ex-Presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva lançou a Presidente Dilma candidata à 
reeleição agora em fevereiro. Tudo o que ela faz agora 
é eleitoral. Quem diz isso não sou eu, é a mídia, é a 
opinião pública, que vê, na sua postura, atitudes elei-
torais, de palanque, embora ela diga – é óbvio – que 
não tem essa intenção. 

Então, foi o Presidente Lula que iniciou o jogo, 
ao dizer que a Srª Dilma era candidata. Como impedir 
agora uma candidatura, por exemplo, como a da ex-
-Senadora Marina? É fundamental que haja as can-
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didaturas de Eduardo Campos, do ex-Governador de 
Minas Gerais, Aécio Neves, e de Marina Silva, para que 
possamos provocar um 2º turno e um dele combater 
essa coisa que aí está.

Agora, por meio dessa formalidade, querer di-
zer que um Senador que votar vai-se misturar com a 
oposição?! Não, Valadares, não é verdade. Isso é uma 
ofensa à democracia, aos democratas e não é uma 
questão de oposição.

Não me consta, por exemplo – já que eu o citei 
–, que você seja oposição aqui. Você pertence à Base 
do Governo e tem-se comportado como tal. E tenho 
certeza disso, porque quem o conhece sabe como é 
que você vai votar. 

Agora o Governo perseguir Senadores indepen-
dentes do PT que querem votar contra esta iniciativa 
e dizer que é questão fechada e não querer aceitar 
a pecha, a comparação, a analogia com o Pacote de 
Abril é demais!

Nós não estamos vivendo numa ditadura. Se nós 
tivemos a coragem, a competência de enfrentar a dita-
dura militar, os generais e derrubar a ditadura militar, por 
que não enfrentarmos essa coisa da Dilma? Ela pode 
gritar com seus subordinados; ela pode dar bronca nos 
seus Ministros, nos seus 40 Ministros; mas dar bronca 
no Senado, bronca na Câmara, bronca na mídia?! Não 
pode. Não dá para aceitar isso passivamente. 

O Senador que quiser votar contra isto quando 
for colocado em pauta não estará tendo uma conduta 
oposicionista. Eu tenho uma conduta de oposição e 
quero levar isso até o fim. Mas quem votar contra esta 
matéria é porque quer votar a favor da democracia. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Aloysio 
Nunes Ferreira. Com a palavra V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós, no ano passa-
do, dedicamo-nos longamente aos temas da Reforma 
Política. Várias proposições foram apresentadas, foi 
constituída uma comissão especial e, depois, todas as 
matérias que passaram pelo crivo da comissão espe-
cial foram submetidas à Comissão de Constituição e 
Justiça. Todas elas.

Agora se pretende votar um requerimento de 
urgência para subtrair ao exame da Comissão de 
Constituição e Justiça uma proposição que recebeu 
aqui, neste plenário, ainda há pouco, uma contestação 
quanto aos seus fundamentos constitucionais. Refiro-
-me ao Senador Rollemberg, que recorreu, inclusive, 
ao Supremo Tribunal Federal, denunciando o que ele 
chama de abuso legislativo. Abuso legislativo é um 
nome civilizado para o velho e conhecido casuísmo.

Eu ouvi aqui o discurso do Senador Casildo Mal-
daner, o discurso do Senador Roberto Requião, o dis-
curso do Senador Pedro Simon e, agora, o discurso do 
Senador Jarbas Vasconcelos. Todos peemedebistas; 
todos emedebistas; todos que conhecem, sabem o 
significado da palavra casuísmo, quando aplicada ao 
processo político eleitoral com o objetivo de favorecer 
uma determinada meta de curto prazo para manuten-
ção de um grupo no poder. É exatamente disso que 
se trata hoje.

Nós temos uma infinidade de temas que dizem 
respeito à reforma política. E a Senadora Lídice da 
Mata fez referência a eles. Todos tramitando normal-
mente. Por que este, agora, provoca tamanho frenesi? 
Por quê? Por uma única razão. É porque o grupo que 
está no poder hoje quer impedir a candidatura da Se-
nadora Marina Silva. Essa que é a realidade dos fatos. 
Não adianta vir com subterfúgios, com ideias de que 
estamos defendendo princípios.

Por que não defender esses mesmos princípios 
quando a Presidente Dilma Rousseff foi a principal in-
centivadora da criação do PSD? Quem foi a principal 
incentivadora do PSD? A Presidente Dilma Rousseff. A 
quem o ex-Prefeito Kassab já prometeu apoio na eleição 
presidencial em paga deste patrocínio? À Presidente 
Dilma Rousseff. Quem é que vai dar um Ministério ao 
PSD? A Presidente Dilma Rousseff. E quem é que 
tem medo de enfrentar a Senadora Marina Silva? A 
Presidente Dilma Rousseff. E é por isso que este fre-
nesi toma conta, hoje, de setores da base governista.

Eu respeito imensamente a posição de coerência 
do meu querido companheiro, Senador José Agripino. 
Não me confronto com ele. Eu apenas estou lembrando 
à Casa, aos meus colegas Senadores, que este pro-
jeto de lei, no contexto em que ele se apresenta ao 
Senado, na forma pela qual se pretende votá-lo, é um 
casuísmo. Um casuísmo que visa a turvar as águas do 
jogo democrático. É só isso. É só isto que se pretende: 
enfraquecer candidaturas que possam concorrer ao su-
frágio dos brasileiros, candidaturas que têm o direito, 
sim, de se expor ao povo brasileiro, de mostrar que têm 
respaldo nas urnas. Não são candidaturas fantasistas, 
candidaturas que saem por aí pregando o aerotrem. 
Não! É gente de substância, gente que tem o que di-
zer, que já disse e quer continuar dizendo. 

E há setores – eu não diria a totalidade do PT, 
porque ainda tenho a esperança de votos de compa-
nheiros como Suplicy, como o Vice-Presidente do Se-
nado, o Jorge Viana, que foi insultado, hoje, por um 
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados –, tenho 
a esperança de que companheiros do PT atendam 
um apelo, não meu, mas um apelo deste velho demo-
crata, calejado democrata, que, vencendo a sua en-
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fermidade, hoje, veio à tribuna e acabou por escrever 
uma das mais belas páginas dos Anais do Congresso 
Nacional, aquele que, em alguns momentos, funciona 
como uma espécie de superego desta Casa, o nosso 
Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ricar-
do Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, eu tenho tido por hábito ter lado, me posicionar 
de maneira objetiva, escorando-me, sobretudo, em 
minhas convicções pessoais. E, por convicção pesso-
al, eu me manifesto favoravelmente a essa proposta, 
mas a forma com que ela está sendo encaminhada e 
debatida me parece intempestiva, porque nós esta-
remos decidindo e estabelecendo dois pesos e duas 
medidas. Estaríamos como que alterando a regra do 
jogo com o jogo sendo jogado. Isso não me parece 
uma iniciativa democrática. 

Também não considero justo, Presidente Re-
nan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, transferir essa 
responsabilidade para quem quer que seja porque 
somos nós Senadores, com autoridade e autonomia 
e a soberania dos nossos mandatos, que estaremos 
votando. Não estamos aqui obrigados a nada que não 
nos curvarmos diante das nossas convicções e das 
nossas consciências. 

Não posso concordar, como outros companhei-
ros de Partido fizeram, com esse regime de urgência. 
Essa é uma matéria que tem uma implicação muito 
grande em nosso sistema político e eleitoral. Não pos-
so concordar com o regime de urgência e não posso 
concordar que essa proposta tenha assegurada a sua 
implementação no processo eleitoral de 2014, porque 
nenhuma outra palavra foi tão dita ao longo dessas 
semanas em relação a esse tema que classificar essa 
matéria, que conceituá-la como matéria casuística. E 
ela é um casuísmo. 

Não posso concordar com a responsabilização 
que querem fazer à Presidente Dilma ou a quem quer 
que seja, porque aqueles que estão aqui estão aqui 
investidos de representação pública e popular e devem 
ter autoridade e independência para exercer os seus 
votos. Parece-me um ato de covardia se escorarem em 
fulano, em sicrano, em beltrano. Não! Eu acho que nós 
precisamos ser os senhores dos nossos fatos. 

Por isso, Sr. Presidente, manifesto aqui a mi-
nha discordância em relação ao regime de urgência, 
e manifesto a minha discordância em relação, não à 
forma, não ao conteúdo, o conteúdo é bom, mas não 
para 2014. Eu acho que o Senado da República, se 
emendasse, se votássemos favoravelmente, mas que 

essas mudanças pudessem vigorar no próximo pleito 
e não no pleito que se avizinha. 

É como me manifesto por dever de consciência 
e convicção, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Edu-
ardo Suplicy. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Senador Renan Calheiros, me encontro numa situação 
extremamente difícil. 

É fato, meu querido Líder, Wellington Dias, ex-
pressou na reunião de Bancada, ele transmitiu a opi-
nião do Presidente Rui Falcão no sentido de que seria 
próprio que nós, no Senado, votássemos a favor dessa 
urgência depois do projeto. 

Não foi propriamente ali votado fechar ou não 
questão, conforme há pouco eu disse. De fato, ainda 
aqui o Deputado Domingos Dutra me informa que, na 
Câmara dos Deputados, essa votação, no âmbito na 
Bancada do PT, não foi assim de fechamento de ques-
tão e sem divergência, pois, para a urgência – aquilo 
que estamos votando agora –, três Deputados Fede-
rais do PT votaram “não”; houve uma abstenção; e 24 
se ausentaram, porque não se sentiam bem em votar 
essa matéria. Ao projeto, propriamente, dois votaram 
“não”, e 21 se ausentaram, porque avaliaram que não 
seria próprio para nós, do Partido dos Trabalhadores, 
votarmos essa matéria. 

Eu quero aqui reiterar a minha posição a favor 
da fidelidade partidária. De maneira alguma, considero 
sair do Partido dos Trabalhadores, especialmente du-
rante o período para o qual fui eleito pelo PT, porque o 
mandato pertence ao Partido dos Trabalhadores, bem 
como a mim, como Senador. E cumprirei a posição do 
meu Partido de permanecer no PT por mais que, volta 
e meia, representantes de outros partidos, às vezes, 
venham conversar comigo, dizendo que gostariam que 
eu me filiasse a seus partidos. Não! Eu prefiro assim e 
tenho a certeza de que o meu procedimento aqui tem 
sido sempre no sentido de apoiar os anseios, os ob-
jetivos maiores do Partido dos Trabalhadores que me 
fizeram, um dia, em 1979, 1980, ser convidado para 
ser fundador do PT, e até hoje aqui continuo.

Também reitero a minha disposição de apoiar 
a candidatura da Presidenta Dilma Rousseff, porque 
acredito que ela tem realizado um excelente Governo 
e avalio que merece o apoio do povo brasileiro, que 
tem, de fato, manifestado, por todas as pesquisas de 
opinião, o seu apoio a ela.

Então, acredito que será muito positiva a jornada 
em que, acredito, será eleita, e ela pode contar com 
toda a minha ajuda. Mas eu quero dizer, sinceramen-
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te, que não avalio como próprio que esta medida seja 
colocada, com todo o carinho e respeito que tenho 
pelas palavras que foram aqui proferidas pelos Se-
nadores Humberto Costa e Wellington Dias ainda há 
pouco, pois eu tenho dúvidas semelhantes às que o 
Vice-Presidente Jorge Viana manifestou no seu pro-
nunciamento de segunda-feira.

E, ainda que possa o meu voto não favorável a 
este regime de urgência ter um custo muito alto para 
mim, eu quero dizer ao meu querido Presidente Rui 
Falcão que eu tenho a consciência e a convicção de 
que, ao votar “não” à aprovação desse requerimento, 
eu estou sendo mais coerente e consistente com os 
objetivos, com a construção da democracia que o Par-
tido dos Trabalhadores, desde a sua fundação, colocou 
muito claramente.

Então, eu quero aqui expressar este sentimento 
e esta decisão que, de forma alguma, é fácil para mim, 
como não foi para Deputados como Domingos Dutra, 
que aqui está ao meu lado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Antonio 
Carlos Valadares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, este requerimento tem o objetivo de 
dispensar a ouvida de Comissão de Justiça e fazer com 
que o projeto de lei da Câmara que trata de recursos 
do fundo partidário e do tempo de rádio e de televisão 
para os partidos políticos seja votado pelo Plenário, 
imediatamente, sem uma discussão mais aprofundada 
das suas consequências e dos seus efeitos.

Eu quero crer, Sr. Presidente, que todos nós, que 
participamos aqui no Senado de tantas discussões e 
de debates sobre reforma política, sentimos certa frus-
tração, um descrédito quase que completo de decisões 
sérias, consequentes, que possam ser tomadas por 
este Congresso Nacional em torno de propostas que 
contenham a chamada reforma política.

O que é estranhável, Sr. Presidente, é que, há tan-
tos anos, desde o século passado, discute-se reforma 
política, e há um projeto pronto e acabado de um dos 
integrantes mais eminentes do Partido dos Trabalhado-
res, o Deputado Fontana, do Rio Grande do Sul. Ocor-
reram centenas e centenas de audiências públicas por 
este Brasil inteiro, ouvindo especialistas, advogados, 
prefeitos, vereadores, autoridades de todos os matizes, 
até que ele conseguiu elaborar um texto que merecia, 
pelo menos, a atenção do Congresso Nacional; pelo 
menos, o respeito de ter sido debatido no âmbito da 
Câmara dos Deputados para que pudéssemos saber 
da sua validade ou não. Nem esse direito um integrante 
do Partido dos Trabalhadores, um dos Parlamentares 

mais ilustres e respeitados do Congresso Nacional 
teve. Ele não teve o direito de ser ouvido num debate 
aberto, numa reunião convocada pelo Presidente da 
Câmara, para dizer se iriam ou não analisar o projeto 
do Deputado Fontana da reforma política.

Mas, Sr. Presidente, depois de tantos anos de 
debate da reforma política na Câmara dos Deputados 
e também no Senado, de repente, não mais do que 
de repente, surge um penduricalho, no ano de 2013: 
o Projeto de Lei da Câmara nº 14, que nem sequer 
participava do conteúdo do substitutivo do Deputado 
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul.

É estranhável, Sr. Presidente, que uma matéria 
que não estava contida na reforma política, começada 
aqui no Senado Federal, faça-se justiça – e V. Exª foi 
um dos grandes defensores da reforma política, Se-
nador Renan Calheiros –, e debatida na Câmara dos 
Deputados, seja a única coisa que veio de volta – de 
volta, não, porque aqui não passou. Foi algo inusitado. 
Aqui se falou muito sobre casuísmo. Casuísmo é um 
processo legislativo para beneficiar interesses que não 
sejam do todo, do coletivo, da vontade da maioria do 
Congresso Nacional.

Eu, Sr. Presidente, sou um Senador da Base. Te-
nho com o Senador Wellington Dias a melhor relação 
política de respeito, de sintonia com os interesses, que 
aqui ele defende, do Governo da Presidenta Dilma. E 
não vamos colocar a Presidenta Dilma como autora 
dessa iniciativa.

Acho, Sr. Presidente, que há pessoas que querem 
agradar; há pessoas que querem servir aos detentores 
do poder sem consultá-los. Atribuo isso a uma iniciativa 
para agradar, momentaneamente, a quem está no po-
der, sem consultar nem a sociedade, nem os detentores 
do poder. E a maioria, nós sabemos, é quem domina 
o Congresso Nacional, é quem toma as iniciativas e 
termina consagrando seus objetivos.

Votarei contra este requerimento, sem acusar 
ninguém, apenas atendendo aos ditames da minha 
consciência, achando que isto aqui – quando falo isto 
é porque não tem o menor valor...

Sou favorável ao fortalecimento dos partidos, 
sem dúvida. Acho que os partidos devem obter o fundo 
partidário, devem aparecer na televisão em razão dos 
votos recebidos na eleição que disputaram. Então, o 
partido político, se disputou a eleição e elegeu depu-
tado, sim, tem que ter participação no fundo partidário 
e tem que ter tempo de televisão e de rádio.

Mas, com relação a esse projeto, houve, a meu 
ver, uma tentativa de se prejudicar alguém, e eu não 
acho que esse seja o momento de fazer um projeto 
para prejudicar esse ou aquele partido, mesmo sabendo 
que um partido que se cria hoje, mesmo concordando 



21402 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

que um partido que se cria hoje, por meio de apoia-
mento de Deputados que saem de outras siglas, não 
deveria merecer fundo partidário nem deveria merecer 
aparecer na televisão ou no rádio.

Eu sou favorável à fidelidade partidária, mas, nes-
se caso, Sr. Presidente, não aprovar a reforma política 
e aprovar um projeto que caiu de algum lugar tem uma 
natureza, pelo menos, suspeita.

Por isso, nesse requerimento, votarei contra.
Agradeço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Mário 
Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
como sempre, vou usar da mais alta sinceridade, que 
sempre norteou meus pronunciamentos.

Primeiro, quero dizer ao Senador Pedro Simon 
que V. Exª proferiu, hoje à tarde, um dos mais belos dis-
cursos que, nos meus 27 anos de mandato, presenciei 
de um homem público. Confesso, meu caro Senador, 
que, na sua luta política pela democracia brasileira, 
nunca tinha visto uma espontaneidade tão grande. V. 
Exª sempre teve uma preocupação incomum com a 
democracia desta Pátria.

Vou à minha residência. Ao chegar, abraçarei 
meus filhos: uma menina de 8 anos e um menino de 4 
anos. Eu estava preocupado, Senador, de ir para minha 
casa e abraçá-los, olhar para eles, preocupado com o 
futuro dessas crianças; de olhar para eles e me pre-
ocupar com o futuro da minha Pátria, que tanto lutou 
ultimamente para conseguir a democracia. Mas V. Exª 
lavou a minha alma. V. Exª deixou a minha alma tran-
quila, leve. E, por mais, nobre e caro Senador, que V. 
Exª pense em uma derrota hoje à tarde, por mais que 
isso aconteça, V. Exª já nos brindou com a sua fala sim-
plesmente emocionante em favor da Pátria brasileira. 

Meus parabéns, grande Pedro Simon! Jamais 
serás esquecido na história desta Casa. Aos 83 anos 
de idade, subiste naquela tribuna para mostrar aos 
brasileiros o que significa o conceito de democracia, o 
quanto vale a democracia para esta Pátria, Pedro Simon.

Não se pode hoje, caros Senadores... Prestem 
atenção porque está acontecendo hoje nesta Casa, 
meus nobres Senadores, um processo direcionado 
a uma candidatura. Querem tirar de Marina Silva a 
liberdade, a liberdade, a liberdade, de ser candidata. 
Pátria querida, nós ainda podemos falar em liberdade, 
Pátria querida! Porque querem tirar da Marina Silva a 
sua candidatura a Presidenta desta Nação. Deixem-na! 

Marina é competente. Marina é uma mulher dócil. 
Tem as suas qualidades que ameaçam, sim, a candi-
datura da Dilma.

Ora, Dilma, você não pode agir dessa maneira. 
O PT, que diz que lutou tanto por esta democracia. 
Mostra a Dilma, inclusive, oferecendo a sua própria 
vida pela democracia. 

Como é que as coisas mudam, meu nobre Pre-
sidente! Como as pessoas mudam, meu nobre Pre-
sidente! Como é que essas pessoas impõem, agora, 
através de um projeto só, a queda da democracia 
brasileira, o impedimento da liberdade, da liberdade 
de ser candidata!

Este Senado jamais poderá se curvar a esse 
ato, sob pena de desmoralização da família brasileira, 
da democracia brasileira, da liberdade dos cidadãos!

Não é hoje, Senador Randolfe, que V. Exª, em 
sua juventude já Senador da República, irá para sua 
casa decepcionado com o Senado Federal. 

Peça aos seus pares, peço a todos os Senado-
res que votem a favor da liberdade; que votem a favor 
da democracia; que votem a favor da candidatura de 
Marina Silva, que tem o direito à liberdade de querer 
disputar uma eleição. 

E nós não podemos comungar desse ato. Nós 
não podemos aceitar o ato da Dilma de tirar aquilo que 
lhe assusta do seu caminho. 

Encara, Dilma! Encara, Dilma! Tu não podes, 
simplesmente através de um projeto, sabendo que 
tens a maioria no Senado, castrar uma candidatura 
a Presidenta da República, num ato antidemocrático. 

Sr. Presidente, eu encerro a minha fala, dizendo ao 
povo brasileiro que, se este requerimento de urgência 
for aprovado, a democracia brasileira está arranhada, 
a mais autêntica comprovação de que o nosso País 
está se curvando à ditadura de um Governo, de um 
Governo sem controle, de um Governo que não con-
trola a corrupção, de um Governo que não controla a 
inflação, de um Governo que não fez absolutamente 
nada pela infraestrutura do País. Um País sem saúde, 
um País sem educação e, por fim, Presidente, agora 
um País, que, se nós votarmos a favor deste requeri-
mento, infelizmente, nós temos que dizer a frase: um 
País desmoralizado pelo próprio Senado brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra à Senador Ana 
Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para en-
caminhar. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente 
Renan Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, para quem 
está nesta Casa há dois anos e alguns meses, é um 
momento muito especial o de hoje. Vivemos, à tarde, 
na Câmara Federal, uma mobilização dos Promotores 
de Justiça de todo o País, contrários à PEC 37 e pelo 
fim da impunidade. Um ato de grande alcance para a 
sociedade brasileira, que está cansada de ver tantos 
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malfeitos sem apuração, sem punição. E hoje também, 
aqui nesta Casa, vemos um apressamento injustificá-
vel de uma matéria que deveria, como já disseram os 
Senadores que me antecederam e a Senadora Lídice 
da Mata, estar incluída no conjunto da reforma política, 
que foi examinada na Câmara Federal.

Nós ficamos, Presidente Renan Calheiros, duran-
te 27 anos, para examinar e discutir uma matéria que 
dizia respeito à vida de todo cidadão: o Código Civil; 
foram 20 anos para discutir uma matéria extremamente 
importante, que foi o Código Florestal, e muitas outras 
matérias. Há anos, algumas ainda estão dormindo nas 
gavetas da Câmara e do Senado, que tratam de saú-
de, que tratam de cidadania, que tratam de direitos e 
de deveres do cidadão, que tratam, enfim, de melhorar 
o processo democrático, de melhorar a condição de 
vida dos brasileiros. E elas não ganham igual interes-
se quanto esta matéria, que tem a cara, o jeito – e é 
– de casuísmo puro.

Então, caro Presidente, a minha manifestação até 
vem no que disse a Senadora Lídice da Mata. Fala-
-se muito em empoderamento das mulheres, de uma 
maior participação das mulheres no processo político; 
nas listas, para que tenham um percentual cada vez 
maior das mulheres. E uma mulher lidera um proces-
so de inserção e protagonismo político: a ex-Senadora 
Marina Silva, que está neste plenário, vestida de preto! 
Eu espero que essa não seja a veste de luto por uma 
eventual derrota hoje, nesta noite.

Eu tenho convicção de que certamente o Presi-
dente do meu Partido possa ter razões pragmáticas 
de que a mudança pode representar uma perda de 
receita para os partidos, no fundo partidário. Essa é 
uma realidade de todos. E também por isso precisamos 
ter regras claras para a criação de partidos. Mas se 
abriu uma exceção, e se fez e se aceitou um processo 
recentemente, por que se impede que agora Marina 
Silva, com a sua rede de sustentabilidade, tenha o di-
reito igual de formar o seu partido político?

Nós estamos aqui, Senador Renan Calheiros, 
tratando de uma decisão extremamente relevante. Eu 
tenho a convicção também de que a sociedade brasi-
leira olhará diferente esta Casa, o Senado Federal, se 
ela votar contra o regime de urgência e contra o PLC 
14, que é deste ano de 2013 – é deste ano de 2013! 
– e, a toque de caixa, nós estamos aqui para decidir 
essa matéria.

Eu tive com a Senadora Marina Silva, na votação 
do Código Florestal, enormes divergências na matéria. 
E é exatamente isso que me dá autoridade, hoje, para 
vir defender o direito dela de construir também um par-
tido político, para ajudar a democracia em nosso País. 
E espero que a Senadora Marina Silva não esteja de 

preto, para celebrar a impossibilidade, a cassação e o 
amordaçamento de um direito que todo cidadão bra-
sileiro deveria ter. 

Voto contra o regime de urgência. E o direito da 
Senadora Marina Silva e da sua Rede; o Senador Pe-
dro Simon, que fez hoje um discurso histórico e bri-
lhante nesta Casa, o Senador Paulo Paim e eu assi-
namos, para formar a lista necessária para o registro 
desse partido. 

Essa é a minha posição, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rodri-
go Rollemberg.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente, requeiro a minha inscrição para debater.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito, Se-
nador Capiberibe.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, foi um privilégio 
poder ouvir hoje o Senador Pedro Simon, o decano do 
Senado Federal, que, com toda a sua experiência de 
grande democrata, viveu o período sombrio da ditadura 
militar, participou de todo o processo de redemocrati-
zação do País, da Constituinte de 1988, que instituiu 
a livre organização partidária e o pluralismo político 
como fundamento do Estado de direito. 

O Senador Pedro Simon, ao ocupar aquela tribu-
na, nós dá uma grande oportunidade, nós dá a oportu-
nidade de não cometer uma injustiça histórica, um erro 
histórico, que vai macular a imagem de todos que par-
ticiparam desse processo, mesmo daqueles que, como 
nós, do PSB, votaremos contra o regime de urgência, 
porque a simples participação nesse processo já re-
gistrará para a História que, quando houve o segundo 
Pacote de Abril, o Pacote de Abril enviado, apoiado por 
partidos que enfrentaram a ditadura, naquele momento, 
e que tiveram o apoio popular, e chegaram ao poder, 
e modificaram as regras, buscando com a mudança 
das regras permanecer no poder. 

Foi para evitar o constrangimento de fazer com 
que esta Casa fosse obrigada a deliberar sobre um 
projeto claramente inconstitucional que impetramos 
mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. 

Tenho esperança, Sr. Presidente, de que, antes 
da conclusão deste processo no Senado Federal, o 
Supremo, guardião maior da Constituição brasileira, 
possa deliberar e evitar esse constrangimento históri-
co que estamos vivendo. Constrangimento que viveu 
e está vivendo o Senador Jorge Viana, o Líder do PT 
nesta Casa, o Senador Wellington Dias, o Senador 
Eduardo Suplicy, que, em suas trajetórias políticas, 
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sempre defenderam a democracia, sempre defende-
ram a liberdade de organização partidária.

Solidarizei-me com o Senador Jorge Viana, no 
início desta sessão, e o faço novamente, contra a 
agressão que recebeu de um dirigente do seu Partido 
defendendo a sua expulsão, porque tinha defendido 
a liberdade, a igualdade de condições entre partidos. 
Independentemente de analisar o mérito da decisão, o 
fato é que, nesta mesma legislatura, tivemos um partido 
que, ao ser criado, levou alguns direitos, como o direito 
de antena e o direito aos recursos do Fundo Partidário. 

Não podemos admitir que, numa mesma legis-
latura e em mesmas condições, outros partidos não 
tenham os mesmos direitos. É um constrangimento 
para aqueles que lutaram para instituir a democracia 
no nosso País. Muitos morreram, muitos foram tortura-
dos. Alerto que a democracia é um bem fundamental, 
é uma cláusula pétrea da nossa Constituição Federal. 

Nós, Sr. Presidente, não podemos incorrer no erro 
histórico, o erro de querer modificar o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal, entendimento recente 
dessa instituição que orgulha a população brasileira, 
que é a grande guardiã da Constituição Brasileira, que 
definiu os pressupostos da livre organização partidária. 
Imaginar que vamos modificar, por uma lei ordinária, 
o entendimento, uma interpretação do Supremo da 
Constituição Federal, não. 

E quero alertar que as mudanças de regra do 
jogo político fazem com que o Brasil perca a credibi-
lidade, porque aqueles que querem investir no Brasil, 
que imaginam o Brasil como um país seguro, estão 
também prestando atenção se aqui há estabilidade 
nas regras democráticas, se aqui as regras que valem 
para um valem para todos, se não vai haver mudanças 
na regra do jogo durante o andamento.

Que temor é esse? Que fragilidade é essa? Nós 
não podemos admitir. 

Quero registrar, como já fiz, que, para o PSB, isso 
não nos prejudica em nada. Estamos aqui defenden-
do uma convicção, a nossa coerência histórica de um 
partido que, quando já havia ultrapassado a cláusula 
de barreira, entrou com uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade no Supremo Tribunal Federal, contra 
aqueles que quiseram restringir a vida de partidos 
que não tinham ultrapassado a cláusula de barreira.

Fomos favoráveis, sim, à criação do PSD, como 
somos favoráveis – e eu fiz questão de assinar o apoio 
– à criação da Rede, como somos favoráveis à cria-
ção de qualquer partido, desde que ele cumpra os re-
quisitos constitucionais previstos na livre organização 
partidária, art. 17 da Constituição Federal. E é por isso 
que nós estamos aqui. Como disse também, com mui-
ta sabedoria, o Senador Jarbas Vasconcelos, não se 

trata de uma disputa de oposição contra Governo. O 
que se tenta evitar é uma agressão à democracia, é 
uma agressão ao Estado de direito. E é por isso que a 
gente apela àqueles companheiros que lutaram para 
construir a democracia, que têm a vida vinculada à 
construção da democracia, que sofreram, que foram 
perseguidos. Essas pessoas não podem, não têm o 
direito de agora, por estarem numa posição favorável, 
querer evitar que outras forças políticas com represen-
tação na sociedade se organizem e tenham as mesmas 
condições que outras forças políticas. Imploro, apelo 
ao Plenário do Senado Federal.

Sr. Presidente, eu disse que me orgulhava de 
ser Senador no dia em que o Senado aprovou a PEC 
das Domésticas, que igualou o direito das emprega-
das domésticas no Brasil aos demais trabalhadores. 
Eu espero não sair envergonhado deste plenário, ao 
fazer um verdadeiro golpe de abril, ao fazer uma ver-
dadeira agressão à democracia, se aprovarmos o re-
querimento de urgência e se aprovarmos este projeto, 
que é a expressão do casuísmo eleitoral, a expressão 
de agressão ao Estado de direito. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Presidente, art. 403, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Sem revisão do orador.) – Suscito questão de 
ordem, Excelência, porque consta, na pauta do dia de 
hoje dos trabalhos do Congresso Nacional, uma con-
vocação de uma sessão do Congresso Nacional, por 
V. Exª, para as 19 horas.

Acabei de receber a informação de que se encer-
rou a sessão da Câmara dos Deputados. Dessa forma, 
Sr. Presidente, e como existe uma convocação de V. 
Exª para uma sessão do Congresso Nacional, esta 
sessão, no meu entender, deve ser encerrada agora 
e reunido o Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós prorrogamos a sessão para que 
pudéssemos realizar a votação deste requerimento. 
Portanto, o apelo que faço é que encerremos a dis-
cussão para votarmos o requerimento e, a partir daí, 
começarmos imediatamente a sessão do Congresso 
Nacional.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, se V. Exª me permite, há uma ses-
são do Congresso Nacional convocada. Nenhum dos 
oradores inscritos pretende abrir mão da discussão. O 
bom senso indica e reclama neste momento que essa 
discussão seja suspensa, que este requerimento seja 
apresentado novamente, como prevê o Regimento, na 
próxima sessão, e esta sessão de hoje seja encerra-
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da, e iniciada neste momento a sessão do Congresso 
Nacional, convocada por V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradeço a V. Exª e concedo a palavra 
ao Senador Pedro Taques.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, e sobre a sessão do Congresso 
Nacional?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Se nós não concluirmos a votação, este 
requerimento, consequentemente, estará prejudicado. 
Por isso é importante que nós façamos a apreciação 
do requerimento, para começarmos a sessão do Con-
gresso.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Em nome da democracia é, inclusive, essa a 
nossa intenção, Presidente. Só quero insistir, porque 
me parece que é algo que procede. E me desculpe pela 
insistência. V. Exª convocou uma sessão do Congres-
so Nacional, então o Congresso Nacional tem que se 
reunir. Ou seja, já está prejudicado esse requerimento 
e já está prejudicada a sessão. Esta sessão tem que 
ser encerrada agora, imediatamente, e iniciada a ses-
são do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe, da mesma forma 
que, pacientemente, nós esperamos o encerramento 
da sessão da Câmara, a Câmara, pacientemente, es-
perará também o encerramento da sessão do Senado.

Eu concedo a palavra ao Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para 

encaminhar. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, qual é o 

limite de uma maioria parlamentar? A maioria parla-
mentar pode tudo? Não pode tudo, Senador Jayme. 
A maioria parlamentar encontra limite na Constituição 
da República. O art. 1º da Constituição da República 
fala em pluralismo político, e isso é esclarecido pelo 
art. 17, da Lei Fundamental. A Constituição permite 
a criação de partidos políticos e oferta aos partidos 
políticos o direito constitucional de se manifestarem, 
por meio da TV, e exercerem as suas atribuições, por 
meio do chamado Fundo Partidário.

Sr. Presidente, como já disse o Supremo Tribu-
nal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 4430, impedir que o Parlamentar fundador de novo 
partido político leve consigo a sua representatividade, 
para fins de divisão do tempo de TV e rádio, esbarra 
exatamente no princípio da livre criação de partidos 
políticos.

A Constituição da República não pode ofertar com 
uma mão e retirar com a outra mão. A Constituição da 
República permite a criação de partidos políticos e im-

pede que esses partidos políticos tenham inviabilizado 
o seu direito constitucional de antena, de expressar o 
programa que ali está estabelecido.

Votar esse regime de urgência, Sr. Presidente, 
nesta noite, é acatar o cambalacho, é acatar a ma-
racutaia, é acatar acordo da calada da noite, porque 
esse projeto de lei já deveria ter sido debatido lá para 
trás, na Comissão Especial que debateu a chamada 
reforma política. 

Sr. Presidente, isso não foi feito no Congresso 
Nacional. E, de repente, não mais que de repente, 
Senador Ferraço, como obra do divino Espírito Santo, 
se retira esse projeto de lei. 

A lei, Sr. Presidente, precisa ter algumas carac-
terísticas. A lei não pode ter a característica da Marina 
Silva. Essa lei precisa ser abstrata, ela precisa ser ge-
nérica, e, infelizmente, nós estamos aqui a inviabilizar 
a criação de partidos políticos, de forma indireta, por 
vias reflexas, uma vez que partido político sem o seu 
direito constitucional de se manifestar é um meio par-
tido político, e não existe meio partido político.

Na Comissão da reforma política, nós todos que 
dela participamos, Senador Cássio, debatemos esses 
temas. Esses temas foram rejeitados pelo Congresso 
Nacional, e, agora, quando a campanha eleitoral já se 
avizinha, vem se retirando, se pinçando um projeto, 
para prejudicar determinados candidatos à Presidên-
cia da República.

Não haverá autêntica liberdade de criação de 
partidos políticos se não se admitir que os fundadores 
de uma nova agremiação, que detêm um mandato par-
lamentar, possam contar com sua representatividade 
para a divisão do tempo de propaganda, desigualando 
esses Parlamentares de seus pares, com a exclusão 
do direito de propaganda proporcionalmente à repre-
sentatividade dos seus quadros. 

Não é possível criarmos partidos políticos de 
primeira classe com tempo de TV e Fundo Partidário 
e partidos políticos de segunda categoria, sem tempo 
de TV e com fundos partidários que não possam fazer 
frente as suas necessidades, que são constitucionais. 

Conversei com o Senador Petecão, Senador do 
PSD do Acre, que, por ocasião da criação do PSD, ele, 
naquele momento, revelava as suas angústias, a sua 
agonia. Cada dia com a sua agonia, Senador Petecão. 
E V. Exª lutou no Supremo Tribunal Federal para que o 
PSD tivesse o seu direito constitucional de se manifes-
tar. E, agora, diferentemente do vosso Partido, V. Exª 
vai votar contra essa excrescência, essa teratologia. 

Não podemos permitir. E V. Exª me disse isso, V. 
Exª deve manter a sua coerência, V. Exª me disse que 
não vai concordar com esse pedido de urgência. Esse 
pedido de urgência é absolutamente inconstitucional 
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porque a Comissão de Constituição e Justiça não se 
manifestou sobre projeto de lei, e aí essa urgência 
casuística faz com que esse projeto, de afogadilho, 
venha ao plenário desta Casa. 

Nós estamos aqui mais uma vez, Sr. Presidente, 
jogando a Constituição da República no lixo, rasgando 
a Constituição da República, que deve ser o limite das 
nossas atuações. 

Votarei contra esse pedido de urgência, votarei 
contra esse projeto de lei, porque esse projeto de lei 
é absolutamente inconstitucional, como já discutiu e 
já decidiu o Supremo Tribunal Federal. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Ran-
dolfe Rodrigues. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, o dia de hoje – e eu quero acreditar nis-
to – tem tudo para passar à história como um dia em 
que nós assistimos a um belo momento da história do 
Congresso Nacional. 

Assisti, nesta tarde, ao depoimento de um homem 
que talvez seja uma das melhores sínteses vivas da 
democracia brasileira: o Senador Pedro Simon. 

Ouvi, ainda há pouco, o depoimento do Senador 
Jarbas Vasconcelos. Entre Jarbas e Simon há algo que 
nos ensina. Ambos estiveram no Parlamento em um 
dos momentos mais tristes da história do Parlamento 
que foi o período em que esse Parlamento era sub-
jugado por um estado de exceção, por uma ditadura. 
Ambos nos trazem, no dia de hoje, o que foi a experi-
ência desse período. 

Nós falamos, temos dito aqui, sobre a semelhança 
dessa situação com o chamado pacote de abril de 1977 
da ditadura militar. É importante. Eu não tive, aqui, a 
convivência. Não me oportunizou a vida a possibilidade 
de estar aqui nos tristes dias em que este Parlamento 
convivia sob uma ditadura, mas sei, na condição de 
historiador, o que representou o Pacote de Abril na 
estratégia da ditadura.

A estratégia, na história da ditadura, ela teve um 
ápice: as eleições coordenadas em 1970 e as eleições 
de 1972. O MDB, então, praticamente, naquelas duas 
eleições, foi extinto. A ditadura vivia sobre os auspícios 
do milagre econômico e, embalado por isso, tinha, na-
quele momento, até apoio popular. 

Bastou a mudança, a alteração do cenário eco-
nômico em 1973, com a crise do petróleo, para que a 
ditadura sofresse o seu mais profundo revés nas elei-
ções de 1974. Pois bem, foi em decorrência da eleição 
de 1974 que o governo de Geisel edita um pacote de 
medidas casuísticas criando a figura do Senador biô-

nico, entre outras coisas, para manter a maioria par-
lamentar da Arena no Congresso Nacional.

Há uma similaridade. Nós estamos em um mo-
mento em que, concretamente, caminhamos para che-
gar a 2014 em um cenário de incerteza econômica. 
E aí é que está a triste coincidência deste momento: 
chegaremos a 2014 num cenário de incerteza econô-
mica que pode, em decorrência disso, ser também um 
cenário de incerteza do resultado eleitoral. É aí que se 
localiza o casuísmo. 

Quanto ao mérito desta matéria, sejamos claros – 
sejamos claros! – não está sendo debatido aqui, neste 
momento, o mérito da matéria. Se fosse o mérito da 
matéria sendo debatido, ela teria que ter vindo para 
cá para ser votada junto com os demais temas da re-
forma política. Era para juntos aqui estarmos votando 
o sistema de financiamento de campanha; a proposta 
de financiamento público. Era para estarmos votando 
um modelo de voto: voto distrital; voto distrital misto. 

Mas, estamos votando somente um tema locali-
zado sobre o prazo de funcionamento de vigência de 
partido político. Um tema deslocado do restante da 
pauta de reforma política. É aí que se insere o que nós 
denominamos de casuísmo. Querem fazer uma modi-
ficação... E vejam a natureza do casuísmo: ainda on-
tem à tarde – ainda ontem à tarde – foram votados os 
destaques desse PLC na Câmara dos Deputados. Não 
esperou nem esfriar da votação desses destaques na 
Câmara dos Deputados ontem à tarde para, à matéria, 
já ser apresentado o regime de urgência para votação 
hoje. É um prazo recorde que talvez os mais experien-
tes dos parlamentares possam testemunhar que já 
tenham visto isso na história do Congresso Nacional.

Eu repito: no dia de hoje, eu tenho que agradecer 
a Deus e ao povo da minha terra por ter me designa-
do para lhe representar aqui e ter assistido de perto 
um dos belos momentos deste Senado da República, 
deste Congresso Nacional, que foi o pronunciamento 
de Pedro Simon. Eu não gostaria de terminar este dia 
de hoje vendo o Congresso Nacional ratificar um dos 
atos mais vergonhosos de sua história. Assim será, 
Sr. Presidente, se nós apreciarmos e votarmos esse 
regime de urgência. 

Esse regime de urgência não tem cabimento! Ali-
ás, nós não deveríamos mais nem estar falando nesta 
sessão, como eu já disse ainda há pouco na questão 
de ordem que apresentei. Deveria ter sido encerrada, 
e nós deveríamos iniciar já, de imediato, a sessão do 
Congresso Nacional, que estava convocada para de-
bater uma pauta determinada.

Não se justifica, Sr. Presidente, a apreciação 
dessa matéria nesse prazo recordíssimo; não há razão 
que possa justificar senão as razões do que estamos 
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denominando de casuísmo: é claramente essa maté-
ria, Sr. Presidente. 

E aqui é um diálogo que faço com os Senadores, 
em nome do bom senso: não deixem esse precedente 
ser aprovado hoje no Congresso Nacional, no Senado 
da República! Não deixem esse precedente casuístico, 
atentatório à democracia brasileira, similar aos pacotes 
da ditadura militar, ser aprovado hoje no Congresso! 

Esse não é um tema, Sr. Presidente, entre gover-
no e oposição. Está em debate a fidelidade ou não às 
regras do jogo democrático brasileiro. O que está em 
debate hoje é se podemos, a menos de um ano ou a 
um ano das eleições, fazer modificações da regra do 
jogo claramente para retirar da disputa presidencial, 
do ano que vem, uma candidatura, que é a candida-
tura de Marina Silva.

Não se justifica esse precedente na democracia 
brasileira! Não permitamos! É o ano de 2013. A Cons-
tituição da República, neste ano, completa 25 anos. 
São 27 anos de transição democrática! Quando nós 
imaginamos que a nossa democracia está amadure-
cida, quando nós imaginamos que temos instituições 
democráticas consolidadas; nós, ao apreciarmos esse 
casuísmo, nos igualamos a qualquer estado de exce-
ção, derrotamos o nosso sistema democrático.

Todos têm direito de discordar de candidaturas. 
Todos têm direito de convergir para candidaturas, mas 
não se pode permitir que o direito que alguém tem de 
disputar a Presidência da República seja cassado.

Sr. Presidente, reitero: vivi hoje um belíssimo 
momento ao ouvir o Senador Pedro Simon. Não quero 
terminar este dia no Congresso Nacional assistindo ser 
escrita uma das páginas mais vergonhosas da história 
deste Congresso, quando este Congresso se rebaixa 
da altura que tem de Casa de controle e de espaço 
democrático e se iguala ao Parlamento que vigeu neste 
País durante o período da ditadura.

Este País, Sr. Presidente, o povo brasileiro, que 
lutou para restaurar a democracia, que lutou por ins-
tituições democráticas fortes, não tem o direito, este 
Parlamento não tem o direito de cassar do povo bra-
sileiro a tradição de lutas por constituir instituições de-
mocráticas fortes. Este Parlamento não tem o direito 
de, no dia de hoje, se rebaixar, se igualar aos momen-
tos mais tristes e infelizes que este Parlamento viveu, 
que foi o período em que ele existiu sob a existência 
de uma ditadura. 

Que este 24 de abril, nós o terminemos agora, 
com a boa lembrança do pronunciamento que vimos 
do Senador Pedro Simon, e não com a vergonhosa pá-
gina de aprovar a urgência do projeto mais casuístico 
que já passou neste Congresso, desde o restabeleci-
mento da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Rober-
to Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR. 
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, o Senador Pedro Simon brilhou nesta tarde. Ao 
meu lado, o Senador Cássio Cunha Lima dizia a mim 
e ao Senador Pedro: Senador, pode escrever o seu 
pronunciamento de hoje na lista dos grandes pronun-
ciamentos que já fez nas tribunas do Senado Federal. 
É uma referência definitiva para o meu PMDB.

Mas, eu quero, Presidente, falar sobre a minha 
perplexidade. Eu estou perplexo com o que está aconte-
cendo no Senado. Nem o Reitor de Salamanca, Miguel 
de Unamuno, conseguiria dar forma aos paradoxos que 
nós estamos vivendo. 

Lembro-me dos grandes partidos da época do 
Império, os luzias e os saquaremas, que não tinham, 
na verdade, nenhuma identidade política. Eles eram 
apropriados pelo imperador, conforme o seu desejo de 
momento, porque realmente não se diferenciavam, e 
os historiadores diziam que nada mais se parecia a 
um Saquarema do que um luzia no poder.

Os luzias, teoricamente, seriam os liberais e os 
saquaremas, os reinóis, os portugueses, nascidos em 
Portugal.

Vejo isso hoje aqui. Nada mais se parece ao PSDB 
do que o PT no poder. Os paradoxos se estabelecem e 
eu não consigo entender. Vejo agora que aqueles obje-
tivos nacionais permanentes, que orientaram a época 
dos militares, desapareceram e foram substituídos por 
objetivos eleitorais permanentes.

Não há mais razão, não há mais programa na-
cional e isso é facilmente constatável quando, hoje, 
este plenário, quase à unanimidade, votou uma medi-
da provisória para privatizar com dinheiro público, sob 
o pretexto de que o Poder Público não tem dinheiro 
para reformar portos, construir ferrovias, tratar estra-
das. A votação foi unânime. O PT, o PSDB e as opo-
sições votaram juntos; dois votos divergentes: o meu, 
a posteriori, e, no momento, o do Randolfe Rodrigues.

Penso a mesma coisa. O nosso governo hoje faz 
aquilo que Fernando Henrique, no delírio dos seus 
sonhos, imaginava, mas o governo hoje faz acordado. 
São as absurdas privatizações com dinheiro público 
do BNDES.

Nós estamos na contramão desse processo todo. 
Os absurdos são tão grandes que nós tivemos hoje em 
Brasília uma magnífica manifestação pública do Minis-
tério Público, do MP; mas, logo depois, eu abro aqui 
a minha Internet e vejo que o Conselho Nacional do 
Ministério Público resolveu que o nosso Demóstenes 
é membro vitalício do Ministério Público e que a sua 
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punição deve ser a aposentadoria com R$22 mil por 
mês. E eles se mobilizam contra a PEC da impunidade, 
quando internamente promovem a impunidade, dei-
xando o Congresso Nacional absolutamente perplexo.

Eu já me manifestei com clareza que a PEC nº 
37 prejudica o Brasil, mas é preciso pôr limite e dis-
ciplina no Ministério Público, porque está agindo cor-
porativamente. O corporativismo nada mais é que a 
manifestação coletiva do individualismo. 

A função do Ministério Público é ser o guardião 
da lei, não um sindicato trabalhando para as vantagens 
internas e a prevalência da corporação se transforman-
do numa espécie de santo ofício acima de tudo, sem 
prestar contas a ninguém.

A medida provisória das privatizações realmente 
me deixou perplexo. Teve a unanimidade deste Plená-
rio que, agora, se divide nessa votação de urgência 
desse casuísmo absoluto.

Não me venham, Srs. Senadores, com teorias 
políticas de prevalência do mandato partidário. É o ob-
jetivo eleitoral permanente que prevalece nessa atrope-
lada votação da urgência e do processo que nos veio 
da Câmara. O único objetivo é impedir a formação do 
partido da nossa amiga Marina Silva, a Rede.

Não tem sentido isso! A democracia é, insisto, o 
regime da maioria, mas ela se define pela sua essência, 
e a essência da democracia é a liberdade, a liberda-
de de as minorias se organizarem, de terem direito à 
voz e de, pelo exercício do verbo e de seu programa, 
virem a ser maioria também.

Não é possível que a hipocrisia chegue ao ponto 
de dizer: “Sim, podem se organizar, mas não podem 
falar, não podem utilizar o rádio, não podem utilizar a 
televisão e têm de ficar a salvo dos recursos que são 
fornecidos a todos os partidos políticos”.

Já disse à minha amiga Marina que o direito dela 
e de seus companheiros de montarem o seu Partido, 
de terem voz, acesso às antenas e acesso a recursos 
é indiscutível.

Vejo, no entanto, carências na formação do parti-
do. Acredito que um partido sempre se forma em cima 
de uma proposta política, de um programa. Os objetivos 
nacionais permanentes, Jarbas, dos nossos militares, 
que, entre todos os defeitos que tinham, respeitaram 
um projeto nacional ao qual nós nos contrapúnhamos. 
Criamos a Frente Democrática do PMDB, que se ca-
racterizava por se opor à ditadura e que, como frente, 
na verdade, nunca conseguiu se constituir num partido 
programático-ideológico, se dispersando nas unidades 
federadas, cada uma com os seus caciques e as suas 
propostas, na maior parte das vezes fisiológicas.

Não é possível que este Plenário, que os velhos 
petistas que nos entusiasmaram por tanto tempo, que 

eu, peemedebista, fui para a tribuna, fui para a rua 
fazer a campanha do Lula por quatro vezes, e agora 
nos soneguem a esperança, nos roubem a esperan-
ça com argumentos absolutamente inconsistentes de 
valorização dos partidos, de fidelidade partidária, que 
não existiram quando o próprio Governo promoveu e 
abrigou a criação do PSB. O PSB que serve de base, a 
estrutura de lançamento da candidatura da Presidente 
Dilma. Aliás, até o momento, absolutamente hegemô-
nica no processo político.

Mas não será, Presidente, o meu voto que irá 
tomar do grupo da nossa ex-Senadora Marina a pos-
sibilidade de organizar o seu Partido, da mesma forma 
que o Kassab organizou o seu Partido, o partido do 
centro, o partido sem ideologia, o partido do Governo, 
qualquer que seja o governo. 

O meu voto será contra o regime de urgência e 
será necessariamente contra o projeto que vem da 
Câmara federal. E não é possível que este Senado 
não reaja a isso.

Eu não posso acreditar que o PT, que me deu a 
esperança da mudança com o Lula, seja agora o la-
drão da esperança, o sonegador da possibilidade da 
formação de um partido no Brasil.

Este Congresso, acima de tudo, tem que ter ver-
gonha na cara! É simples assim! Eu não vou procurar 
soluções retóricas para o que pretendo dizer aos com-
panheiros: vergonha na cara!

A companheira Marina tem o direito de, com os 
seus companheiros, constituir o seu partido. Isso é 
garantido pela Constituição e tem que ser reafirmado 
pela consciência de todos nós.

Objetivos nacionais permanentes ou objetivos 
eleitorais permanentes?

O Brasil está esquecido! O projeto democrá-
tico não existe mais! No que se transformou o PT? 
Transformou-se naquilo que de pior temos nos outros 
partidos? E talvez, e principalmente, no meu PMDB.

Eu não posso admitir isso. Vou votar com os com-
panheiros peemedebistas pela afirmação do processo 
libertário e garantido constitucionalmente da formação 
do novo Partido da Rede.

Voto com o Senador Pedro Simon, voto com o 
Ferraço, voto com os companheiros peemedebistas 
como Casildo Maldaner e espero que o PMDB vote 
inteiro assim, porque eu sugeri da tribuna que nós fi-
zéssemos uma reunião de bancada para discutir essa 
questão, e não houve reunião alguma!

Aliás, nisso eu invejo o PT. Reúne-se a cada mo-
mento para discutir e fechar questões em suas deli-
berações. Nós, não: não há reunião de Bancada nem 
para a Medida Provisória dos Portos; não há reunião 
de Bancada para discutirmos a PEC 37; não há reu-
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nião de Bancada para discutirmos essa questão de 
que trata esta sessão agora.

Senado da República, vamos transformar este 
desastre de hoje, a unanimidade pela privatização, a 
inconsistência ideológica dos partidos, numa reação: 
vamos dar oportunidade ao grupo da Rede de dizer 
a que vem, como tivemos nós oportunidade, mesmo 
durante a ditadura militar!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador João 
Capiberibe.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, quanto ao mérito 
desse projeto, não há nenhuma dúvida, há consenso. 
Quase a esmagadora maioria quer pôr limites na pro-
liferação de partidos políticos. Disso eu não tenho a 
menor dúvida. No entanto, o que causa surpresa... E 
eu falo isso porque, quando foi aprovado o projeto na 
Câmara, começamos a comentar, e eu falei que esse 
projeto não teria a menor chance de ser aprovado no 
Senado. Eu tenho uma estima e um apreço pelo Senado 
muito grande, porque aqui estão representados os líde-
res políticos com muita experiência na vida pública na-
cional. O Senado tem uma representação de cidadãos 
e cidadãs que viveram experiência na gestão pública, 
na política dos seus Estados – são ex-governadores, 
ex-presidentes da República –, e não me passou na 
cabeça que nós pudéssemos, menos de 24 horas de-
pois de aprovado o projeto na Câmara Federal, estar 
discutindo aqui o requerimento de urgência. 

Eu confesso que estou surpreso com o que es-
tou vendo aqui no Senado e também digo aos meus 
pares, aos Senadores e Senadoras, que essas mu-
danças eleitorais na véspera das eleições, tanto por 
parte do Congresso Nacional e, muitas das vezes, pelo 
Tribunal Superior Eleitoral, têm provocado traumas e 
grande confusão nas eleições. Portanto, seria neces-
sário que estabelecêssemos prazo para essas leis 
entrarem em vigor. Não é possível aprovarmos uma 
lei que vai mexer com as eleições, que pode deixar 
de fora pessoas e lideranças importantes em quem a 
sociedade quer votar.

Todos sabem aqui que eu pertenço a um Partido 
que está na Base do Governo, e eu voto sistematica-
mente nos projetos de interesse do Governo, até porque 
considero que o Governo tem programas benéficos à 
sociedade. E falo pelo Estado periférico. É comum no 
Amapá se falar nos programas do Governo Federal, o 
que, no passado, não existia. Fala-se no Projeto Minha 
Casa, Minha Vida; fala-se no Projeto de Saneamento 
Básico, que está levando água para todas as comu-
nidades; fala-se no Luz para Todos; fala-se em vários 

projetos que são muito conhecidos hoje pela população 
do meu Estado. E, por isso, eu apoio o Governo. Eu 
não tenho nenhuma participação efetiva no Governo, 
não tenho cargos no Governo, nunca indiquei ninguém 
para o Governo Federal. Portanto, eu tenho certa au-
tonomia. Apoio, porque aprovo o Governo.

Mas, neste caso, não se trata de discutir. Não é 
um assunto entre oposição e situação. Está em jogo 
a democracia deste País! E aqueles que lutaram, que 
se sacrificaram – sacrifícios enormes, em que alguns 
perderam a vida – para garantir que nós pudéssemos 
representar com absoluta lealdade, autonomia e liber-
dade a sociedade brasileira não podem se posicionar 
para restringir a disputa eleitoral.

Portanto, Sr. Presidente, a minha surpresa, como 
já disse, é grande. E o Senado precisa dar uma de-
monstração de sabedoria à sociedade brasileira, por-
que, na hora em que nós rejeitarmos ou aprovarmos, 
essa é uma decisão nossa, serão os nossos nomes, 
e eu não quero comprometer a minha biografia apro-
vando uma lei que restringe o processo democrático.

Eu tenho certeza de que, tanto quanto eu, inú-
meros Senadores e Senadoras aqui não querem ver 
seus nomes associados a um procedimento dito casu-
ístico, a uma improvisação, até porque – vejam – não 
há o que temer. O Governo está fazendo um belíssimo 
trabalho. A Presidente Dilma está com uma aprovação 
fantástica. Não há o que temer.

os programas avançam, o Governo bem avaliado.
Portanto, eu não entendo, eu tenho certeza de 

que isso não partiu da Presidente Dilma Rousseff. 
Essa ideia, com certeza, não é de uma Presidente da 
República cuja aprovação é uma das mais altas da 
História do País – certamente, ela não se envolveria 
num processo desses que todos nós aqui estamos 
classificando de casuístico. 

Portanto, por temer manchar a minha biografia, 
voto contra o requerimento de urgência, e, certamen-
te, se não houver uma emenda dando um prazo mais 
elástico a esse processo, votarei contra o projeto.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Sr. Presidente, o Presidente da Câmara es-
teve aqui ainda há pouco. Sugiro que V. Exª acate a 
recomendação – os Deputados estão esperando –, 
encerre esta nossa sessão do Senado e inicie a do 
Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. O Presidente veio pesso-
almente, preocupado com a hora em que iríamos co-
meçar a sessão do Congresso Nacional.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Pode ser agora, Presidente. Podemos encer-
rar agora a sessão do Senado Federal e já iniciar a 
sessão do Congresso Nacional.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E eu disse para ele o que já disse para 
V. Exª: “A Câmara tem que, pacientemente, esperar 
que terminemos a votação do requerimento.”

Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 

– DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a ma-
nifestação da Liderança do PSB é no mesmo sentido, 
de que encerremos esta reunião, para que possamos, 
imediatamente, iniciar a sessão do Congresso Nacio-
nal – esse é o apelo que faço. Havia uma previsão da 
sessão do Congresso Nacional para as 19 horas, e são 
21 horas! Portanto, entendo que não há motivo para 
que esse requerimento seja votado com tal urgência, 
o que nos permite realizar a sessão do Congresso Na-
cional e voltar a apreciar o tema na próxima sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg, se en-
cerrássemos a sessão agora, deliberadamente, iría-
mos prejudicar a apreciação do requerimento, e não 
sei se essa seria a recomendação da Casa. Portanto, 
não tenho como fazê-lo.

Senador Cássio Cunha Lima, concedo a pala-
vra a V. Exª. 

O Senador Cássio é o penúltimo orador inscrito, 
e, em seguida, teremos o Senador Magno Malta e o 
Senador Sérgio Petecão.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 
PB. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, por falar em último, acredito que o Sena-
do da República viu hoje, a partir do pronunciamento 
do Senador Pedro Simon, o inaugurar do fim de um 
ciclo político. Todo ciclo político termina um dia. Não 
há poder que seja eterno.

O pronunciamento do Senador Pedro Simon en-
trará na História do Brasil, como foi aquele de Moreira 
Alves na ditadura, como um marco divisor do inaugurar 
do fim de um ciclo político. 

Os ciclos políticos terminam por várias razões. 
Uma das mais óbvias é o envelhecimento, a acomo-
dação com o poder e o distanciamento de plataformas 
históricas, o abandonar de bandeiras de lutas e o rasgar 
até mesmo de princípios, de conceitos essenciais para 
a atividade pública. E com que tristeza assistimos – de 
forma constrangida, como percebemos até em alguns 
deles – a personagens que construíram a nossa de-

mocracia sendo compelidos a abandonar uma traje-
tória de vida para atender aos caprichos do Governo. 

Todo governo tem esse lado torto de tentar pror-
rogar, com mecanismos os mais diversos, a longevida-
de no poder. O PT envelheceu – e envelheceu muito 
– com essa manobra que tenta zombar da inteligência 
do povo brasileiro, porque ninguém vai acreditar nos 
argumentos que foram aqui trazidos, por mais elo-
qüentes que sejam os oradores, de dizer que a norma 
é moralizadora, que a norma tem como objetivo evitar 
a proliferação de partidos, porque esses mesmos que 
argumentaram hoje nessa direção não usaram esse 
mesmo argumento para impedir, por exemplo, a cria-
ção do PSD. O PSD foi criado e não faz muito tempo 
que o PSD foi criado. Por que o Governo tolerou a cria-
ção do PSD? Porque tinha a expectativa de tê-lo na 
Base? Quer dizer que é assim. Quando é para surgir 
partido que vem para a Base do Governo é permitida 
a sua criação e quando vem partido para o campo da 
Oposição fica vedada?

E nós percebemos nitidamente – e a Senadora 
Marina ainda se encontra no plenário, para nossa ale-
gria – que a medida que se faz hoje aqui tem endereço, 
tem nome e tem CPF: Marina Silva. Nem o CPF nem 
o endereço dela eu sei de cor. Mas está aqui direcio-
nado para impedir que essa valorosa brasileira, que 
essa mulher digna, honrada, que acredita num Brasil 
melhor, possa ter a chance de expor as suas ideias, 
de apresentar o seu ponto de vista, de debater com o 
Brasil um futuro melhor. 

E será que é esta democracia que nós queremos 
para o Brasil? Será que nós vamos permitir que, cada 
vez mais, o PT tente prolongar o seu estágio de po-
der com manobras como essa, com o aparelhamento 
do Estado, com privatizações indiretas? Porque, sim, 
a Petrobras hoje já não é mais uma empresa pública. 
A Petrobras está privatizada nas mãos dos sindicatos 
que a controlam. Os fundos de pensão também são 
utilizados como instrumentos de manutenção de um 
projeto de poder, porque não há mais projeto para o 
Brasil. Há, sim, um projeto de poder e todo projeto de 
poder tem um fim. 

E, hoje, o Senador Pedro Simon, com seu pronun-
ciamento, inaugurou o fim do ciclo de poder do PT do 
nosso País. Não sei se será na próxima eleição. Talvez 
não seja, porque, no andar da carruagem, a Presidente 
Dilma tentará ser candidata única, eliminando a can-
didatura de Marina. Anotem: daqui a pouco começam 
a bombardear a candidatura de Aécio Neves. Mais 
adiante, tentam destruir a honra de Eduardo Campos. 
E é essa liturgia de manutenção de poder que o PT 
vem adotando: da cintura para baixo, é canela. 
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Portanto, Sr. Presidente, que nós estejamos cons-
cientes das nossas responsabilidades. Há um Brasil 
inteiro novamente atento ao que se passa no plenário 
deste Senado. Não há como justificar a urgência que 
se propõe para este requerimento. Não há como jus-
tificar esta urgência, a não ser a pressa de eliminar 
Marina Silva da disputa presidencial do próximo ano.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Magno Malta, com a palavra 
V. Exª.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para 
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srs. Senadores, eu pretendo ser breve, até porque falar 
mais do que já foi falado seria chover no molhado. Mas 
eu não podia, Sr. Presidente, de maneira nenhuma, 
deixar de me pronunciar num momento tão importante 
como esse, significativo, que nós estamos vivendo no 
Senado da República nesse momento. Nós vivemos 
uma democracia consolidada.

Eu, a exemplo de tantos outros companheiros, 
estive sempre engajado nas campanhas do Presiden-
te Lula. Aliás, com responsabilidade muito grande nas 
duas campanhas dele, que era a de dessatanizá-lo no 
segmento em que eu professo a minha fé.

E me lembro de que, na primeira campanha, fui 
convencido por algumas pessoas. Entre elas, a então 
Senadora Marina Silva, que me convenceu a ir para a 
campanha. E, em alguns pontos do País, eu estive ao 
lado dela, pregando todo esse sonho e a necessidade 
de mudança de um País que precisava urgentemente 
fazer uma revolução na sua área social e arrancar da 
miséria milhões de miseráveis, que agora se tornaram 
pobres emergentes, que têm micro-ondas e carro na 
garagem, viajam de avião e comem em praça de ali-
mentação de shopping center, graças a essa revolu-
ção em que todos nós acreditamos, que cada um, de 
uma forma, falou aqui. O Senador Requião falou de 
sua forma, outros falaram da sua forma, e eu estou 
falando da minha.

Eu sempre estive na base do Presidente Lula e 
da Presidente Dilma. Quando Deputado Federal, fui. 
Não sou tolo. Embora fosse adversário, não estava na 
base do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Mas não sou tolo de tapar o sol com a peneira e não 
querer enxergar que a importância do governo dele foi 
ter dado as bases fundamentais da economia desse 
País, que se sustentou até aqui com as melhoras que 
nós recebemos.

Mas, Sr. Presidente, nós somos um País cuja 
cultura é a pluralidade partidária. Não tente nos com-
parar, neste momento, com os Estados Unidos. “Nós 
precisamos ser iguais aos Estados Unidos, que só 
têm dois partidos.” Ora, se nós queremos ser iguais 

aos Estados Unidos, vamos logo fazer a redução da 
maioridade penal, que lá já tem há tantos anos. Se 
queremos ser iguais aos Estados Unidos e ter a mes-
ma cultura, com tanta rapidez… Alguns Estados têm 
pena de morte. Não é a nossa cultura. Não pregamos 
isso aqui. E cada País com a sua cultura e com sua 
experiência própria. Até porque experiência é igual 
dentadura: só cabe na boca do dono.

Sr. Presidente, a nossa cultura é essa de pluripar-
tidarismo. Ah, já existem 60. Que existam 100, porque 
as pessoas são as suas crenças. Elas são o que elas 
acreditam. Há 60 partidos, num País com a dimensão 
do nosso, com a população que temos. Há grupos de 
pessoas neste País que não acreditam em nada do 
que eu falo, do que eu prego, que V. Exª fala e prega, 
o PT, que está no poder, ou o PSDB, que saiu. E ou-
tros partidos surgirão, mas eles não terão condição de 
disputar a eleição.

Sr. Presidente, essa é aquela velha história de 
“farinha pouca, meu pirão primeiro”. E todo governan-
te, antes de chegar ao poder, é vítima de quem está 
no poder; e, quando ele chega ao poder, ele assume 
o comportamento de quem tentou vitimá-lo. É uma 
prática, Sr. Presidente. É uma prática! Fora do poder, 
um procedimento; no exercício do poder, outro proce-
dimento. É sempre assim, Sr. Presidente.

Então, acredito neste Governo, pelos avanços 
que nós tivemos neste País. São 214 escolas técnicas 
feitas pelo Lula; 21 universidades; o Brasil aprendeu 
a gerar emprego; os avanços do PAC; por tudo isso 
e por acreditar, Sr. Presidente, por acreditar é que eu 
pertenço à Base desse Governo. Mas, neste momento, 
nós não podemos concordar com o que está posto e 
que nós vamos votar agora. 

A nossa cultura comporta – e essa é a cultura 
do Brasil – o pluripartidarismo. Ou queremos voltar 
para o Arena 1 e Arena 2? Nós lutamos a vida inteira. 
Aliás, lutaram, eu ainda era um menino quando existi-
ram Arena 1 e Arena 2. Vamos voltar para lá? Não! A 
nossa cultura é outra.

A minha mãe, Sr. Presidente, Dona Dadá, analfa-
beta profissional, dizia: “Quem tem a unha maior sobe 
na parede.” Esses partidinhos não vão a lugar nenhum, 
não é problema seu. Cada um pensa como quer pen-
sar. Numa Democracia, fala o que quer falar, e “quem 
tem a unha maior sobe na parede”.

Por isso, Sr. Presidente, voto contra esse reque-
rimento. Com todo o respeito ao Governo, e aí quero 
acreditar e endossar as palavras do Senador Capibe-
ribe. Aliás, estive no segundo turno das eleições lá, a 
pedido da Presidenta Dilma, a pedido do Lula, acredi-
tando, como disse o Capiberibe. Eu acredito.
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Mas olha, Sr. Presidente, a exemplo dele, este 
é um momento em que nós temos que refletir. Um 
momento em que temos que refletir. E fica aqui a mi-
nha fala, e fica aqui, Sr. Presidente, a minha palavra 
à Senadora Marina Silva. Ela hoje está vivendo esse 
momento e nós não podemos permitir que ele se con-
solide hoje para que outros não tenham que amargar. 
Ela tem uma estatura, ex-ministra, ex-senadora. Ela 
tem uma estatura, é ex-presidente da República, co-
nhece este País. E outro, Sr. Presidente, que mesmo 
não tendo essa estatura e disputado mandatos e que 
ainda seja leigo ou neófito, tem os mesmos direitos. E 
nós não queremos vê-los pagar esse preço. Nós não 
vamos chancelar o que estão pedindo que façamos 
hoje à tarde nesta Casa. 

Portanto, Sr. Presidente, fica o meu registro. E 
voto contra, até por que a democracia que alcança-
mos, com fundamentos tão sólidos, nós não podemos 
abalar com uma atitude como essa na tarde deste dia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Senador Sér-
gio Petecão. 

Antes, porém, gostaria de lembrar aos Srs. Se-
nadores que estão em outras dependências da Casa, 
que, por favor, venham ao plenário que nós vamos ter 
votação nominal.

Senador Sérgio Petecão, com a palavra V. Exª.
Senador Randolfe, já já darei a palavra a V. Exª, 

pela ordem.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC. Para en-

caminhar. Sem revisão do orador) – Presidente, quero 
agradecer pela palavra. 

Primeiramente, Sr. Presidente, ouvindo atenta-
mente o pronunciamento dos colegas Senadores e 
Senadoras, o PSD, o nosso Partido, o recém-criado 
PSD foi citado aqui na tribuna pelo nobre Senador Pe-
dro Taques e por outros Senadores, pedindo que nós 
tivéssemos coerência. 

E aqui eu queria justiça. Poderia dar um voto to-
talmente diferente se meu Presidente, pelo carinho e 
respeito que tenho pelo Kassab, tivesse me ligado e 
me pressionado, pedindo, tentando direcionar o meu 
voto. Mas eu preciso fazer justiça ao Kassab. Ele não 
o fez. Não ligou, em momento algum me pressionou; 
e me deixou à vontade para dar o voto. 

Falou-se muito aqui na candidatura da Senadora 
Marina Silva. Eu tenho todos os motivos para defender 
esse voto aqui em prol da Marina. A Marina é do meu 
Estado, fomos criados juntos, sou amigo da família da 
Marina, lá da Cidade Nova, do seu pai, de seus primos, 
tenho todos os motivos para defender o meu voto por 
conta da Marina. Mas eu acho que a discussão não é 
Marina, pode ser a Marina, a Francisca, o Pedro. 

Eu não posso defender esse voto, eu tenho que 
ser coerente. A minha questão é de coerência, porque 
os momentos que passei junto com o Kassab e com 
os outros companheiros do meu Partido foram angus-
tiantes: o partido sai ou não sai, libera ou não libera o 
fundo partidário, o tempo de televisão. Eu paguei um 
preço caro lá no meu Estado e por conta do PT, que 
dizia que o meu partido não ia sair. 

Então, este voto aqui não é contra ou favor do 
Governo, até porque não recebi pressão de ninguém. 
Eu estou votando com a minha consciência, com a 
coerência e com a felicidade que tive quando meu 
Partido foi fundado. As viagens, idas e vindas nesse 
País todo, o Kassab no Acre, no Amazonas, no País 
todo. Atravessamos muitas dificuldades para que hoje 
pudéssemos estar aqui com a representação do PSD 
no Senado e na Câmara. 

O meu voto... Tenho um carinho, respeito e de-
sejo todo sucesso a você, Marina, você sabe disso. 
A Marina, num momento difícil, quando estávamos 
formando a Frente Popular junto com o Jorge e junto 
com o Anibal, estávamos juntos. Eu lembro que uma 
vez houve uma divergência muito grande e eu dei uma 
brigada com o Jorge, porque o Jorge sempre foi mui-
to duro. Eu fiz uma aliança com o Bistene e a Marina 
foi falar com o Bistene e disse: “Devolva o meu Pete-
cãozinho, Bistene, que ele é nosso.” E nós voltamos 
para a Frente Popular e continuamos juntos, sempre 
aliados ao Jorge. Hoje estou em outro campo político, 
respeito a posição, faço oposição ao PT no Acre. O PT 
do Acre é duro, é difícil. 

Mas quero aqui, Presidente, finalizar. Este voto 
aqui é pela coerência. Queria transmitir todo o suces-
so, que a Marina possa ter a felicidade que tive. Não 
posso, de forma alguma, hoje fui beneficiado e agora 
vou fechar a porta para que outras pessoas não se-
jam beneficiadas. 

Eu sou uma pessoa que acredita que... O Se-
nador Magno Malta foi feliz. Eu acho que os partidos 
que apareçam. Isso dá condições para que possamos 
consolidar a democracia em nosso País. 

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues. (Pausa.) 
Senadora Ana Amélia. 
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revi-

são da oradora.) – Sr. Presidente, eu apenas gostaria 
de esclarecer uma dúvida. 

Eu encaminhei à Mesa um requerimento com 
apoio de alguns colegas Senadores para fazer um 
apensamento da matéria que estamos discutindo.

Há dois projetos de lei do Senado, casualmente 
de autoria do nosso ex-Presidente José Sarney, que 
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tratam da reforma eleitoral. Então, penso que sejam 
oportunos, já que falamos tanto em casuísmo, mas, re-
gimentalmente são exigidos alguns requisitos para isso. 

De qualquer maneira, eu queria manifestar aí a 
possibilidade da leitura desse requerimento, as con-
dições que temos e como será feita a deliberação do 
Plenário sobre este apensamento de duas matérias 
relacionadas à reforma política a isso que está sendo 
discutido agora.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento da Senadora Ana Amé-
lia; o seu requerimento, Senadora Ana Amélia, já está 
sobre a mesa do Senado Federal e nós vamos adotar 
o mesmo procedimento que adotamos para as outras 
matérias, ou seja, nós vamos fazer o ofício pedindo a 
remessa do processo para o plenário do Senado e, 
como manda o Regimento, nós leremos e apreciare-
mos o requerimento.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Apensar 
à matéria que estamos discutindo agora no requeri-
mento, que é o PLC 14.

Obrigada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, só 
entender o encaminhamento de V. Exª. Significa que, 
se for apreciado e aprovado tal requerimento, as outras 
matérias que são correlatas ao tema deverão tramitar 
em conjunto. É esse o entendimento de V. Exª?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não ouvi, Senador Randolfe, desculpe-
-me.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) 
– Presidente, à luz do requerimento da Senadora Ana 
Amélia, o entendimento que V. Exª passa para o Plená-
rio, então, é o seguinte, corrija-me se eu estiver errado: 
apreciado e aprovado o requerimento ora em pauta, 
todas as matérias correlatas deverão ser apensadas 
a este, perfeito?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O entendimento que o Regimento manda 
que nós façamos é no sentido de que nós façamos um 
ofício para que as comissões remetam as matérias para 
o Plenário do Senado Federal. Com a matéria sobre a 
mesa, nós votarmos o requerimento como preliminar 
para apreciação do requerimento.

Adotamos isso, por exemplo, por ocasião do re-
querimento que pede a análise da Comissão de De-
senvolvimento Regional da matéria do ICMS, requeri-
mento do Senador Ricardo Ferraço.

Então, nós adotaremos, neste caso, também o 
mesmo requerimento.

Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Já tive a oportunidade de me pronunciar, Sr. 
Presidente. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Acho que não há mais ninguém a se pronun-
ciar e acho que V. Exª tem que colocar agora o reque-
rimento em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos colocar o requerimento, 
portanto, em votação. 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Fora do microfone.) – Vamos votar, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP. Fora do microfone.) – Estamos aguardando V. Exª 
colocar o requerimento em votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

Em votação, o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento 

permaneçam como se encontram.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Verificação, Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 

Rejeitado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, rejeitado. Por contraste, está re-
jeitado, Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – O requerimento foi rejeitado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como vota o Senador Eunício Oliveira? 
Como vota o PMDB?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Presidente, não cabe esse procedimento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, claramente, o requerimento 
foi rejeitado.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – O requerimento está rejeitado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu peço silêncio no Plenário.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Está rejeitado o requerimento, Presidente.



21414 Quinta-feira 25 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos ouvir os Líderes partidários 
para declarar o resultado da votação.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, mas está visível, está rejeitado o 
requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como vota o PMDB, Senador Eunício 
Oliveira?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Está rejeitado o requerimento, Sr. Presidente.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– O PMDB vota a favor da urgência, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PMDB vota a favor da urgência.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, o PMDB tem voto discordante.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Gim Argello, como vota o PTB?

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Vota a favor da 
urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PTB vota a favor da urgência.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
PT vota a favor, Sr. Presidente.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – 
AM) – O PR vota a favor da urgência.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento, o PR vota 
a favor da urgência.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente... 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ve-
rificação nominal.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino. O DEM vota a 
favor da urgência.

Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Já 

declarei, o PT vota a favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O PT vota a favor do requerimento.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 

Verificação nominal, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira, como 
vota o PSDB?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSDB vota “não”. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Senador Renan... 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Con-
tra o requerimento do PDT. O Líder não se encontra, 
sou o Vice-Líder, contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – PDT vota contra o requerimento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Senador Renan, o PSB vota contra o reque-
rimento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 
AP) – Presidente, o PSOL vota contra o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL vota contra o requerimento e 
o PSB vota contra o requerimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A 
oposição vota contra o requerimento. (Pausa.) Tem 
que ser votação nominal, não vai dar para votar assim.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos efetuando a soma do que 
as Lideranças...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – As 
Bancadas não têm unanimidade, Presidente. Não pode 
votar assim.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 47; NÃO... O PSDB votou “não”; 
o PDT votou “não”.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – O PSB votou “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB votou “não”; o PSOL, “não”.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr. 
Presidente, computa o “não” do PRB.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Jar-
bas Vasconcelos, que é do PMDB, votou “não”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós estamos contando os votos. Em 
seguida, nós acataremos o pedido de verificação. Mas, 
para tanto, é preciso declarar primeiro a votação: 47 
votos SIM, maioria absoluta, está, portanto, aprovado 
o requerimento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Verificação, Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Verificação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, verificação.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Presidente...
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente... 

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Está concedido, na forma do Regimen-
to, o pedido de verificação. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, o PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faço um apelo aos Srs. Senadores que 
estão em outras dependências da Casa... 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, o PSB está em obstrução.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Sr. Presidente, só um minuto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Ataídes.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – PSOL em obstrução. Quem não concorda 
com esse golpe, não votar. Todos aqueles Senadores 
que não concordam com esse golpe, não votar, não 
registrar o voto.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues, V. Exª não 
está com a palavra, é o Senador Ataídes.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 

Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou um princi-
piante, talvez o político mais jovem, politicamente, desta 
Casa. Eu ouvi aqui atentamente cada Senador, cada 
professor nesta Casa, que considero como professor. 
Um dos que eu tenho como base é o digníssimo Se-
nador Pedro Simon. Presidente, o que eu percebi aqui 
é que houve uma votação e a maioria levantou o braço 
e rejeitou esse requerimento. V. Exª vai ainda consultar 
Líderes? Aí eu não consegui entender, Presidente, aí 
eu não consegui entender, aí é uma decepção enorme 
para mim. Primeiro, a decepção é muito maior quando 
se bota um requerimento dessa natureza. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª, como confessou, talvez não co-
nheça o detalhe do Regimento, que manda que faça-
mos exatamente isso.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) – 
Mas houve a primeira votação, Presidente, todo mundo 
levantou o braço, 80%.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É uma votação simbólica e os Líderes, 
ao votarem simbolicamente... 

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Então abra esse painel e vamos votar então.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Mas foi exatamente isso que eu fiz.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Va-
mos votar, vamos votar no painel.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, a Bancada ...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Abra 
o painel, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, a Bancada do PSDB 
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está aberto o painel.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O 
PT orienta o voto “sim”, Sr. Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, a Bancada do PSDB 
está em obstrução.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, questão de ordem. Questão de 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, a Bancada do PSB, chamo a 
atenção, a Bancada do PSB está em obstrução. Por-
tanto, peço para os nobres Senadores não votarem.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Presidente, questão de ordem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente... Pela ordem, Sr. Pre-
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSB está em obstrução. 

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A orientação do Líder é para os Sena-
dores do PSB não votarem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Questão de ordem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, por gentileza, o PSDB... 

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Questão de ordem.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Um minutinho só, Randolfe.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio, em seguida V. Exª.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – O PSDB está em obstrução, mas peço 
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aos Srs. Senadores da nossa Bancada que perma-
neçam no recinto para que possamos eventualmente 
vir a votar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do 
orador.) – Questão de ordem, art. 403.

O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Sr. Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP.) – Sustento minha questão de ordem, Presidente, 
com base no art. 293, inciso VIII, do Regimento Inter-
no. Diz o art. 293: 

No processo simbólico observar-se-ão as se-
guintes normas: 
 .......................................................................
VIII – verificada a falta de quorum, o Presidente 
suspenderá a sessão, fazendo acionar as cam-
painhas durante dez minutos, após o que esta 
será reaberta, procedendo-se a nova votação;
 .......................................................................

Portanto, como manda o Regimento, V. Exª sabe 
muito bem, 21h27 foi aberto o painel, tem até 21h37 
para esse painel ser fechado e ser encerrada a votação.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – 
Sr. Presidente, convidamos (Fora do microfone.) os 
Parlamentares do PT para comparecerem à votação.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, solicito também aos Senadores 
do PSB que não votem, mas que permaneçam no re-
cinto para que, se houver necessidade e não houver 
quórum, o PSB possa expressar sua posição.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – V. Exª está alterando a orientação para a Ban-
cada?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – A orientação continua pela obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB – 
AL) – A orientação do PSB é pela obstrução.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Em-
bora os que pediram verificação devam estar presentes.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Eu peço aos Srs. Senadores que estão em 
outras dependências da Casa que, por favor, venham 
ao plenário.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) – 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. PMDB 
– AL) – Com a palavra V. Exª.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria de fazer uma consulta.

Existe uma regra aqui no Senado que, parece-
-me, é do tempo em que não havia celular com câmera 
fotográfica. É uma regra que impede que os visitantes 
tragam câmeras fotográficas, que entrem no Senado 
com câmeras fotográficas. Achei isso muito curioso, 
porque hoje todos os celulares têm câmera fotográfica.

Consulto V. Exª se não poderia revogar essa regra, 
considerando que todos os celulares... Há uma regra 
mesmo. Eu conheço uma fotógrafa que hoje veio par-
ticipar de uma reunião em uma comissão e terminou 
barrada, porque não se pode entrar com câmera. En-
tão, é necessário tomar os celulares de todo mundo, 
porque todos os celulares têm câmera.

Isso é uma coisa anacrônica, que deve existir há 
muitos anos e que ninguém ainda observou.

Peço a V. Exª que observe essa questão.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nós vamos pedir à comissão que foi 
criada para reformar e modernizar o Regimento da 
Casa que, por favor, leve em consideração a suges-
tão de V. Exª.

O Senador Benedito de Lira está pedindo para 
encerrar a votação.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 
Senador Eduardo Amorim, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Indago ao Líder do PT se é essa a 
orientação.

O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) 
– O PSC também está em obstrução, Sr. Presidente.

Senador Eduardo Amorim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) – 

O PSC também está em obstrução.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, encerrou-se o prazo.
Tem que ser derrubado, lamentavelmente, o pai-

nel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Eu não sei a que prazo V. Exª se refere.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Presidente, o prazo que está no Regimento, 
precisamente no art. 293, inciso VII: o prazo de dez 
minutos, após iniciada a votação.

A votação iniciou-se às 21h25. Agora, são 21h35.
Então, está encerrado o prazo, e essa votação 

está derrubada.
O requerimento está prejudicado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento do Senado não especi-
fica prazo.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 
– AP) – Sr. Presidente, permita-me insistir com V. Exª.

O art. 293 diz:

Art. 293. No processo simbólico, observar-se-
-ão as seguintes as seguintes normas:
 .......................................................................
VIII – Verificada a falta de quorum, o Presiden-
te suspenderá a sessão, fazendo acionar as 
campainhas durante dez minutos [V. Exª, in-
clusive, acionou as campainhas desde o início 
do processo de discussão], após o que esta 
será reaberta, procedendo-se a nova votação.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –Seguiremos necessariamente o Regi-
mento.

Tão logo verificada a falta quórum, nós conta-
remos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan, marque um tempo, então, que nós 
poderíamos esperar, para que V. Exª pudesse encerrar 
a votação no painel. Marque um tempo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mar-
que um tempo. Mais cinco minutos, Presidente.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-
sidente Renan, por favor, marque um tempo.

(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Mário Couto, o art. 293 do 
Regimento, no inciso VIII, diz que, “verificada a falta 
quorum, o Presidente suspenderá a sessão, fazendo 
acionar as campainhas durante dez minutos, após o 
que esta será reaberta, procedendo-se a nova votação.”

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E 
quanto tempo nós vamos esperar mais?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Há uma preliminar: verificada falta de 
quórum. Vou ter que observar a preliminar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quanto tempo nós vamos esperar mais, Presidente?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Quanto tempo nós vamos esperar mais? Essa é a 
minha pergunta.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Rodrigo 
Rollemberg.

(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Sr. Presidente...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL – 

AP. Fora do microfone.) – Isso é derrubada de sessão.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 

DF) – Há um visível, como alertei...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Quando V. Exª pedir a palavra, toda vez 
em que V. Exª pedir, eu darei a palavra com muita sa-
tisfação. Não precisa interromper os oradores.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Sem revisão do orador.) – Como alertei desde 
o início desta sessão, há um visível constrangimento 
dos Senadores de apreciar uma matéria dessa natu-
reza, por um motivo óbvio: nós estamos agredindo a 
Constituição brasileira.

V. Exª abriu essa sessão há vários minutos, já 
superou o prazo regimental, e, no entanto, apenas 23 
Senadores vieram votar.

Para que possamos evitar um constrangimento 
maior do que o que já vivemos na tarde de hoje, eu 
solicito a V. Exª que, respeitando o tempo regimental 
já ultrapassado, dê por prejudicada essa votação e 
encerre esta sessão.

E renovo o apelo para que o Senado possa, 
num movimento de bom senso, evitar reapreciar esse 
requerimento, que é uma clara agressão ao Estado 
democrático de direito, em homenagem à história de 
muitos brasileiros que lutaram pela democracia.

É essa a solicitação que faço, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-

sidente Renan.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – 

PB) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pre-

sidente Renan, eu insisto com V. Exª: até que horas 
nós vamos esperar? Eu só quero que V. Exª possa dar 
uma noção a todos nós. Eu quero uma noção. Se V. 
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Exª disser: “Olha, Mário Couto, eu não vou encerrar”, 
não vai encerrar. Mas eu quero saber de V. Exª quando 
será encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – À 
meia noite, Presidente?

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O senhor quer que eu leia o Regimen-
to para V. Exª? Eu não vou ficar repetindo a leitura do 
Regimento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente, como é que nós não vamos poder saber?

(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Os 

Senadores não têm o direito de saber quando será en-
cerrada uma votação, Presidente? Pelo amor de Deus!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Presidente Renan.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora 
do microfone.) – Essa é uma nova ditadura!

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – V. Exª é um po-
lítico experiente e calejado. Não é à toa que estão aqui 
apenas 23 Senadores que participaram do processo 
de votação, inclusive aqueles que pediram a verifica-
ção. Não é razoável.

V. Exª sabe que isso tem uma razão política. Não 
há maioria política hoje; pode ser que haja amanhã, 
mas não há maioria política hoje para aprovar o re-
querimento.

Então, faço um apelo a V. Exª, que é um homem 
que conhece política e pode nos dar lição sobre o as-
sunto, que encerre esta votação, porque é visível – é 
visível – que não há maioria política hoje, no plenário, 
para aprovar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na forma do artigo...

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Na forma do art. 293, inciso VIII, e aten-

dendo à recomendação do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, nós a declaramos encerrada. (Palmas.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) – 
Sr. Presidente, é só uma questão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Humberto Costa.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Sem 
revisão do orador.) – Independentemente do resultado 
aqui, de a sessão ter caído, é necessário que, em outro 
momento quando os partidos entrarem em obstrução, 
os Líderes dos partidos estejam aqui registrando a pre-
sença, e isso não aconteceu. Vários partidos que se 
declararam aqui em obstrução não estão registrados 
na lista de votantes e presentes neste evento.

Espero que, na próxima sessão que nós realizar-
mos para abordar esse tema, possamos agir dessa 
maneira, caso haja obstrução.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem absoluta razão.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É o que o Regimento manda que nós 
façamos.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES) 
– Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Sem revisão do orador.) – Apenas para cumprimentar V. 
Exª pela forma democrática, pela forma elegante com 
que V. Exª conduziu esta sessão, fazendo uma leitura 
adequada, pertinente e tempestiva sobre a manifes-
tação do Plenário.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para-
béns, Senador Renan Calheiros! Parabéns, Senador 
Renan Calheiros!

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Pela ordem. Da mesma forma, eu me associo 
aos cumprimentos a V. Exª, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu agradeço a V. Exªs, mas a decisão da 
Mesa foi em cumprimento estritamente ao que manda 
o Regimento que nós façamos.

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 362, DE 2013

Requeiro, nos termos do Artigo 50, § 2º da Cons-
tituição Federal, combinado com Artigo 216 do Regi-
mento Interno do Senado Federal, que seja solicitada 
à Exª. Sra. Gleisi Helena Hoffmann, Ministra-chefe da 
Casa Civil, as seguintes informações, referentes a 
valores e execução do Plano de Desenvolvimento 
Territorial Sustentável do Arquipélago do Marajó, 
pelos órgãos federais do Grupo Executivo Ministerial 
– GEI, criado pelo Decreto Presidencial de 26 de ju-
lho de 2006. 

Senhora Ministra-Chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República

Reporto-me ao Plano de Desenvolvimento Ter-
ritorial Sustentável do Arquipélago do Marajó, cuja 
elaboração ficou a cargo do Grupo Executivo Intermi-
nisterial – GEI, criado por Decreto Presidencial, em 
26 de julho de 2006, e coordenado pela Casa Civil 
da Presidência da República, do qual faziam parte os 
seguintes órgãos federais : 

• Casa Civil da Presidência da República, co-
ordenação;
• Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República;
• Secretaria de Relações Institucionais da Pre-
sidência da República;
• Ministério das Cidades;
• Ministério do Desenvolvimento Agrário;
• Ministério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome;
• Ministério da Integração Nacional;
• Ministério do Meio Ambiente;
• Ministério da Saúde;
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento;
• Ministério da Justiça;
• Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia.

Suas atribuições eram sistematizar as informa-
ções relativas a ações e iniciativas em curso no Ar-
quipélago de Marajó, por parte dos Governos federal, 
estadual e municipais, organizações da sociedade ci-
vil e movimentos sociais voltados ao desenvolvimen-
to socioambiental de suas comunidades e promover 
a elaboração de plano de desenvolvimento territorial 
do Arquipélago de Marajó, lançado com a presença 
do então Presidente Lula, na sede do município de 
Breves, no Arquipélago do Marajó.

Em setembro de 2007 foi concluída sua elabora-
ção e inclusão no PPA 2008-2012 do Governo Federal . 

Oportuno registrar que o Arquipélago do Marajó, 
integralmente situado no Estado do Pará, constitui-se 
numa das mais ricas regiões do país em termos de 
recursos hídricos e biológicos, e é formado por um 
conjunto de ilhas, que, em seu todo, constitui a maior 
ilha fluvio-marítima do mundo, com 49.606 Km². 

Decorridos quase 5 anos da inclusão daquele 
Plano no PPA 2008-2012 do Governo Federal, o Minis-
tério da Integração Nacional-MI, através da Secretaria 
de Desenvolvimento Regional – SDR e da Superinten-
dência do Desenvolvimento da Amazônia– Sudam, 
promoveram no dia 16 de abril pp. em Belém, reunião 
para a “reativação” do Plano de Desenvolvimento Ter-
ritorial Sustentável do Arquipélago do Marajó, “com o 
objetivo de dialogar institucionalmente com os atuais 
prefeitos dos municípios do Marajó e com a sociedade 
civil organizada, para atualizar o plano e estabelecer 
diretrizes operacionais para sua execução”.

Na ocasião foi informado que seriam disponibili-
zados recursos da ordem de R$ 23,3 milhões de reais, 
distribuídos da seguinte forma : 

• Programa Água para Todos – R$ 12 milhões 
que atenderão 4.500 famílias nos 16 municí-
pios do Arquipélago e, 
• Inclusão produtiva – R$11,3 milhões de re-
ais, para beneficiar 5.840 aos produtores nas 
cadeias produtivas da mandioca, açaí e leite 
de búfala.

Senhora Ministra, o Arquipélago do Marajó precisa 
de ações mais estratégicas, que mudem seu destino 
extrativista, e sem energia, pouco valor agregado terão 
quaisquer atividades.

Energia, hidrovias, aeroportos, infraestrutura para 
o turismo sustentável foram as principais reivindica-
ções da sociedade civil organizada constantes do 
Plano de 2008.

A constatação da disparidade entre a dimensão 
programática e financeira prevista no Plano de De-
senvolvimento Territorial Sustentável do Arquipélago 
do Marajó iniciado em 2006 pelo Presidente Lula – 
destacadamente após 5 anos de sua conclusão – em 
comparação com os valores e programas que foram 
apresentados na reunião de Belém, pelo Ministério de 
Integração Regional, leva-me, como Senador eleito pelo 
povo do Pará , a requerer a V. Exª. – titular da Casa 
Civil da Presidência da República, órgão coordenador 
do Grupo Executivo Interministerial – GEI, criado pelo 
Decreto de 2006, as seguintes informações : 

1. Quais as ações já desenvolvidas em cada 
órgão federal, e seus respectivos valores, no 
período de 2008 a 2012, referentes ao Plano 
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de Desenvolvimento Territorial Sustentável do 
Arquipélago do Marajó?
2. Qual a programação para dar sequencia ao 
Plano a partir de 2013?
3. Requeiro, ainda, que todas as informações 
sejam detalhadas órgão a órgão do Governo 
Federal envolvidos na execução do Plano.

Plenário do Senado Federal, 24 de Abril de 2013.. 
– Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO 
Nº 363, DE 2013

Com base no art. 218 do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeremos que seja inserido em ata 
voto de pesar pelo falecimento do Sr. ANTÔNIO COR-
REA NETO, jornalista, e nos termos do art. 221, I, a 
apresentação de condolências a sua família.

Justificação

O jornalismo do Amapá e da Amazônia perdeu 
no último domingo, dia 21 de abril, um dos seus mais 
expressivos expoentes, o jornalista Antônio Corrêa Neto.

Ele nasceu em 27 de novembro de 1938 na ci-
dade de Belém, no Pará, tendo iniciado sua atuação 
no rádio através do Movimento de Educação de Base 
– MEB, na cidade de Bragança, no interior do Pará.

Por ocasião do golpe militar de 64, foi perseguido 
e teve que se refugiar em fazendas da região, tendo 
sido protegido e posteriormente levado para Manaus, 
onde continuou atuando no jornalismo.

Na década de 70, a convite de seu pai, mudou-
-se para Macapá. Em 1973, foi convidado por Phelippe 
Daou para participar dos trabalhos de ampliação da 
Rede Amazônica, com a fundação de uma das suas 
principais sucursais, que é, hoje, a TV Amapá, no Es-
tado do Amapá.

Ele teve uma tradição política sempre pautada 
pelos ideais progressistas. Foi candidato a prefeito 
pelo Partido dos Trabalhadores em 1988, lutou pela 
redemocratização, apoiou a organização da socie-
dade civil, sempre teve uma posição política pautada 
pela independência e pela liberdade de suas opiniões.

Antônio Corrêa Neto era filho de Francisco Gon-
çalves Correa e de Cearacy de Barros Corrêa. Foi 
casado com Vera de Jesus Pinheiro, com a qual teve 
quatro filhos: Luiz Eduardo Pinheiro Correa; Márcia 

Cristina Pinheiro Correa; Paulo André Pinheiro Correa 
e Marcelo Victor Pinheiro Correa, deixando vários ne-
tos e sua atual companheira: Adalgisa Amin Rechene.

Por essas razões, requeremos ao Senado da 
República as homenagens de pesar pelo falecimento 
do Sr. Antônio Corrêa Neto, com inserção em ata de 
voto de pesar e encaminhamento de condolências a 
sua família, em nome de sua filha Márcia Cristina Pi-
nheiro Corrêa.

Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodri-
gues, PSOL-AP. – Senador João Capiberibe, PSB-AP.

REQUERIMENTO 
Nº 364, DE 2013

Requeiro nos termos do art. 222 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto 
de Congratulações e Aplausos pelo transcurso dos 
quarenta anos da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa.

Justificação

Nesta ocasião, em que se comemora os 40 anos 
de existência da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (EMBRAPA), uma referência mundial na área 
de desenvolvimento agrícola e da pecuária, apresen-
tamos essa moção de congratulações a sua direção 
e a todo os eu corpo técnico pelas imensas contribui-
ções ao desenvolvimento nacional e ao progresso de 
nossa agropecuária.

Atualmente, a Embrapa tem quase 10 mil fun-
cionários distribuídos por suas quase cinco dezenas 
de unidades instaladas em diferentes localidades do 
território nacional, e são imensas suas contribuições 
prestadas ao Brasil ao Mundo.

Com base em dados do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio Exterior, podemos hoje 
afirmar que, com o emprego da ciência e tecnologia, o 
país apresentou um crescimento significativo na pro-
dução de grãos, sem contudo ter de aumentar a área 
plantada em grandes proporções. No período de 1975 
a 2011 a produção aumentou em 230%, enquanto a 
área cresceu apenas 31%. A produtividade foi 150% 
quilos por hectare. Em 1975, era de 1.100 quilos por 
hectare e passou para 3.200 em 2011.

Os números da produção animal também mos-
tram o potencial do país e a importância no mercado 
global. Nossa produção de carne de frango cresceu 
275%, a suína em 150% e a bovina em 74%. Na área 
vegetal, o destaque é para a produção de etanol, cujo 
aumento foi de 270%. Em 2001, a produção representou 
na balança comercial US$ 24 bilhões passando para 
US$ 95 bilhões em 2011. A exportação do agronegó-
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cio foi de 300%. Atingimos 180 mercados com novos 
produtos, sendo hoje o país o terceiro maior exporta-
dor mundial de produtos agrícolas, apenas atrás dos 
Estados Unidos e da União Europeia.

A participação da agricultura familiar na economia 
brasileira, de onde vem 60% da produção de suínos, 
50% de frango, 46% de milho, entre outros, ocupan-
do uma área de 106,8 milhões de hectares, nos quais 
trabalham 12 milhões de produtores, sendo 1/3 do 
sexo feminino. 

O sucesso da agricultura brasileira se deve a três 
fatores combinados: genética, mecanização e escala, 
além de contar com técnicas, como a de plantio dire-
to e condições que permitem o país a ter duas safras 
anualmente, sem irrigação – safra e safrinha. 

Além dos recursos naturais disponíveis no país 
outros fatores também contribuíram para o avanço da 
agropecuária, como a adoção de políticas públicas, 
construções institucionais conhecimento tropical ge-
rado nos centros de pesquisas empreendedorismo 
migratório dos agricultores migração do Sul para o 
Centro-Oeste, que permitiu a exploração do Cerrado

A produção de fibras, cana-de-açúcar, gramíneas, 
técnica de plantio direto, desenvolvimento de pesquisas 
como o controle biológico e fixação de nitrogênio são 
outras conquistas da agricultura tropical responsáveis 
por colocar o Brasil em evidência.

Nenhum desses avanços seria possível sem a 
inestimável contribuição da EMBRAPA. Criada em 
1973, com o objetivo de executar e coordenar a pes-
quisa agropecuária no Brasil, a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em cooperação 
com outras instituições de pesquisa no âmbito federal 
e estadual, privado ou de caráter não governamental, 
vem desenvolvendo tecnologias para tornar mais efi-
ciente o sistema produtivo do setor agropecuário e do 
agronegócio, aumentando a oferta de alimentos no 
País e preservando o meio ambiente. 

O Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e 
Fruticultura é uma Unidade Descentralizada da Em-
brapa, na categoria de Centro de Referência de Pro-
dutos, localizado na Bahia, tem o objetivo de executar 
e coordenar pesquisas que aumentem a produção e 
a produtividade, melhorem a qualidade dos produtos, 
reduzam os custos de produção e viabilizem o apro-
veitamento de áreas ainda sub-utilizadas, com foco 
em mandioca e fruteiras tropicais para citros, banana, 
abacaxi, manga, mamão, maracujá e acerola.

É crescente na Embrapa a preocupação de fazer 
com que as tecnologias efetivamente cumpram a sua 
razão de existir: chegar ao produtor e ao consumidor. 
No caso da Embrapa Mandioca e Fruticultura, diferen-
tes mecanismos têm sido adotados para fazer com 

que o ciclo da inovação se feche com a transferência 
de fato do conhecimento gerado para o cliente. Sendo 
assim, as parcerias com diversas instituições têm sido 
fundamentais para o êxito dessa proposta “Esse é um 
exemplo do que chamamos de projeto vertical, que faz 
a ligação da produção até o cliente.”. 

O Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Bana-
na com 262 acessos é o maior da cultura no Brasil e o 
segundo maior do mundo. As caracterizações e ava-
liações realizadas levaram à identificação de acessos 
promissores para o programa de melhoramento, com 
boas características agronômicas ou resistência/tole-
rância a pragas e doenças. Recomendados na década 
de 1980 pela Embrapa Mandioca e Fruticultura: ‘Prata-
-Anã’ e ‘Pacovan’. Variedades que fazem parte hoje da 
base do sistema de produção de banana – ocupam 
60% da área plantada com bananeira no Brasil. Isso 
equivale no mercado, só em valor de produção, a R$ 
1,5 bilhão por ano.

O BAG de Citros com 647 acessos destaca-se 
mundialmente por sua localização tropical. No Norte 
e Nordeste brasileiros, é a principal fonte de material 
botânico desse grupo de fruteiras, com repercussões, 
também, em outras regiões do país. Representa R$ 
600 milhões anuais em valor de produção.

A variedade de citros ‘Pera D6’ é um clone de-
senvolvido na década de 1960 – pelo Instituto de Pes-
quisas Agropecuárias do Leste (Ipeal), que veio a se 
tornar, em 1975, a Embrapa Mandioca e Fruticultura. 

Produção Integrada de Abacaxi – Sistema de 
produção que tem como fundamentos as boas práti-
cas agrícolas, a redução dos impactos ambientais. A 
adoção da produção integrada, além de conduzir ao 
uso de pesticidas de menor toxicidade, reduz também 
a quantidade e o número de aplicações, resultando em 
economia na aquisição do produto e nos gastos com 
aplicação, que é um dos grandes investimentos que o 
produtor de abacaxi precisa fazer.

Em média, as reduções de pesticidas são as se-
guintes: herbicida (47%), inseticida (37%) e fungicida 
(20%). A freqüência de uso de herbicida, antes em 
torno de quatro aplicações em pré-emergência, pas-
sa para duas aplicações em pós-emergência após a 
adoção da produção integrada. Devido ao sucesso, o 
modelo desenvolvido e praticado na região foi e está 
sendo transferido para outros estados.

Em todos as culturas encontraremos o impulso 
da EMBRAPA auxiliando o produtor brasileiro e, quero 
registrar em particular o produtor rural da minha terra 
a Bahia. A Bahia é o único estado brasileiro que pos-
sui cinco biomas diferentes: Cerrado. Caatinga, Mata 
Atlântica, e mais os biomas Costeiro e Marinho, sendo 
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um campo privilegiado para a pesquisa e o desenvol-
vimento tecnológico da EMBRAPA. 

Na produção de banana por exemplo a minha 
Bahia é o 2º produtor nacional (1º SP), e o Brasil é 
o 5º mundial. Uma nova cultivar, a “BRS Platina”, re-
sistente à SigatoKa amarela e ao mal– do– Panamá 
duas das principais doenças da cultura, o que a torna 
bastante atrativa.

No cultivo dos cítricos, por exemplo, a laranja a 
Bahia é o 2º produtor (apenas superada por São Pau-
lo) sendo que o nosso País é o 5º mundial. A Embra-
pa se prepara para lançar uma variedade de laranja 
e recomendada duas outras no próximo ano. Esses 
produtos têm em comum: a maturação precoce e a 
alta produtividade. 

No cultivo do mamão a Bahia é o 1º produtor na-
cional ou seja, contribui com uma produção de 50,05%. 
Destaque-se que nesse produto o Brasil é o 1° produ-
tor mundial de mamão, com uma produção anual de 
1.650.000 t/ano

A manga é uma das frutas mais procuradas no 
mundo. A procura tem aumentado bastante nos mer-
cados interno e externo, alcançando preços competi-
tivos, sendo que a Bahia é responsável por 42 % de 
toda produção nacional do produto.

Mais de 80 países produzem mandioca, sendo 
que o Brasil participa com mais de 15% da produção 
mundial, de fácil adaptação é cultivada em todos os 
estados brasileiros, situando-se entre os nove primei-
ros produtos agrícolas do País, em termos de área 
cultivada, é o sexto em valor de produção.

A realidade da produção desse produto no estado 
vem sofrendo grandes mudanças, porque o material ge-
nético desenvolvido pela Embrapa com alta qualidade, 
é disponibilizado para as comunidades mais carentes, 
de zonas que já têm a estruturação da mandiocultura. 
Inclusive, este projeto de produção de manivas para 
doação a pequenos produtores, sem dúvida, vai ajudar 
a estruturar a cadeia produtiva da mandioca para que 
no futuro o efeito da seca seja minimizado. Este proje-
to contempla 11 territórios de identidade beneficiados 
pelo Brasil Sem Miséria, Essa é uma cultura presente 
nos 417 município da Bahia, ou seja tem uma convi-
vência com o semiárido fundamental.

Técnicas de controle biológico vem sendo desen-
volvidas pela Embrapa para o controle de pragas. Em 
1998, foi introduzida no Brasil, pela Embrapa Mandioca 
e Fruticultura, a espécie popularmente conhecida como 
“joaninha” para atuar como predadora da cochonilha 
e pulgões, insetos e percevejos que atacam diversas 
fruteiras e hortaliças cultivadas em pomares.

O projeto transferência de tecnologias em sis-
temas agroflorestais para a agricultura familiar em 

parceria com a Empresa Baiana de Desenvolvimento 
Agrícola (EBDA) e a Universidade Federal do Recôn-
cavo Baiano (UFRB) faz a combinação de espécies 
arbóreas lenhosas (frutíferas e ou madereiras) com 
cultivo agrícolas, permite que o produtor obtenha ren-
dimentos provenientes de culturas anuais, hortaliças e 
frutíferas de ciclo curto, enquanto aguarda a exploração 
das espécies florestais de ciclo mais longo. Tem tam-
bém aqui uma importante função social: a fixação do 
homem ao campo devido principalmente ao aumento 
da demanda de mão de obra.

O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária 
(SNPA), sob coordenação da Embrapa, causou uma 
verdadeira revolução na produção agrícola brasileira. 
Vale lembrar que, no período de 1976 a 2011, a área 
destinada a grãos e sementes oleaginosas aumentou 
43,9%, mas a produção aumentou 249,6%, e os rendi-
mentos da produção aumentaram cerca de 2,4 vezes. 
A produção de carne bovina, de carne suína e de carne 
de aves também aumentou de forma impressionante 
no período: de 4,3 milhões de toneladas métricas em 
1978, passou para 24,7 milhões de toneladas métri-
cas em 2011, um aumento de 478%. E a produção de 
leite também merece destaque, pois quase triplicou 
no período: de 11,2 bilhões de litros em 1980, passou 
para 32,1 bilhões de litros. 

Desenvolver produtos e tecnologia para os gran-
des, que podem fazer vultosos investimentos é mais 
fácil. Mas a Embrapa não se limita a esses. Essa em-
presa estatal se volta também para os pequenos pro-
dutores e dedicou-se a programas de pesquisa espe-
cíficos para desenvolver tecnologias e sistemas de 
produção para aumentar a eficiência da agricultura 
familiar e incorporar também os pequenos produtores 
no agronegócio, de forma a possibilitar-lhes melhoras 
na renda e no bem-estar.

Uma parte considerável do território do Estado 
da Bahia se encontra no Semiárido, que abrange uma 
grande área da Região Nordeste do Brasil, e a Embrapa 
tem atuado de maneira efetiva para oferecer propostas 
que diminuam o sofrimento da população dessa área, 
sujeita aos mais duros rigores das secas periódicas.

Técnicos da empresa concluíram que a oferta in-
suficiente de água no semiárido não decorre apenas da 
falta de chuvas, mas também da ausência de informa-
ções, meios, recursos e políticas públicas adequadas 
de apoio à população rural para captar, armazenar e 
utilizar a água de chuva no período seco.

Em vista desse diagnóstico, desenvolveu tec-
nologias para construção de cisternas, barreiro para 
irrigação de salvação, captação de água de chuva, 
barragens subterrâneas e reuso da água de dessali-
nização, para aumentar a oferta de água nas comu-
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nidades rurais, de forma a possibilitar o atendimento 
das necessidades básicas de consumo das famílias, 
dos pequenos animais e a produção de alimentos 
para a subsistência. Essas soluções, que podem ser 
consideradas simples, de baixo custo e fácil execução, 
têm contribuído substantivamente para a melhora da 
qualidade de vida das famílias e para a redução dos 
riscos de perdas da produção agrícola.

Outra atuação importante diz respeito à utilização 
de poços tubulares, que ultrapassam 60 mil na região 
do semiárido. A Embrapa desenvolveu um sistema que 
aproveita os rejeitos produzidos pela dessalinização 
da água dos poços salinos para a criação de tilápias 
e para a irrigação de forrageiras (espécies de plantas 
que podem ser utilizadas como pastagem para o gado), 
principalmente do gênero Atriplex (a popularmente de-
nominada erva-sal, uma espécie forrageira originária 
da Austrália, que demonstra grande adaptação a re-
giões áridas e semiáridas).

O próprio Ministério do Meio Ambiente tomou 
como referência o sistema de produção com reuso de 
água de dessalinização para o Programa Água Doce 
(PAD). O PAD tem em mira, em dez anos, atender a mais 
de 2,3 milhões de pessoas que vivem nas zonas rurais 
do Semiárido brasileiro, principalmente nos Municípios 
com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
e com dificuldade de acesso aos recursos hídricos. O 
Programa prevê a recuperação e instalação de dessali-
nizadores e a implantação dos sistemas integrados de 
produção para o reaproveitamento dos rejeitos desses 
equipamentos, trazendo assim, inestimáveis benefícios 
para a população sofrida das regiões mais secas do 
Nordeste brasileiro.

A Embrapa não se dedica apenas ao desenvolvi-
mento de tecnologias, mas também de produtos. Dessa 
forma, dedica-se à pesquisa para o desenvolvimento 
de uma fruticultura de sequeiro, com espécies nativas 
da caatinga, como o umbu e o maracujá-do-mato. As 
pesquisas, além da parte agronômica, abordam tam-
bém a transformação em doces, sucos e geleias, a 
serem produzidos em pequenas unidades fabris nas 
comunidades e associações rurais.

Em documento denominado Algumas Conside-
rações da Embrapa Semiárido sobre Ações a Serem 
Implementadas como Forma de Minimizar os Efeitos 
das Secas, que em seu texto, é apresentado a seguin-
te conclusão:

“As políticas públicas efetivamente estratégicas 
contra as secas devem residir em planos microrregio-
nais articulados das secretarias estaduais de agricultura 
com os municípios e as organizações de produtores, 
tendo por base o reconhecimento das secas como fa-
tores normais de produção e não como anormalidades. 

O maior desafio consiste em adequar as inovações e as 
políticas públicas às circunstâncias e potencialidades 
dos produtores de base familiar do semiárido, tomando 
em consideração suas instituições, sua racionalidade, 
seu limitado acesso a insumos e a assistência técnica 
e os recursos disponíveis na propriedade.”

A Embrapa tem contribuído enormemente para 
minorar as agruras de uma região tão castigada pela 
falta de chuvas, como é a região do Semiárido.

Sem dúvida, a preocupação tem de se dirigir aos 
seres humanos que habitam essa região, mas de que 
vão eles sobreviver se não houver possibilidade de 
produzir alimentos?

A Embrapa desenvolve pesquisas para melhorar 
a produção de plantas e animais que melhor se adap-
tam a cada região do País. E tem conseguido excelen-
tes resultados, contribuindo para tornar respeitados, 
no Brasil e no exterior, a ciência e o desenvolvimento 
tecnológico das atividades agrícolas e pecuárias.

Por isso, tornou-se uma referência mundial nes-
se campo.

No que diz respeito especificamente ao Semiárido, 
a apresentação de soluções de baixo custo, principal-
mente para os pequenos produtores, é reconhecida e 
já tem apresentado resultados convincentes.

Por isso, neste momento, como brasileira e como 
baiana, quero unir minha voz às homenagens pela 
comemoração dos 40 anos de existência da Embra-
pa, empresa que é motivo de orgulho para todos os 
brasileiros.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – A Presidência encaminhará os votos 
solicitados.

Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO  
Nº 365, DE 2013

No exercício da competência exclusiva do Con-
gresso Nacional de fiscalizar e controlar os atos do 
Poder Executivo, inscrita no art. 49, inciso X, e nos ter-
mos das disposições do art. 50, § 2º, da Constituição 
Federal, e em conformidade com os arts. 215, inciso 
I, e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro que sejam solicitadas ao Senhor Presidente 
do Banco Central do Brasil as seguintes informações 
atinentes à execução do crédito rural no País:

1. Os montantes consolidados dos valores origi-
nalmente concedidos e dos respectivos saldos atuais 
das operações de crédito rural que se encontravam em 
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situação de normalidade em 31 de dezembro de 2012, 
agregado por fonte de recurso e finalidade.

2. Os montantes consolidados dos valores origi-
nalmente concedidos e dos respectivos saldos atuais 
das operações de crédito rural que se encontravam 
em situação de inadimplência em 31 de dezembro 
de 2012, agregado por fonte de recurso e finalidade.

3. O montante consolidado do crédito rural lançado 
em prejuízo pelas instituições financeiras integrantes 
do Sistema Nacional de Crédito Rural, agregado anu-
almente, referente aos exercícios contábeis compre-
endidos entre 1995 e 2012.

4. Os montantes do crédito rural que se encon-
travam na condição de Dívida Ativa da União, agrega-
dos anualmente, referentes aos exercícios contábeis 
compreendidos entre 1995 e 2012.

5. O saldo global, atualizado até 31 de dezembro 
de 2012, das operações de crédito rural inscritas em 
Dívida Ativa da União.

Justificação

A Constituição Federal elege o crédito rural como 
elemento basilar da política agrícola, prescrevendo 
no inciso I do art. 187 que os instrumentos creditícios 
serão considerados no planejamento e execução das 
ações voltadas ao setor primário da economia nacional.

No entanto, temos assistido nas últimas décadas 
o crédito rural se converter em instrumento de preo-
cupação recorrente desta Casa, sempre sensível ao 
drama dos produtores rurais do País.

O exorbitante número de medidas provisórias 
que tratam de renegociação de dívidas rurais é um 
sinal da gravidade da situação. Desde 1995, mais de 
uma dúzia dessas matérias foram submetidas ao Con-
gresso Nacional abordando o tema do endividamento 
progressivo de nossa agropecuária.

Por outro lado, a atuação do Congresso Nacional 
nesse processo tem sido relegada a segundo plano, 
uma vez que embora discuta e aponte soluções por 
meio de inúmeras propostas legislativas relativas ao 
endividamento rural, as medidas provisórias atropelam 
toda e qualquer manifestação desta Casa, oferecendo 
paliativos que apenas postergam a agonia dos peque-
nos e médios produtores rurais, sem lhes oferecer as 
condições ideais para que possam desempenhar sua 
sagrada missão de produzir alimentos.

O esforço do Congresso Nacional em aprofun-
dar a discussão do endividamento rural enfrenta a 
dificuldade de acompanhar os efeitos da miscelânea 
de normativos instituídos pelas medidas provisórias. 
Na prática, os produtores continuam reclamando das 
execuções das dívidas e da ineficiente regulamentação 
das leis aprovadas, uma vez que os bancos alegam 

que não têm respaldo normativo para a renegociação 
das dívidas nas condições esperadas pelo produtor.

O aperfeiçoamento da discussão sobre a execução 
do crédito rural, considerando a real capacidade de paga-
mento da agropecuária nacional, em contraponto com os 
juros e prazos praticados no âmbito do Sistema Nacional 
de Crédito Rural, exige vigilância e dedicação para que a 
Constituição Federal seja respeitada em seus objetivos 
fundamentais. Não tenho dúvida de que o Senado Fe-
deral cumprirá, mais uma vez, o seu papel institucional. 

É nesse sentido que solicitamos ao Banco Central 
do Brasil informações imprescindíveis a essa discussão, 
para que possamos, em complemento aos dados dos 
anuários estatísticos produzidos por aquela instituição, 
elaborar o entendimento técnico necessário a constru-
ção de uma solução adequada e, quiçá, definitiva para 
o problema do endividamento rural do País.

Nos termos expostos, solicitamos à Mesa do Sena-
do Federal o encaminhamento deste Requerimento de 
Informações ao Exmo. Sr. Presidente do Banco Central 
do Brasil para a devida manifestação, no prazo constitu-
cionalmente determinado. – Senador Benedito de Lira.

(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – O requerimento que acaba de ser lido 
será despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Presidência comunica ao Plenário 
que recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas 
da União, o Aviso nº 494-Seses-TCU-Plenário, de 
2013, na origem, encaminhando cópia do Acórdão nº 
923/2013-TCU-Plenário, proferido nos autos do proces-
so nº TC 006.170/2012-9, acompanhado do Relatório 
e do Voto que o fundamentam.

A matéria será publicada no Diário do Senado 
Federal de 24 de abril do corrente.

O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orça-
mentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.

É o seguinte o Aviso:

Aviso nº 494-Seses-TCU-Plenário

Brasília, 17 de abril de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Congres-
so Nacional,

Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-
mento, cópia do Acórdão proferido nos autos do pro-
cesso nº TC 006.170/2012-9, pelo Plenário desta Corte 
na Sessão Ordinária de 17-4-2013, acompanhado do 
Relatório e do Voto que o fundamentam.

Respeitosamente, João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.

São lidos os seguintes:

Ofício CPMA nº 014/2013

Brasília, 24 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Exce-

lência que fui eleito, em reunião realizada na data de 
hoje, Presidente do Conselho do Prêmio Mérito Am-
biental, instituído pela Resolução do Senado Federal 
nº 15, de 2012.

Informo, ainda, que na mesma reunião foi elei-
to Vice-Presidente do Conselho o Senador Randolfe 
Rodrigues.

Atenciosamente, Senador Rodrigo Rollemberg, 
Presidente.

OF. GLPMDB nº 169/2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regi-

mentais comunico a Vossa Excelência que os Sena-
dores abaixo deixam de participar da composição da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada 
a no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apurar e ana-
lisar fatos e gravíssimas violações do direito humano 
à saúde.

Titulares
Waldemir Moka
Sérgio Souza
Vital Rêgo
Sérgio Petecão
Suplentes
Jarbas Vasconcelos
Na oportunidade, renovo votos de apreço e con-

sideração – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e no Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Os ofícios que acabam de ser lidos vão 
à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Sr. Senador Alfredo Nascimento, en-
viou discurso à Mesa, para ser publicado na forma do 
disposto no art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, a maior preocupação da 
população brasileira na atualidade é, sem dúvida, a 
segurança pública. o tema vem ganhando força, pois, 
invariavelmente, o cidadão brasileiro, independente de 
sua condição social, tem sido atormentado de forma 

violenta e constante pela ausência de medidas efica-
zes no combate a criminalidade.

No meu estado do Amazonas a situação não é 
diferente. A sociedade se sente desprotegida e ame-
drontada diante dos crimes a que é exposta diaria-
mente. O diagnóstico é ruim e mostra que a violência 
no amazonas vem aumentando assustadoramente 
nos últimos anos. por essa razão, a segurança públi-
ca passou a ser um dos problemas mais desafiadores 
que precisa ser superado com urgência.

Não podemos esquecer de que a segurança, 
hoje, ausente nas escolas, nos campos de futebol e 
em nossos lares, é um direito assegurado na Consti-
tuição Federal – essencial para garantir o bem estar 
do ser humano.

Em Manaus, capital do meu Amazonas, a maio-
ria dos homicídios está diretamente ligada ao tráfico. 
No primeiro trimestre deste ano, 160 pessoas foram 
mortas, sendo que em 65% dos casos foi utilizada 
uma arma de fogo.

Dados do Governo do Amazonas revelam tam-
bém que neste mesmo período, mais de 300 armas de 
fogo foram apreendidas somente na Capital. O elevado 
índice de criminalidade ocorrido nos últimos anos em 
Manaus dá a capital o 11º lugar no Ranking Nacional 
de Criminalidade.

É inadmissível conviver com o aumento da vio-
lência. Também não podemos aceitar que o Estado do 
Amazonas continue sendo um dos protagonistas do 
crescimento do crime no país. “O mapa da violência 
no Brasil”, estudo produzido pelo Ministério da Justiça, 
apresenta este cenário desfavorável ao meu Estado.

O mapeamento mostra um crescimento de 81% 
da criminalidade no Amazonas. Nas cidades do in-
terior do Estado a situação é ainda mais agravante, 
pois o aumento chegou a 90% no acumulado de dez 
anos. É fato que coibir o tráfico de armas no Estado do 
Amazonas é tão complexo quanto o tráfico de drogas, 
considerado como principal indutor da criminalidade.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nossas frontei-
ras estão vulneráveis, favorecendo a atuação do crime 
organizado no país. para elucidar essa cruel realidade, 
o Brasil se tornou, nos últimos anos, o segundo maior 
consumidor mundial e um dos maiores centros de 
distribuição de cocaína. Estima-se que o país consu-
ma algo em torno de 50 toneladas de drogas por ano, 
exportando a mesma quantidade. A Polícia Federal, 
infelizmente, apreende apenas 15% de toda a cocaí-
na que circula pelo território nacional, cujos principais 
fornecedores do Brasil são a Bolívia, Colômbia e Peru.

Em suma, sabemos que não é possível extirpar a 
droga por completo do cotidiano urbano, mas, certamente, 
existem meios de diminuir as taxas de violência associadas 
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a ela. Intensificar o controle, a fiscalização, o monitoramen-
to e o patrulhamento nas linhas de fronteira são um deles.

Para tanto, é preciso aumentar os investimentos na 
área de segurança pública e, principalmente, estabelecer 
ações integradas entre a Polícia Federal, Polícias Estadu-
ais, Receita e as Forças Armadas no combate ao tráfico 
de armas e drogas. É imprescindível também, elaborar 
projetos que visam à inserção social de nossas crianças 
e jovens e tirá-los do alvo dos criminosos.

Estou convencido de que é por meio de uma ges-
tão moderna e eficiente das políticas públicas voltadas 
para a área de segurança, que seremos capazes de 
diminuir drasticamente os índices de violência no Brasil 
e, em especial, no meu Estado. São de ações como 
essa que a sociedade do amazonas precisa.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Nada mais havendo a tratar, a Presi-
dência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e 
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão 
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 ho-
ras, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 117, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência da 
República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei 
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autori-
za o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos 
Bancos Centrais da República Argentina e do 
Uruguai, sob a forma de margem de contingên-
cia reciprocamente concedida no âmbito do Sis-
tema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 

da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos 
 do Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efei-
tos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Peti-
ção nº. 9.495/AM, que redefine o número de 
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.
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6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

10 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 163, DE 2000

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), 
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desen-
volvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012, 
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício de Oliveira, pela constitu-
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cionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
matéria (em parecer preliminar, nos termos do 
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da Câ-
mara, exceto quanto às alterações feitas pela Câ-
mara ao texto da ementa e à redação do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Benedito de Lira, favorável.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

 Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

13 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamen-
tar Brasil-Dinamarca e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Pedro Simon; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.

Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Alfredo Cotait; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

15 
REQUERIMENTO  
Nº 316, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

17 
REQUERIMENTO  
Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

18 
REQUERIMENTO  
Nº 307, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to nº 307, de 2013, de autoria do(a) Senador 
José Pimentel, que requer, nos termos do art. 
258 do RISF, a tramitação conjunta dos Proje-
tos de Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 270, 
de 2010; 466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259 
de 2012; e 25, de 2013, por versarem sobre a 
mesma matéria.
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REQUERIMENTO  

Nº 308, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-

to nº 308, de 2013, de autoria do(a) Senador 

Vital Do Rêgo, que requer, nos termos regi-

mentais, que o Projeto de Lei do Senado n° 

270, de 2011, que tramita em conjunto com os 

Projetos de Lei do Senado n°s: 381, de 2011; 

516, de 2011; 565, de 2011; 42, de 2006; 70, 

de 2011; 71, de 2011; e com o Projeto de Lei 

da Câmara n° 57, de 2011, seja submetido ao 

exame da Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, além das Comissões Constantes 

do despacho inicial.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 40 minutos.)

Agenda Cumprida pelo Presidente  
Renan Calheiros 

24-4-2012 
Quarta-feira

11h – Recebe o Presidente Henrique Eduardo Al-
ves, da Câmara dos Deputados, Deputada Fátima 
Bezerra e Representantes da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação

Sala de Audiências

11h30 – Recebe os Senhores Sebastião Caixeta, 
Renato Machado, Ulisses Borges e Olímpia Goulart

Sala de Audiências

12h30 – Recebe o Senador Randolfe Rodrigues, 
Senadora Ana Amélia, Deputado Marco Maia, De-
putada Jandira Feghali, Deputado Eliseu Padilha, 
Senhor Thomaz Roth, Presidente da Associação 
Brasileira de Música Independente (ABMI), acom-
panhado pelos músicos Carlos Andrade, Fernando 
Vieira, Fernanda Abreu e Ivan Lins.

Sala de Audiências

16h Ordem do Dia
Plenário
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Ata da 58ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 25 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Flexa Ribeiro, Magno Malta, da Srª Lídice da Mata 
e dos Srs. Paulo Paim e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 17 horas e 44 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.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§ 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido inter-
posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, 
das seguintes matérias:

– Projeto de Decreto Legislativo nº 704, de 
2010 (nº 1.720/2009, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Radiodifusão Comunitária de 
Três Ranchos para executar serviço de radiodi-
fusão comunitária na cidade de Três Ranchos, 
Estado de Goiás; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2011 
(nº 2.386/2009, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga autorização à Associa-
ção de Desenvolvimento Cultural e Comunitário 
de Matriz – Distrito de Ipueiras para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade 
de Ipueiras, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 444, de 
2012 (nº 1.470/2009, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga autorização 
à Associação de Comunicação Comunitária Ro-
salina da Silveira para executar serviço de ra-
diodifusão comunitária na cidade de Florínea, 
Estado de São Paulo; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 464, de 
2012 (nº 3.085/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à Sombrasil Comunicações Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Cachoeiro do 
Itapemirim, Estado do Espírito Santo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 471, de 
2012 (nº 185/2011, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural de Gravatal para executar ser-
viço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Gravatal, Estado de Santa Catarina;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 544, de 
2012 (nº 3.101/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Timbaúva de Comunicação Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Barra do Quaraí, 
Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 552, de 
2012 (nº 3.096/2010, na Câmara dos Deputa-
dos), que aprova o ato que renova a permissão 

outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda. 
para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
frequência modulada na cidade de Campinas, 
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 556, de 
2012 (nº 604/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga concessão à Fun-
dação Costa Norte para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de 
Bertioga, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 558, de 
2012 (nº 628/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão ao 
Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Bom Sucesso, 
Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 559, de 
2012 (nº 648/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Em-
presa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em fre-
quência modulada na cidade de Muaná, Estado 
do Pará; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 560, de 
2012 (nº 655/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Lavras FM Ltda. para explorar serviço de radiodi-
fusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Lavras, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 563, de 
2012 (nº 574/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio 
Ultra FM Ltda. para explorar serviço de radiodifu-
são sonora em frequência modulada na cidade 
de Machado, Estado de Minas Gerais; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 564, de 
2012 (nº 591/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação de Moradores da Rua Medina e Adja-
cências para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nanuque, Estado de 
Minas Gerais; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 565, de 
2012 (nº 598/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-
sociação Cultural Comunitária Morumbi para 
executar serviço de radiodifusão comunitária 
na cidade de São José dos Campos, Estado de 
São Paulo; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 567, de 
2012 (nº 608/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga autorização à As-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21559 

sociação Comunitária Caseirense para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 571, de 
2012 (nº 627/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que outorga permissão à Me-
gga FM Ltda. – ME para explorar serviço de ra-
diodifusão sonora em frequência modulada na 
cidade de Capela, Estado de Sergipe; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de 
2012 (nº 647/2012, na Câmara dos Deputados), 
que aprova o ato que renova a permissão outor-
gada à Rádio SP-1 Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Diadema, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 3, de 2013 
(nº 578/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a permissão outorgada 
à Rádio Cidade Araçatuba Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Araçatuba, Estado de 
São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 6, de 2013 
(nº 621/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que renova a concessão outorgada 
à Rede Mulher de Televisão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Araraquara, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 8, de 2013 
(nº 657/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão à Rádio e 
Televisão Di Roma Ltda. para explorar serviço 
de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás; 
– Projeto de Decreto Legislativo nº 9, de 2013 
(nº 668/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga concessão à Empresa 
de Comunicação Piemonte Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 2013 
(nº 656/2012, na Câmara dos Deputados), que 
aprova o ato que outorga permissão ao Sistema 
Itaunense de Radiodifusão Ltda. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência 
modulada na cidade de Campanha, Estado de 
Minas Gerais.

Tendo sido aprovadas terminativamente pela 
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, as matérias vão à promulgação.

Será feita a devida comunicação à Câmara dos 
Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 366, DE 2013

Na forma do disposto nos arts. 50, § 2º, da Consti-
tuição Federal, e 216 do Regimento Interno do Senado 
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Excelentíssimo 
Senhor Ministro da Justiça as informações abaixo rela-
cionadas aos preparativos de segurança pública para 
os eventos religiosos e esportivos que o Brasil sediará 
nos próximos anos.

1. Já foram implementadas ou concretizadas 
as ações previstas no “Planejamento Estratégi-
co de Segurança para a Copa do Mundo FIFA 
Brasil 2014”, coordenado pela Secretaria Extra-
ordinária de Segurança para Grandes Eventos 
(SESGE/MJ)?
2. Considerando que a Copa das Confedera-
ções está contemplada nesse planejamento 
estratégico, ainda restam muitas ações a se-
rem empreendidas para garantir a segurança 
nesse evento? 
3. A SESGE/MJ está adotando providências 
para garantir a segurança durante a Jornada 
Mundial da Juventude, que ocorrerá em julho 
de 2013, no Rio de Janeiro, com a presença do 
Papa Francisco?
4. As áreas de inteligência policial estão prepara-
das para detectar e evitar a entrada de agentes 
terroristas no País?
5. Há alguma espécie de monitoramento de pes-
soas simpatizantes das causas terroristas, em-
bora vivam no Brasil?
6. Notícia jornalística veiculada em março de 
2012 dá conta de que o Governo Federal assu-
miu, por intermédio da SESGE/MJ, a coordena-
ção da segurança para os Jogos Olímpicos do 
Rio de Janeiro em 2016. As ações de segurança 
para a Copa das Confederações e para a Copa 
do Mundo serão estendidas para as Olimpíadas, 
ou será desenvolvido um planejamento estraté-
gico específico para esse evento?

Justificação

O duplo atentado terrorista ocorrido em 15 de 
abril de 2013 durante a Maratona de Boston, nos Es-
tados Unidos, elevou a preocupação dos brasileiros 
com a segurança pública durante os grandes even-
tos religiosos e esportivos que o País sediará nos 
próximos anos.
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Em 15 de junho de 2013, terá início a Copa das 
Confederações. Seis capitais vão receber a competi-
ção, que se estenderá até 30 de junho de 2013. Pou-
cos dias depois, em julho de 2013, o Papa Francisco 
virá ao Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Ju-
ventude, que ocorrerá no Rio de Janeiro. Em 2014, o 
País sediará a Copa do Mundo de Futebol, com jogos 
em diversas cidades. Por último, em 2016, o Rio de 
Janeiro sediará os Jogos Olímpicos.

Imprescindível, portanto, saber acerca dos pre-
parativos nas áreas de segurança e inteligência, para 
evitar que o Brasil seja alvo de atentados como o acon-
tecido na mencionada cidade americana, além de ob-
jetivar a prevenção dos crimes que corriqueiramente 
ocorrem em eventos que atraem grande público.

Portanto, para que o Senado Federal seja in-
formado das providências em curso para garantir a 
segurança nos eventos religiosos e esportivos que 
o Brasil sediará até 2016, peço aos nobres Pares 
que votem favoravelmente a este requerimento de 
informações.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.

(À Mesa, para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 367, DE 2013.

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 71, inciso VII, da Constituição 

Federal e do art. 90, inciso X, do Regimento Interno 
do Senado Federal, requeiro ao Tribunal de Contas 
da União informações sobre auditoria realizada por 
este órgão acerca das irregularidades nas operações 
das concessionárias de rodovias federais controladas 
pela empresa Arteris em Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, bem como so-
bre a conivência da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres com tais irregularidades. 

Justificação

Tal solicitação originou-se das denúncias – apon-
tadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e reper-
cutidas pela imprensa catarinense – de irregularidades 
praticadas pela empresa concessionária do trecho 
Santa Catarina da rodovia BR-101.

Tais irregularidades referem-se ao não cumpri-
mento do contrato pela concessionária Auto Pista Li-
toral Sul (controlada pela Arteris) que não realizou a 
maior parte das obras previstas no contrato e, ainda 

assim, reajustou indevidamente as tarifas de pedágio 
em 15,4% nos primeiros cinco anos, reajuste este que 
estaria, por contrato, condicionado à execução e con-
clusão das obras previstas. Ou seja, segundo o TCU, 
a concessionária teria obtido ganhos indevidos por 
dois lados: ao reajustar indevidamente os preços e ao 
não realizar os investimentos necessários em obras.

Ainda segundo o TCU, a ANTT, que deveria 
punir a concessionária pelo não cumprimento do 
contrato, foi, ao contrário disso, conivente com a 
empresa, permitindo a majoração injustificada da 
tarifa de pedágio.

Os problemas detectados não se restringem a 
Santa Catarina. A Arteris está sendo fiscalizada pelo 
TCU descumprimento de contratos de concessões 
de rodovias federais em mais quatro estados além 
de Santa Catarina: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Paraná.

Por todo o exposto, requeiro que o TCU reme-
ta a esta Casa informações pormenorizadas sobre a 
auditoria em curso.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – O requerimento que acaba de ser lido vai à 
publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 368, DE 2013 – CRE

Requeiro, nos termos do disposto nos arts. 39 e 
40, do Regimento Interno do Senado Federal, autori-
zação para participar do III Fórum Anual Latino-ame-
ricano de Telecomunicações, Tecnologia e Internet de 
Políticas Públicas, que será realizado no período de 
14 a 16 de maio de 2013, no Hotel Conrad Miami, em 
Miami – Flórida – EUA. 

O evento será promovido pela Federação Latino-
-Americana e do Caribe de Internet e Comércio Eletrô-
nico e tem o objetivo de discutir e preparar a Região 
para o impacto das tecnologias da informação, das 
comunicações e da internet na economia e para o fo-
mento do comércio eletrônico nas pequenas e médias 
empresas (PME) na região. 

Sala da Comissão, – Senador Walter Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será vo-
tado oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Consti-
tuição que será lida.

É lida a seguinte:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
Nº 22, DE 2013

Acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias para autorizar 
os Estados a promover a criação, fusão, 
incorporação ou o desmembramento de 
Municípios que tenha sido aprovado por 
plebiscito ocorridos até 31 de dezembro 
de 2012.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se-
nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Cons-
tituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao 
texto constitucional:

Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias passa a vigorar acrescido do seguinte 
artigo:

“Art. 98. Ficam os Estados autorizados a pro-
mover, por lei estadual, a criação, a incor-
poração, a fusão ou o desmembramento de 
Municípios que tenha sido aprovado por ple-
biscito ocorrido até 31 de dezembro de 2012, 
independentemente da edição da lei federal 
prevista no § 4º do art. 18 da Constituição.”

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vi-
gor na data da sua publicação.

Justificação

A Emenda Constitucional nº 15, de 12 de setem-
bro de 1996, introduziu novas exigências para o pro-
cesso de criação, incorporação, fusão e desmembra-
mento de municípios, dentre elas a edição de uma lei 
complementar federal, que deverá definir um período 
no qual isso pode ter lugar.

Ocorre que essa norma até hoje não foi edita-
da, apesar de mais de dezesseis anos decorridos da 
promulgação da Emenda Constitucional, e, segundo 
entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado 
na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade no 2.381, julgada em 20 de junho de 2001 
e relatada pelo Ministro Sepúlveda Pertence, não é 
possível a criação de novos municípios até que essa 
regulamentação seja editada.

Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal evo-
luiu em seu entendimento para, sem afastar a incons-
titucionalidade da criação de novos municípios até a 
edição da lei complementar federal prevista no § 4º do 
art. 18 da Constituição, na redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 15, de 1996, diferir a eficácia dessas 
decisões, por vinte de quatro meses, para permitir que 
o Poder Legislativo dispusesse sobre o tema.

Em razão disso, o Congresso Nacional editou a 
Emenda Constitucional nº 57, de 18 de dezembro de 

2008, que acrescentou o art. 96 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para estabelecer que ficam 
convalidados os atos de criação, fusão, incorporação 
e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido 
publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os 
requisitos estabelecidos na legislação do respectivo 
Estado à época de sua criação.

Assim, temos, hoje, que os municípios criados 
até 31 de dezembro de 2006 tiveram a sua situação 
regularizada. Entretanto, permanece o entendimento 
de que não é possível a criação, fusão, incorporação 
e desmembramento de novos municípios até a edi-
ção de lei complementar prevista pela citada Emenda 
Constitucional nº 15, de 1996.

É importante registrar, nesse ponto, que o Con-
gresso Nacional não tem sido desatento ao problema 
e diversas proposições tramitam em suas Casas com 
o objetivo de regulamentar o vigente § 4º do art. 18 
da Constituição.

Uma dessas proposições, o Projeto de Lei do 
Senado (PLS) nº 184, de 2002 – Complementar, de 
autoria do Senador Chico Sartori, que regulamenta o 
§ 4º do art. 18 da Constituição Federal, dispondo sobre 
o período de criação, incorporação, fusão e desmem-
bramento de Municípios, numerado como Projeto de 
Lei Complementar (PLP) nº 41, de 2003, na Câmara 
dos Deputados, chegou a ser aprovado e remetido à 
sanção.

A proposição, entretanto, foi integralmente vetada 
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, 
e, com isso, aquelas regiões que já teriam condições 
de ser emancipadas permanecem, até hoje, em um 
limbo jurídico.

Essa situação atinge o limite no caso de distritos 
que já realizaram e tiveram os seus plebiscitos apro-
vados pela população e não podem avançar com o 
processo de criação do respectivo município.

Impõe-se, desta forma, buscar uma solução para 
esse impasse.

É com esse objetivo que apresentamos a presen-
te proposta de emenda à Constituição, para autorizar 
os Estados a promover, por lei estadual, a criação, a 
incorporação, a fusão ou o desmembramento de mu-
nicípios que tenha sido aprovado por plebiscito ocorri-
do até 31 de dezembro de 2012, independentemente 
da edição da lei federal prevista no § 4º do art. 18 da 
Constituição.

Com essa providência, temos a certeza de que 
poderemos superar esse problema conjuntural, aten-
dendo aos legítimos reclamos da população desses 
municípios, sem eliminar as restrições previstas na 
Emenda Constitucional nº 15, de 1996.

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 

....................................................................................
Art. 18. A organização político-administrativa da 

República Federativa do Brasil compreende a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição.

§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, 

e sua criação, transformação em Estado ou reinte-
gração ao Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar.

§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, 
subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a 
outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Fe-

derais, mediante aprovação da população diretamen-
te interessada, através de plebiscito, e do Congresso 
Nacional, por lei complementar.

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des-
membramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, 
dentro do período determinado por Lei Complementar 
Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante 
plebiscito, as populações dos Municípios envolvidos, 
após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. (Redação 
dada vela Emenda Constitucional no 15, de 1996) Vide 
art. 96 – ADCT 

Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios:
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Ci-
dadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A proposta de emenda à Constituição que acaba 
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos 
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Of. 62/2013/CAE

Brasília, 2 de abril de 2013 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 11ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 
Econômicos, realizada em 2 de abril, de 2013, foi dado 
conhecimento à Comissão do Ofício nº 125/GG, de 11 
de março de 2013, do Governador do Estado do Piauí, 
apresentando proposta de modificação da Resolução 
nº 43, de 2001, do Senado Federal, que “dispõe sobre 
as operações de crédito interno e externo dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive conces-
são de garantias, seus limites e condições de autori-
zação”. O expediente foi encaminhado aos membros 
da Comissão por meio do OF. CAE nº 9/2013-Circular.

Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser 
encaminhada ao Arquivo. 

Respeitosamente, – Senador Lindberg Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.  

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 149, DE 2013

Dispõe sobre a produção e disponibilização 
de estatísticas oficiais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei regula a elaboração e disponibi-

lização de estatísticas oficiais em todo o território na-
cional, para garantir sua efetiva utilidade e promover o 
seu desenvolvimento sistemático e eficiente.

Art. 2º Adotam-se, para fins de aplicação do dis-
posto nesta lei, as seguintes definições:

I – estatísticas oficiais: estatísticas, dados e indi-
cadores produzidos por órgãos da administração 
pública, em razão de suas atividades finalísticas, 
obtidos de pesquisas, registros administrativos 
ou qualquer outro tipo de fonte.

II – registros administrativos: dados que são re-
colhidos por entidades públicas com base em 
procedimentos administrativos que têm normal-
mente um fim primário que não é estatístico;
III – microdados: menor nível disponível de de-
sagregação dos dados de uma pesquisa ou de 
registros administrativos, preservado o sigilo de 
informações especificadas em regulamento e a 
identidade de seus informantes.
Art. 3º As estatísticas oficiais terão o propósito de 

fornecer à sociedade e à administração pública infor-
mação pertinente, oportuna e de qualidade, de forma 
a contribuir para:

I – o planejamento e a tomada de decisão;
II – a formulação, o monitoramento e a avaliação 
de políticas públicas;
III – o desenvolvimento científico e acadêmico.

Art. 4º O processo de elaboração de estatísticas 
oficiais deverá obedecer aos princípios da legalidade, 
transparência e do rigor científico.

§ 1º As estatísticas oficiais serão produzidas com 
independência técnica, sem prejuízo do cumprimento 
de normas nacionais e internacionais.

§ 2º A independência técnica consiste no poder 
de definir livremente os métodos, as normas e os pro-
cedimentos estatísticos, bem como o conteúdo, a forma 
e o momento da divulgação da informação.

§ 3º As estatísticas oficiais serão produzidas 
adotando-se, naquilo que couber, as definições, clas-
sificações, práticas e procedimentos recomendados 
por organismos internacionais especializados, de for-
ma que sua comparabilidade com estatísticas oficiais 
de outros países seja possível.

Art. 5º Os relatórios estatísticos, as pesquisas, os 
estudos e as demais publicações que contenham esta-
tísticas oficiais, bem como os microdados de pesquisas 
e de registros administrativos, são públicos e deverão 
ser disponibilizados em sítios eletrônicos oficiais da 
rede mundial de computadores, independentemente 
de requerimento ou solicitação, observadas as dispo-
sições da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1º Os sítios eletrônicos dos órgãos da admi-
nistração pública que produzirem estatísticas oficiais 
deverão possuir seção específica para sua divulgação.

§ 2º A eventual inviabilidade de se disponibilizar 
os microdados de pesquisas e de registros administra-
tivos no meio a que se refere este artigo ser justificada.

§ 3º O interessado em obter microdados indis-
poníveis no meio a que se refere este artigo deverá 
solicitá-los ao órgão que os mantém, mediante paga-
mento dos eventuais custos advindos da obtenção.
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Art. 6º Os pronunciamentos oficiais que utiliza-
rem estatísticas oficiais deverão indicar claramente a 
fonte dos dados e o órgão da administração pública 
que as produziu.

Art. 7º Fica criada a Lista de Estatísticas Oficiais 
Fundamentais – LEOF, que, entre outras estatísticas 
oficiais definidas em regulamento, compreenderá:

I – o Produto Interno Bruto;
II – o tamanho da população;
III – a Taxa de Mortalidade Infantil;
IV – estatísticas ou indicadores que devem ser 
produzidos em razão da assinatura de acordos 
internacionais.

§ 1º A estatística oficial constante na LEOF não 
poderá ser produzida por mais de um órgão da admi-
nistração pública em uma mesma esfera de governo 
e dentro de um mesmo Poder da República.

§ 2º Uma estatística oficial não poderá ter denomi-
nação que imite, pareça ou que induza a erro, engano 
ou confusão com a denominação de outra estatística 
oficial que integre a LEOF.

§ 3º Qualquer mudança na metodologia de cál-
culo de uma estatística oficial incluída na LEOF deverá 
ser efetuada e justificada por meio de ato normativo.

§ 4º Caso haja modificação na metodologia de 
cálculo de uma estatística oficial integrante da LEOF, 
os valores de sua série histórica anteriores à modifi-
cação deverão ser calculados com a nova metodolo-
gia, de forma que seja possível obter a série histórica 
atualizada com a nova metodologia.

§ 5º Será justificada no ato normativo a que se 
refere o § 3º a eventual impossibilidade de se atuali-
zarem os valores de série histórica, nos termos do § 
4º, de estatística oficial incluída na LEOF que teve sua 
metodologia modificada.

Art. 9º Os entes das três esferas de governo que 
atuem em um mesmo território poderão firmar con-
vênios e parcerias que contribuam para a coleta de 
dados e a elaboração de estatísticas oficiais em seus 
respectivos âmbitos de atuação.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor após decorridos 
trezentos e sessenta dias após a data de sua publi-
cação.

Justificação

Vivemos em um tempo que foi denominado como 
a “Era da Informação”. A grande disseminação de da-
dos, notícias e demais informações alterou o modo de 
viver das pessoas ao redor de todo o mundo, afetan-
do até mesmo as decisões do Estado e também das 
corporações.

Por outro lado, o grande tráfego de informações 
facilitou também, por óbvio, a disseminação de infor-
mações de pouca confiabilidade. Existem fontes de 
informação confiáveis e não confiáveis, sendo que um 
desses provedores de dados confiáveis geralmente é 
o Estado, que fornece informações fundamentais para 
que se conheça a realidade social, demográfica e eco-
nômica de sua população.

O que fazer quando o Estado é fonte de infor-
mações inverídicas, que tentam maquiar a realidade?

Recentemente, espalham-se as notícias de que 
as estatísticas oficiais produzidas pelo governo ar-
gentino têm sido desacreditadas por entidades como 
a Organização das Nações Unidas (ONU). Os cálcu-
los governamentais têm sido revisto por acadêmicos 
e entidades privadas daquele próprio país, para que 
números verossímeis sejam obtidos. Investidores, a 
ONU e a própria sociedade argentina cobram uma 
mudança de postura do governo.

No Brasil, temos acompanhado um movimento 
nesse sentido. O atual governo anuncia que erradi-
cou a pobreza extrema de nosso país, ao instituir um 
complemento na renda das famílias beneficiárias do 
Programa Bolsa Família, de forma que seja alcançada 
uma renda per capita mínima de R$ 70. No entanto, 
o Governo Federal não quer elucidar como chegou a 
esse número cabalístico para a definição da linha de 
pobreza no Brasil, que contraria a literatura científica 
sobre o tema, além de desconsiderar as desigualdades 
regionais presentes em nosso extenso país.

Outra manobra política que pode abalar a confian-
ça do Brasil são as constantes mudanças metodológi-
cas na definição de indicadores, em que destacamos o 
ocorrido com o Produto Interno Bruto (PIB). O Governo 
Federal tem alterado a fórmula de cálculo do PIB para 
aumentar os valores de sua gestão e, com isso, revi-
sar números desfavoráveis. É importante lembrarmos 
também que o Banco Central do Brasil, órgão de mui-
to prestígio junto ao governo, costuma publicar uma 
prévia do PIB para constranger o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) – órgão responsável 
pela consolidação desse indicador.

Este projeto de lei é uma tentativa de manter o 
respeito do Brasil ante a população brasileira e a co-
munidade internacional, mediante a regulamentação 
da produção e disponibilização das estatísticas oficiais.

Inspirados pela Lei de Acesso à Informação, pro-
pomos a ampla disponibilidade dos dados coletados 
pela administração pública, independentemente de 
requerimento, para que acadêmicos e pesquisadores 
possam usá-los e para que a sociedade possa fiscali-
zar e, eventualmente, contraditar os dados do governo, 
a exemplo do que ocorre em democracias modernas.
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Defendemos a independência técnica dos órgãos 
que produzem estatísticas, a fim de prevenir a ocor-
rência de ingerências nas equipes técnicas – algo co-
mum no atual governo. Buscamos evitar a duplicidade 
de números e indicadores – geralmente conflitantes 
entre si –, bem como a pressão e sobreposição de 
setores mais prestigiados do governo sobre os cor-
pos técnicos, que buscam tão somente usar critérios 
científicos para mostrar a realidade social brasileira de 
maneira fidedigna.

Muitos outros países – a exemplo de Japão, Por-
tugal, México, Espanha, entre tantos outros – contam 
com legislação nesse sentido. Por isso, entendemos 
que nossa proposta modernizará as instituições bra-
sileiras que produzem estatísticas oficiais.

Pelo exposto, consideramos que esta iniciativa, 
ao tornar-se lei, só trará benefícios para a sociedade 
brasileira e, certo disso, conto com o apoio dos meus 
pares para aprová-la.

Sala das Sessões, – Senador José Agripino.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011

Mensagem de veto 
Vigência 
Regulamento

Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3o 
do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constitui-
ção Federal; altera a Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, 
de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei 
no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá ou-
tras providências.

A Presidenta da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos 
a serem observados pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, com o fim de garantir o aces-
so a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, 
no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime des-
ta Lei: 

I – os órgãos públicos integrantes da administra-
ção direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluin-
do as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério 
Público; 

II – as autarquias, as fundações públicas, as em-
presas públicas, as sociedades de economia mista e 
demais entidades controladas direta ou indiretamen-
te pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Art. 2o Aplicam-se as disposições desta Lei, no 
que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos 
que recebam, para realização de ações de interesse 
público, recursos públicos diretamente do orçamento 
ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, 
termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou ou-
tros instrumentos congêneres. 

Parágrafo único. A publicidade a que estão subme-
tidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela 
dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, 
sem prejuízo das prestações de contas a que estejam 
legalmente obrigadas. 

Art. 3o Os procedimentos previstos nesta Lei des-
tinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à 
informação e devem ser executados em conformidade 
com os princípios básicos da administração pública e 
com as seguintes diretrizes: 

I – observância da publicidade como preceito 
geral e do sigilo como exceção; 

II – divulgação de informações de interesse pú-
blico, independentemente de solicitações; 

III – utilização de meios de comunicação viabili-
zados pela tecnologia da informação; 

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na administração pública; 

V – desenvolvimento do controle social da admi-
nistração pública. 

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I – informação: dados, processados ou não, que 

podem ser utilizados para produção e transmissão de 
conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 
ou formato; 

II – documento: unidade de registro de informa-
ções, qualquer que seja o suporte ou formato; 

III – informação sigilosa: aquela submetida tem-
porariamente à restrição de acesso público em razão 
de sua imprescindibilidade para a segurança da so-
ciedade e do Estado; 

IV – informação pessoal: aquela relacionada à 
pessoa natural identificada ou identificável; 

V – tratamento da informação: conjunto de ações 
referentes à produção, recepção, classificação, utili-
zação, acesso, reprodução, transporte, transmissão, 
distribuição, arquivamento, armazenamento, elimina-
ção, avaliação, destinação ou controle da informação; 

VI – disponibilidade: qualidade da informação que 
pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipa-
mentos ou sistemas autorizados; 
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VII – autenticidade: qualidade da informação que 
tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada 
por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; 

VIII – integridade: qualidade da informação não 
modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino; 

IX – primariedade: qualidade da informação co-
letada na fonte, com o máximo de detalhamento pos-
sível, sem modificações. 

Art. 5o É dever do Estado garantir o direito de 
acesso à informação, que será franqueada, mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, 
clara e em linguagem de fácil compreensão. 

CAPÍTULO II 
Do Acesso a Informações e da sua Divulgação 

Art. 6o Cabe aos órgãos e entidades do poder 
público, observadas as normas e procedimentos es-
pecíficos aplicáveis, assegurar a: 

I – gestão transparente da informação, propician-
do amplo acesso a ela e sua divulgação; 

II – proteção da informação, garantindo-se sua 
disponibilidade, autenticidade e integridade; e 

III – proteção da informação sigilosa e da infor-
mação pessoal, observada a sua disponibilidade, au-
tenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. 

Art. 7o O acesso à informação de que trata esta 
Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: 

I – orientação sobre os procedimentos para a 
consecução de acesso, bem como sobre o local onde 
poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada; 

II – informação contida em registros ou docu-
mentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos 
ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; 

III – informação produzida ou custodiada por pes-
soa física ou entidade privada decorrente de qualquer 
vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que 
esse vínculo já tenha cessado; 

IV – informação primária, íntegra, autêntica e 
atualizada; 

V – informação sobre atividades exercidas pelos 
órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, 
organização e serviços; 

VI – informação pertinente à administração do 
patrimônio público, utilização de recursos públicos, 
licitação, contratos administrativos; e 

VII – informação relativa: 
a) à implementação, acompanhamento e resul-

tados dos programas, projetos e ações dos órgãos e 
entidades públicas, bem como metas e indicadores 
propostos; 

b) ao resultado de inspeções, auditorias, pres-
tações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos 

de controle interno e externo, incluindo prestações de 
contas relativas a exercícios anteriores. 

§ 1o O acesso à informação previsto no caput 
não compreende as informações referentes a projetos 
de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecno-
lógicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 
sociedade e do Estado. 

§ 2o Quando não for autorizado acesso integral à 
informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegu-
rado o acesso à parte não sigilosa por meio de certi-
dão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo. 

§ 3o O direito de acesso aos documentos ou às 
informações neles contidas utilizados como fundamen-
to da tomada de decisão e do ato administrativo será 
assegurado com a edição do ato decisório respectivo. 

§ 4o A negativa de acesso às informações objeto 
de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas 
no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o res-
ponsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 
32 desta Lei. 

§ 5o Informado do extravio da informação soli-
citada, poderá o interessado requerer à autoridade 
competente a imediata abertura de sindicância para 
apurar o desaparecimento da respectiva documentação. 

§ 6o Verificada a hipótese prevista no § 5o deste 
artigo, o responsável pela guarda da informação extra-
viada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato 
e indicar testemunhas que comprovem sua alegação. 

Art. 8o É dever dos órgãos e entidades públicas 
promover, independentemente de requerimentos, a di-
vulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 
competências, de informações de interesse coletivo ou 
geral por eles produzidas ou custodiadas. 

§ 1o Na divulgação das informações a que se re-
fere o caput, deverão constar, no mínimo: 

I – registro das competências e estrutura organi-
zacional, endereços e telefones das respectivas unida-
des e horários de atendimento ao público; 

II – registros de quaisquer repasses ou transfe-
rências de recursos financeiros; 

III – registros das despesas; 
IV – informações concernentes a procedimentos 

licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, 
bem como a todos os contratos celebrados; 

V – dados gerais para o acompanhamento de 
programas, ações, projetos e obras de órgãos e en-
tidades; e 

VI – respostas a perguntas mais frequentes da 
sociedade. 

§ 2o Para cumprimento do disposto no caput, os 
órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os 
meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 



21568 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da 
rede mundial de computadores (internet). 

§ 3o Os sítios de que trata o § 2o deverão, na 
forma de regulamento, atender, entre outros, aos se-
guintes requisitos: 

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que 
permita o acesso à informação de forma objetiva, trans-
parente, clara e em linguagem de fácil compreensão; 

II – possibilitar a gravação de relatórios em di-
versos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não 
proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 
facilitar a análise das informações; 

III – possibilitar o acesso automatizado por sis-
temas externos em formatos abertos, estruturados e 
legíveis por máquina; 

IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados 
para estruturação da informação; 

V – garantir a autenticidade e a integridade das 
informações disponíveis para acesso; 

VI – manter atualizadas as informações disponí-
veis para acesso; 

VII – indicar local e instruções que permitam ao 
interessado comunicar-se, por via eletrônica ou tele-
fônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 

VIII – adotar as medidas necessárias para garantir 
a acessibilidade de conteúdo para pessoas com defi-
ciência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 
de dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção so-
bre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada 
pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008. 

§ 4o Os Municípios com população de até 10.000 
(dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação 
obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida 
a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de 
informações relativas à execução orçamentária e fi-
nanceira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B 
da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Art. 9o O acesso a informações públicas será as-
segurado mediante: 

I – criação de serviço de informações ao cidadão, 
nos órgãos e entidades do poder público, em local com 
condições apropriadas para: 

a) atender e orientar o público quanto ao acesso 
a informações; 

b) informar sobre a tramitação de documentos 
nas suas respectivas unidades; 

c) protocolizar documentos e requerimentos de 
acesso a informações; e 

II – realização de audiências ou consultas públi-
cas, incentivo à participação popular ou a outras for-
mas de divulgação. 

CAPÍTULO III 
Do Procedimento de Acesso à Informação 

Seção I 
Do Pedido de Acesso 

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar 
pedido de acesso a informações aos órgãos e entida-
des referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio 
legítimo, devendo o pedido conter a identificação do 
requerente e a especificação da informação requerida. 

§ 1o Para o acesso a informações de interesse 
público, a identificação do requerente não pode conter 
exigências que inviabilizem a solicitação. 

§ 2o Os órgãos e entidades do poder público 
devem viabilizar alternativa de encaminhamento de 
pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na 
internet. 

§ 3o São vedadas quaisquer exigências relativas 
aos motivos determinantes da solicitação de informa-
ções de interesse público. 

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá au-
torizar ou conceder o acesso imediato à informação 
disponível. 

§ 1o Não sendo possível conceder o acesso ime-
diato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade 
que receber o pedido deverá, em prazo não superior 
a 20 (vinte) dias: 

I – comunicar a data, local e modo para se realizar 
a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; 

II – indicar as razões de fato ou de direito da re-
cusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou 

III – comunicar que não possui a informação, in-
dicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a enti-
dade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento 
a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado 
da remessa de seu pedido de informação. 

§ 2o O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado 
por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, 
da qual será cientificado o requerente. 

§ 3o Sem prejuízo da segurança e da proteção 
das informações e do cumprimento da legislação apli-
cável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para 
que o próprio requerente possa pesquisar a informação 
de que necessitar. 

§ 4o Quando não for autorizado o acesso por se 
tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o 
requerente deverá ser informado sobre a possibilidade 
de recurso, prazos e condições para sua interposição, 
devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade compe-
tente para sua apreciação. 

§ 5o A informação armazenada em formato digi-
tal será fornecida nesse formato, caso haja anuência 
do requerente. 
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§ 6o Caso a informação solicitada esteja disponí-
vel ao público em formato impresso, eletrônico ou em 
qualquer outro meio de acesso universal, serão infor-
mados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma 
pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a 
referida informação, procedimento esse que desone-
rará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu 
fornecimento direto, salvo se o requerente declarar 
não dispor de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos. 

Art. 12. O serviço de busca e fornecimento da 
informação é gratuito, salvo nas hipóteses de repro-
dução de documentos pelo órgão ou entidade pública 
consultada, situação em que poderá ser cobrado ex-
clusivamente o valor necessário ao ressarcimento do 
custo dos serviços e dos materiais utilizados. 

Parágrafo único. Estará isento de ressarcir os 
custos previstos no caput todo aquele cuja situação 
econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do 
sustento próprio ou da família, declarada nos termos 
da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983. 

Art. 13. Quando se tratar de acesso à informação 
contida em documento cuja manipulação possa preju-
dicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta 
de cópia, com certificação de que esta confere com 
o original. 

Parágrafo único. Na impossibilidade de obtenção 
de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas 
expensas e sob supervisão de servidor público, a re-
produção seja feita por outro meio que não ponha em 
risco a conservação do documento original. 

Art. 14. É direito do requerente obter o inteiro teor 
de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia. 

Seção II 
Dos Recursos 

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a 
informações ou às razões da negativa do acesso, po-
derá o interessado interpor recurso contra a decisão 
no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência. 

Parágrafo único. O recurso será dirigido à auto-
ridade hierarquicamente superior à que exarou a de-
cisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo 
de 5 (cinco) dias. 

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos 
órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o 
requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da 
União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se: 

I – o acesso à informação não classificada como 
sigilosa for negado; 

II – a decisão de negativa de acesso à informa-
ção total ou parcialmente classificada como sigilosa 
não indicar a autoridade classificadora ou a hierarqui-

camente superior a quem possa ser dirigido pedido de 
acesso ou desclassificação; 

III – os procedimentos de classificação de infor-
mação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem 
sido observados; e 

IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou 
outros procedimentos previstos nesta Lei. 

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente po-
derá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois 
de submetido à apreciação de pelo menos uma auto-
ridade hierarquicamente superior àquela que exarou 
a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 
(cinco) dias. 

§ 2o Verificada a procedência das razões do re-
curso, a Controladoria-Geral da União determinará ao 
órgão ou entidade que adote as providências neces-
sárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei. 

§ 3o Negado o acesso à informação pela Contro-
ladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso 
à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a 
que se refere o art. 35. 

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de 
desclassificação de informação protocolado em órgão 
da administração pública federal, poderá o requerente 
recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo 
das competências da Comissão Mista de Reavaliação 
de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no 
art. 16. 

§ 1o O recurso previsto neste artigo somente po-
derá ser dirigido às autoridades mencionadas depois 
de submetido à apreciação de pelo menos uma au-
toridade hierarquicamente superior à autoridade que 
exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças 
Armadas, ao respectivo Comando. 

§ 2o Indeferido o recurso previsto no caput que 
tenha como objeto a desclassificação de informação 
secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35. 

Art. 18. Os procedimentos de revisão de decisões 
denegatórias proferidas no recurso previsto no art. 15 
e de revisão de classificação de documentos sigilosos 
serão objeto de regulamentação própria dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, em 
seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, 
em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o 
andamento de seu pedido. 

Art. 19. (VETADO). 
§ 1o (VETADO). 
§ 2o Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério 

Público informarão ao Conselho Nacional de Justiça e 
ao Conselho Nacional do Ministério Público, respectiva-
mente, as decisões que, em grau de recurso, negarem 
acesso a informações de interesse público. 
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Art. 20. Aplica-se subsidiariamente, no que cou-
ber, a Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, ao pro-
cedimento de que trata este Capítulo. 

CAPÍTULO IV 
Das Restrições de Acesso à Informação 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 21. Não poderá ser negado acesso à infor-
mação necessária à tutela judicial ou administrativa de 
direitos fundamentais. 

Parágrafo único. As informações ou documentos 
que versem sobre condutas que impliquem violação 
dos direitos humanos praticada por agentes públicos 
ou a mando de autoridades públicas não poderão ser 
objeto de restrição de acesso. 

Art. 22. O disposto nesta Lei não exclui as demais 
hipóteses legais de sigilo e de segredo de justiça nem 
as hipóteses de segredo industrial decorrentes da ex-
ploração direta de atividade econômica pelo Estado 
ou por pessoa física ou entidade privada que tenha 
qualquer vínculo com o poder público. 

Seção II 
Da Classificação da Informação 

quanto ao Grau e Prazos de Sigilo 

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à se-
gurança da sociedade ou do Estado e, portanto, pas-
síveis de classificação as informações cuja divulgação 
ou acesso irrestrito possam: 

I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais 
ou a integridade do território nacional; 

II – prejudicar ou pôr em risco a condução de ne-
gociações ou as relações internacionais do País, ou 
as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por 
outros Estados e organismos internacionais; 

III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde 
da população; 

IV – oferecer elevado risco à estabilidade finan-
ceira, econômica ou monetária do País; 

V – prejudicar ou causar risco a planos ou ope-
rações estratégicos das Forças Armadas; 

VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pes-
quisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, as-
sim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de 
interesse estratégico nacional; 

VII – pôr em risco a segurança de instituições 
ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e 
seus familiares; ou 

VIII – comprometer atividades de inteligência, 
bem como de investigação ou fiscalização em anda-
mento, relacionadas com a prevenção ou repressão 
de infrações. 

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e en-
tidades públicas, observado o seu teor e em razão de 
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou 
do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, 
secreta ou reservada. 

§ 1o Os prazos máximos de restrição de acesso 
à informação, conforme a classificação prevista no ca-
put, vigoram a partir da data de sua produção e são 
os seguintes: 

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos; 
II – secreta: 15 (quinze) anos; e 
III – reservada: 5 (cinco) anos. 
§ 2o As informações que puderem colocar em 

risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente 
da República e respectivos cônjuges e filhos(as) se-
rão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo 
até o término do mandato em exercício ou do último 
mandato, em caso de reeleição. 

§ 3o Alternativamente aos prazos previstos no § 
1o, poderá ser estabelecida como termo final de res-
trição de acesso a ocorrência de determinado evento, 
desde que este ocorra antes do transcurso do prazo 
máximo de classificação. 

§ 4o Transcorrido o prazo de classificação ou 
consumado o evento que defina o seu termo final, a 
informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso 
público. 

§ 5o Para a classificação da informação em deter-
minado grau de sigilo, deverá ser observado o interes-
se público da informação e utilizado o critério menos 
restritivo possível, considerados: 

I – a gravidade do risco ou dano à segurança da 
sociedade e do Estado; e 

II – o prazo máximo de restrição de acesso ou o 
evento que defina seu termo final. 

Seção III 
Da Proteção e do Controle  
de Informações Sigilosas 

Art. 25. É dever do Estado controlar o acesso e 
a divulgação de informações sigilosas produzidas por 
seus órgãos e entidades, assegurando a sua prote-
ção. (Regulamento)

§ 1o O acesso, a divulgação e o tratamento de 
informação classificada como sigilosa ficarão restritos 
a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e 
que sejam devidamente credenciadas na forma do re-
gulamento, sem prejuízo das atribuições dos agentes 
públicos autorizados por lei. 

§ 2o O acesso à informação classificada como 
sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de 
resguardar o sigilo. 
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§ 3o Regulamento disporá sobre procedimentos 
e medidas a serem adotados para o tratamento de in-
formação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, 
alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação 
não autorizados. 

Art. 26. As autoridades públicas adotarão as pro-
vidências necessárias para que o pessoal a elas su-
bordinado hierarquicamente conheça as normas e 
observe as medidas e procedimentos de segurança 
para tratamento de informações sigilosas. 

Parágrafo único. A pessoa física ou entidade pri-
vada que, em razão de qualquer vínculo com o poder 
público, executar atividades de tratamento de informa-
ções sigilosas adotará as providências necessárias para 
que seus empregados, prepostos ou representantes 
observem as medidas e procedimentos de segurança 
das informações resultantes da aplicação desta Lei. 

Seção IV
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassi-

ficação e Desclassificação 
Art. 27. A classificação do sigilo de informações 

no âmbito da administração pública federal é de com-
petência:  (Regulamento)

I – no grau de ultrassecreto, das seguintes au-
toridades: 

a) Presidente da República; 
b) Vice-Presidente da República; 
c) Ministros de Estado e autoridades com as 

mesmas prerrogativas; 
d) Comandantes da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica; e 
e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares 

permanentes no exterior; 
II – no grau de secreto, das autoridades referidas 

no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou 
empresas públicas e sociedades de economia mista; e 

III – no grau de reservado, das autoridades re-
feridas nos incisos I e II e das que exerçam funções 
de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou 
superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Supe-
riores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com 
regulamentação específica de cada órgão ou entidade, 
observado o disposto nesta Lei. 

§ 1o A competência prevista nos incisos I e II, no 
que se refere à classificação como ultrassecreta e se-
creta, poderá ser delegada pela autoridade responsá-
vel a agente público, inclusive em missão no exterior, 
vedada a subdelegação. 

§ 2o A classificação de informação no grau de 
sigilo ultrassecreto pelas autoridades previstas nas 
alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos 
respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em 
regulamento. 

§ 3o A autoridade ou outro agente público que 
classificar informação como ultrassecreta deverá en-
caminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão 
Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere 
o art. 35, no prazo previsto em regulamento. 

Art. 28. A classificação de informação em qualquer 
grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que 
conterá, no mínimo, os seguintes elementos: 

I – assunto sobre o qual versa a informação; 
II – fundamento da classificação, observados os 

critérios estabelecidos no art. 24; 
III – indicação do prazo de sigilo, contado em anos, 

meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo 
final, conforme limites previstos no art. 24; e 

IV – identificação da autoridade que a classificou. 
Parágrafo único. A decisão referida no caput será 

mantida no mesmo grau de sigilo da informação clas-
sificada. 

Art. 29. A classificação das informações será 
reavaliada pela autoridade classificadora ou por au-
toridade hierarquicamente superior, mediante provo-
cação ou de ofício, nos termos e prazos previstos em 
regulamento, com vistas à sua desclassificação ou à 
redução do prazo de sigilo, observado o disposto no 
art. 24.  (Regulamento)

§ 1o O regulamento a que se refere o caput deverá 
considerar as peculiaridades das informações produ-
zidas no exterior por autoridades ou agentes públicos. 

§ 2o Na reavaliação a que se refere o caput, de-
verão ser examinadas a permanência dos motivos do 
sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso 
ou da divulgação da informação. 

§ 3o Na hipótese de redução do prazo de sigilo da 
informação, o novo prazo de restrição manterá como 
termo inicial a data da sua produção. 

Art. 30. A autoridade máxima de cada órgão ou 
entidade publicará, anualmente, em sítio à disposição 
na internet e destinado à veiculação de dados e infor-
mações administrativas, nos termos de regulamento: 

I – rol das informações que tenham sido desclas-
sificadas nos últimos 12 (doze) meses; 

II – rol de documentos classificados em cada 
grau de sigilo, com identificação para referência futura; 

III – relatório estatístico contendo a quantidade de 
pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, 
bem como informações genéricas sobre os solicitantes. 

§ 1o Os órgãos e entidades deverão manter exem-
plar da publicação prevista no caput para consulta pú-
blica em suas sedes. 

§ 2o Os órgãos e entidades manterão extrato 
com a lista de informações classificadas, acompanha-
das da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da 
classificação. 
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Seção V 
Das Informações Pessoais 

Art. 31. O tratamento das informações pessoais 
deve ser feito de forma transparente e com respeito à 
intimidade, vida privada, honra e imagem das pesso-
as, bem como às liberdades e garantias individuais. 

§ 1o As informações pessoais, a que se refere 
este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra 
e imagem: 

I – terão seu acesso restrito, independentemen-
te de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 
100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a 
agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa 
a que elas se referirem; e 

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou 
acesso por terceiros diante de previsão legal ou con-
sentimento expresso da pessoa a que elas se referirem. 

§ 2o Aquele que obtiver acesso às informações 
de que trata este artigo será responsabilizado por seu 
uso indevido. 

§ 3o O consentimento referido no inciso II do § 
1o não será exigido quando as informações forem ne-
cessárias: 

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando 
a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para 
utilização única e exclusivamente para o tratamento 
médico; 

II – à realização de estatísticas e pesquisas cien-
tíficas de evidente interesse público ou geral, previstos 
em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que 
as informações se referirem; 

III – ao cumprimento de ordem judicial; 
IV – à defesa de direitos humanos; ou 
V – à proteção do interesse público e geral pre-

ponderante. 
§ 4o A restrição de acesso à informação relativa 

à vida privada, honra e imagem de pessoa não pode-
rá ser invocada com o intuito de prejudicar processo 
de apuração de irregularidades em que o titular das 
informações estiver envolvido, bem como em ações 
voltadas para a recuperação de fatos históricos de 
maior relevância. 

§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimen-
tos para tratamento de informação pessoal. 

CAPÍTULO V 
Das Responsabilidades 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam 
responsabilidade do agente público ou militar: 

I – recusar-se a fornecer informação requerida 
nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 
fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma 
incorreta, incompleta ou imprecisa; 

II – utilizar indevidamente, bem como subtrair, 
destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total 
ou parcialmente, informação que se encontre sob sua 
guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em 
razão do exercício das atribuições de cargo, emprego 
ou função pública; 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das soli-
citações de acesso à informação; 

IV – divulgar ou permitir a divulgação ou acessar 
ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou 
informação pessoal; 

V – impor sigilo à informação para obter proveito 
pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de 
ato ilegal cometido por si ou por outrem; 

VI – ocultar da revisão de autoridade superior 
competente informação sigilosa para beneficiar a si 
ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e 

VII – destruir ou subtrair, por qualquer meio, docu-
mentos concernentes a possíveis violações de direitos 
humanos por parte de agentes do Estado. 

§ 1o Atendido o princípio do contraditório, da am-
pla defesa e do devido processo legal, as condutas 
descritas no caput serão consideradas: 

I – para fins dos regulamentos disciplinares das 
Forças Armadas, transgressões militares médias ou 
graves, segundo os critérios neles estabelecidos, des-
de que não tipificadas em lei como crime ou contra-
venção penal; ou 

II – para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, e suas alterações, infrações admi-
nistrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com 
suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos. 

§ 2o Pelas condutas descritas no caput, poderá 
o militar ou agente público responder, também, por 
improbidade administrativa, conforme o disposto nas 
Leis nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 
de junho de 1992. 

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que 
detiver informações em virtude de vínculo de qualquer 
natureza com o poder público e deixar de observar o 
disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções: 

I – advertência; 
II – multa; 
III – rescisão do vínculo com o poder público; 
IV – suspensão temporária de participar em lici-

tação e impedimento de contratar com a administra-
ção pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

V – declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

§ 1o As sanções previstas nos incisos I, III e IV 
poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, 
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assegurado o direito de defesa do interessado, no res-
pectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias. 

§ 2o A reabilitação referida no inciso V será au-
torizada somente quando o interessado efetivar o res-
sarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resul-
tantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso IV. 

§ 3o A aplicação da sanção prevista no inciso V 
é de competência exclusiva da autoridade máxima do 
órgão ou entidade pública, facultada a defesa do inte-
ressado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias da abertura de vista. 

Art. 34. Os órgãos e entidades públicas respon-
dem diretamente pelos danos causados em decorrên-
cia da divulgação não autorizada ou utilização indevida 
de informações sigilosas ou informações pessoais, 
cabendo a apuração de responsabilidade funcional 
nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo 
direito de regresso. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se 
à pessoa física ou entidade privada que, em virtude 
de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou enti-
dades, tenha acesso a informação sigilosa ou pessoal 
e a submeta a tratamento indevido. 

CAPÍTULO VI 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 35. (VETADO). 
§ 1o É instituída a Comissão Mista de Reavaliação 

de Informações, que decidirá, no âmbito da administra-
ção pública federal, sobre o tratamento e a classifica-
ção de informações sigilosas e terá competência para: 

I – requisitar da autoridade que classificar infor-
mação como ultrassecreta e secreta esclarecimento 
ou conteúdo, parcial ou integral da informação; 

II – rever a classificação de informações ultrasse-
cretas ou secretas, de ofício ou mediante provocação 
de pessoa interessada, observado o disposto no art. 
7o e demais dispositivos desta Lei; e 

III – prorrogar o prazo de sigilo de informação 
classificada como ultrassecreta, sempre por prazo 
determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação 
puder ocasionar ameaça externa à soberania nacional 
ou à integridade do território nacional ou grave risco 
às relações internacionais do País, observado o prazo 
previsto no § 1o do art. 24. 

§ 2o O prazo referido no inciso III é limitado a uma 
única renovação. 

§ 3o A revisão de ofício a que se refere o inciso II 
do § 1o deverá ocorrer, no máximo, a cada 4 (quatro) 
anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando 
se tratar de documentos ultrassecretos ou secretos. 

§ 4o A não deliberação sobre a revisão pela Co-
missão Mista de Reavaliação de Informações nos 
prazos previstos no § 3o implicará a desclassificação 
automática das informações. 

§ 5o Regulamento disporá sobre a composição, 
organização e funcionamento da Comissão Mista de 
Reavaliação de Informações, observado o mandato de 
2 (dois) anos para seus integrantes e demais disposi-
ções desta Lei.  (Regulamento)

Art. 36. O tratamento de informação sigilosa re-
sultante de tratados, acordos ou atos internacionais 
atenderá às normas e recomendações constantes 
desses instrumentos. 

Art. 37. É instituído, no âmbito do Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República, 
o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que 
tem por objetivos:  (Regulamento)

I – promover e propor a regulamentação do cre-
denciamento de segurança de pessoas físicas, em-
presas, órgãos e entidades para tratamento de infor-
mações sigilosas; e 

II – garantir a segurança de informações sigilosas, 
inclusive aquelas provenientes de países ou organiza-
ções internacionais com os quais a República Federa-
tiva do Brasil tenha firmado tratado, acordo, contrato 
ou qualquer outro ato internacional, sem prejuízo das 
atribuições do Ministério das Relações Exteriores e 
dos demais órgãos competentes. 

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre a 
composição, organização e funcionamento do NSC. 

Art. 38. Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, 
de 12 de novembro de 1997, em relação à informação 
de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou 
banco de dados de entidades governamentais ou de 
caráter público. 

Art. 39. Os órgãos e entidades públicas deverão 
proceder à reavaliação das informações classificadas 
como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 
2 (dois) anos, contado do termo inicial de vigência 
desta Lei. 

§ 1o A restrição de acesso a informações, em ra-
zão da reavaliação prevista no caput, deverá observar 
os prazos e condições previstos nesta Lei. 

§ 2o No âmbito da administração pública federal, 
a reavaliação prevista no caput poderá ser revista, a 
qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação 
de Informações, observados os termos desta Lei.

§ 3o Enquanto não transcorrido o prazo de reava-
liação previsto no caput, será mantida a classificação 
da informação nos termos da legislação precedente. 

§ 4o As informações classificadas como secre-
tas e ultrassecretas não reavaliadas no prazo previsto 
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no caput serão consideradas, automaticamente, de 
acesso público. 

Art. 40. No prazo de 60 (sessenta) dias, a con-
tar da vigência desta Lei, o dirigente máximo de cada 
órgão ou entidade da administração pública federal 
direta e indireta designará autoridade que lhe seja di-
retamente subordinada para, no âmbito do respectivo 
órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições: 

I – assegurar o cumprimento das normas relativas 
ao acesso a informação, de forma eficiente e adequada 
aos objetivos desta Lei; 

II – monitorar a implementação do disposto nes-
ta Lei e apresentar relatórios periódicos sobre o seu 
cumprimento; 

III – recomendar as medidas indispensáveis à 
implementação e ao aperfeiçoamento das normas e 
procedimentos necessários ao correto cumprimento 
do disposto nesta Lei; e 

IV – orientar as respectivas unidades no que se 
refere ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus 
regulamentos. 

Art. 41. O Poder Executivo Federal designará 
órgão da administração pública federal responsável: 

I – pela promoção de campanha de abrangên-
cia nacional de fomento à cultura da transparência 
na administração pública e conscientização do direito 
fundamental de acesso à informação; 

II – pelo treinamento de agentes públicos no que 
se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas 
à transparência na administração pública; 

III – pelo monitoramento da aplicação da lei no 
âmbito da administração pública federal, concentrando 
e consolidando a publicação de informações estatísti-
cas relacionadas no art. 30; 

IV – pelo encaminhamento ao Congresso Na-
cional de relatório anual com informações atinentes à 
implementação desta Lei. 

Art. 42. O Poder Executivo regulamentará o dis-
posto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
a contar da data de sua publicação. 

Art. 43. O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, 
de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 116. ...............................................................
....................................................................................  

VI – levar as irregularidades de que tiver ciência 
em razão do cargo ao conhecimento da autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 
desta, ao conhecimento de outra autoridade compe-
tente para apuração;

......................................................................” (NR) 

Art. 44. O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, 
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 
126-A: 

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser res-
ponsabilizado civil, penal ou administrativamente por 
dar ciência à autoridade superior ou, quando houver 
suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade 
competente para apuração de informação concernen-
te à prática de crimes ou improbidade de que tenha 
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício 
de cargo, emprego ou função pública.” 

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, em legislação própria, obedecidas as 
normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras 
específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 
9o e na Seção II do Capítulo III. 

Art. 46. Revogam-se: 
I – a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e 
II – os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de ja-

neiro de 1991. 
Art. 47. Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oi-

tenta) dias após a data de sua publicação. 
Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Inde-

pendência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF 
– José Eduardo Cardoso – Celso Luiz Nunes Amo-
rim – Antonio de Aguiar Patriota – Miriam Belchior 
– Paulo Bernardo Silva – Gleisi Hoffmann – José 
Elito Carvalho Siqueira – Helena Chagas – Luís Iná-
cio Lucena Adams – Jorge Hage Sobrinho – Maria 
do Rosário Nunes.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 18.11.2011 – Edi-
ção extra

(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inova-
ção, Comunicação e Informática; e de Consti-
tuição, Justiça e Cidadania, cabendo à última 
a decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido às Comissões competentes.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-
dem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria que V. 
Exª me inscrevesse para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está inscrita para uma comunicação inadiável.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presi-
dente, eu queria que V. Exª me convidasse para usar a 
tribuna como orador inscrito, porque percebo que não 
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há nenhum Parlamentar no plenário cujo nome ante-
ceda o meu, a não ser a Senadora Ana Amélia, mas 
ela vai falar nas comunicações inadiáveis.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª permuta com o Senador Wellington Dias, 
que teve que fazer uma viagem e é o primeiro orador 
inscrito.

Então, com a palavra V. Exª, Senador Paim. 
Eu queria cumprimentar todos que nos acompa-

nham pela TV Senado e pela Rádio Senado e o Presi-
dente da Comissão de Assuntos Econômicos da Casa, 
meu colega que orgulha o Partido dos Trabalhadores 
e a nossa luta aqui no Senado, Senador Lindbergh. 

Aproveito para registrar aqui também que rece-
bo a visita de dois bons amigos franceses e brasilei-
ros, Bruno e Patrícia, queridos amigos que nos dão o 
privilégio da visita aqui, pela primeira vez, no plenário 
do Senado. 

Com a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim, pelo 
tempo regimental de dez minutos. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador 
Jorge Viana, me permita, em primeiro lugar, deixar re-
gistrada a minha total solidariedade a V. Exª. Como diz 
uma chamada que nós temos muito forte no Rio Grande: 
“Mexeu com o Olívio, mexeu comigo”. Eu digo para V. 
Exª: mexeu com V. Exª, mexeu com toda a Bancada de 
Senadores do PT – eu tenho a liberdade de dizer isso. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim, mas eu 
acho que...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu pre-
feria, só com essa frase, encerrar o assunto. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Mas é muito importante saber desse carinho, 
desse respeito, que é...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... de toda 
a Bancada, tenho certeza de que é de toda a Bancada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – ... mútuo, que é também meu para com V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Mas o 
assunto eu considero também encerrado. V. Exª me 
respondeu da forma como eu acreditava que iria fazer. 
É dessa forma mesmo, e ponto e vírgula.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Jorge Viana, Senadora Ana Amélia, 
eu quero hoje, na verdade, fazer dois registros e vou 
tentar sintetizar, porque, em seguida, eu vou, junto com 
a Senadora Ana Amélia, participar da comissão que 
discute a questão de medidas de combate a incêndio, 

a catástrofes que vêm acontecendo infelizmente em 
casas de show.

Sr. Presidente, a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Agricultura (Contag) iniciou esta se-
mana a celebração dos 50 anos de fundação daquela 
grande entidade. 

São 50 anos de luta e conquistas em defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso País. 

Atualmente o seu Presidente é o nosso querido 
amigo Alberto Ercílio Broch.

A Contag possui 27 federações de trabalhadores 
na agricultura, as famosas (FETAGs), inclusive a do 
Rio Grande do Sul, e mais de 4 mil sindicatos de tra-
balhadores e trabalhadoras rurais filiados. 

A entidade compõe o movimento sindical de tra-
balhadores e trabalhadoras rurais, que luta pelos di-
reitos de mais de 15,7 milhões de homens e mulheres 
do campo e da floresta: agricultores familiares, acam-
pados e assentados na luta permanente da reforma 
agrária, assalariados, assalariados rurais, meeiros, 
comodatários, extrativistas, quilombolas, pescadores 
artesanais e ribeirinhos.

Em março de 1963, o governo de João Goulart 
promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural, que garan-
tia aos trabalhadores e trabalhadoras rurais os direitos 
sindicais, trabalhistas e previdenciários – o grande João 
Goulart – já assegurados aos trabalhadores urbanos e 
os estendeu então aos trabalhadores rurais.

Nessa época o País vivia um momento de forte 
atuação política sindical. Existiam 475 sindicatos de 
trabalhadoras e trabalhadores rurais no Brasil, dos 
quais 220 eram reconhecidos pelo Ministério do Tra-
balho e Emprego.

Finalmente, em 22 de dezembro de 1963, tra-
balhadores rurais de 18 Estados, distribuídos em 29 
federações, decidiram pela criação da nossa querida 
Contag, que foi reconhecida em 31 de janeiro de 1964, 
ou seja, antes do golpe militar.

A Contag torna-se a primeira entidade sindical 
do campo de caráter nacional reconhecida legalmente. 

A confederação inicia a sua atuação em um mo-
mento político importante, quando se discutiam as fa-
mosas e sempre lembradas reformas de base, inclusive 
a reforma agrária. 

Por esse e outros motivos, o Presidente João 
Goulart infelizmente foi deposto pelo golpe de 1964. O 
regime militar implantado no País reprimiu duramente 
todos os movimentos populares e, com eles, lideranças 
e políticos comprometidos com as reformas de base, 
principalmente a reforma agrária.

A Contag sofreu intervenção. O primeiro Presi-
dente da entidade, Lyndolfo Silva, foi preso e, posterior-
mente, exilado junto com outras lideranças e dirigen-
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tes sindicais. Infelizmente, muitos na época perderam 
a vida. Outros foram torturados, outros exilados e até 
mesmo assassinados.

Entre 1968 e 1969, a confederação intensificou 
o processo de organização sindical e aumentou a po-
litização da categoria trabalhadora rural, fato que re-
sultou no crescimento de sindicatos e sindicalizados 
em todo o País. 

A Contag nunca dobrou a espinha. Sempre foi 
entidade corajosa à frente das lutas. A Contag ainda 
integrou, juntou com outros movimentos sociais, a 
vanguarda na luta contra a ditadura, pela democracia 
no Brasil e pelas Diretas Já, reivindicando uma ampla 
e irrestrita anistia, eleições diretas e a convocação da 
Assembléia Nacional Constituinte.

Durante a Constituinte, a Contag participou ati-
vamente das discussões que envolviam os interesses 
da população do campo e da cidade. 

Uma das conquistas desse período foi a inclu-
são dos trabalhadores e trabalhadoras rurais ali no 
capítulo Da Ordem Social, que diz: “Trabalhadores do 
campo e da cidade”.

Essa entidade, como bandeira de luta, sempre 
defendeu a reforma agrária ampla, de qualidade e par-
ticipativa, a ampliação e o fortalecimento da agricultura 
familiar; a erradicação e o combate ao trabalho escravo; 
a proteção à nossa juventude e o investimento na edu-
cação no campo, como políticas públicas e gratuitas; 
políticas de assistência à saúde integral para os povos 
do campo e da floresta; política de assistência técnica 
diferenciada e eficiente, pública e gratuita; soberania 
e segurança alimentar e nutricional; meio ambiente; e 
ampliação das oportunidades de emprego, trabalho e 
renda com igualdade de gênero, geração, raça e etnia.

A Contag é referência no País na luta pela cons-
trução de uma sociedade mais justa, democrática e 
igualitária, e na defesa permanente dos interesses 
dos trabalhadores, principalmente do campo, mas 
também da cidade.

Sr. Presidente, quero também fazer outro registro 
que me vem de São Paulo.

A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo 
(Fequimfar) está na luta há 55 anos. 

O seu Presidente, Sergio Luiz Leite, foi o primeiro 
secretário da entidade, um homem que escreveu uma 
história de luta e, na caminhada, buscou o combate 
permanente, melhorando a qualidade de vida dos tra-
balhadores. Por isso, a muitas glórias essa entidade 
sindical chegou.

Sr. Presidente, senhoras e senhores, peço a aten-
ção de todos para a leitura de documento que recebi, 
de autoria da Presidente Sergio.

Diz Sergio no documento que encaminhou a este 
Senador: Sr. Senador, estamos completando 55 anos de 
existência da nossa querida federação. Em todo esse 
período, entendemos que conseguimos realizar uma 
parcela significativa de nossos anseios, ideais, traba-
lhos e atividades, sempre voltados para os sindicatos 
filiados, os trabalhadores de base e demais institui-
ções públicas e privadas que fizeram ou ainda fazem 
parte do cotidiano desta importante entidade, nessa 
incansável luta pelos direitos da classe trabalhadora. 

Uma entidade que nasceu e se organizou em 
anos anteriores e posteriores à ditadura militar, perí-
odo em que conquistou seu espaço como referência 
maior na luta dos trabalhadores pela liberdade, pela 
democracia e pelos direitos trabalhistas. 

Força e coragem foram mostradas por seus diri-
gentes no auge e declínio de um Estado cruel e arbi-
trário oriundo do golpe militar, um regime responsável, 
infelizmente, por prisões de inúmeros sindicalistas, 
mortes, torturas e desaparecimentos. 

Foi um triste período da história, diz ele, onde a 
força da Fequimfar se fez notar, respaldada por uma 
categoria pioneira, consciente e trabalhadora, sempre 
na luta contra a opressão. 

Lembramos também de tempos difíceis, num 
difícil período de transição democrática e de ordem 
econômica e social, quando, mesmo no auge da infla-
ção, com uma série de planos e pacotes econômicos 
mirabolantes...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... con-
seguimos fazer a nossa parte, sendo que a luta em 
defesa do emprego e por melhoria nas condições de 
trabalho nunca foi diminuída. 

Nossa federação viveu a campanha das Diretas 
Já, reivindicou o direito dos trabalhadores, esteve sem-
pre contra as perdas dos trabalhadores, por exemplo, 
do Plano Bresser e do Plano Cruzado, lutou pelo res-
gate do FGTS, pela valorização do salário mínimo e 
do ganho dos aposentados. 

Renovamos nossas perspectivas de luta com o 
SOS Federação, movimento autêntico, que lutou pela 
democracia e pela liberdade e autonomia sindical. Foi 
um longo caminho de estruturação e planejamento, 
sem deixar de lado nunca a mobilização, a luta por 
condições trabalhistas e sociais em questões de saú-
de, segurança, educação, meio ambiente, infraestrutu-
ra, transporte de qualidade, que estiveram sempre na 
nossa caminhada de busca da melhoria de vida para 
todos os trabalhadores. 

Lutamos pelo renascimento do Proálcool, pelos 
direitos dos aposentados e pensionistas, pela causa 
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das mulheres, dos negros, dos índios, da liberdade 
de orientação, da liberdade religiosa, pelo movimento 
sindical, sempre contra qualquer tipo de ato que vá na 
linha da discriminação. Combatemos o assédio moral 
e sexual em detrimento da classe trabalhadora. 

Uma atuação imprescindível possibilitou con-
quistas e direitos, a exemplo do pioneirismo de nossa 
entidade em iniciativas que servem de referência para 
outras categorias. Destacamos as lutas pela implan-
tação da participação dos trabalhadores nos lucros e 
resultados nas convenções coletivas e pela redução da 
jornada de trabalho, sempre, Sr. Presidente, ressaltan-
do que a participação e o apoio dos sindicatos filiados 
foram fundamentais para que a Fequimfar conquistas-
se uma série de direitos, junto a benefícios sociais e 
trabalhistas para todos os trabalhadores.

Nas convenções coletivas, conquistamos a esta-
bilidade da trabalhadora gestante e o auxílio-creche; 
a criação de um programa de emprego e inclusão de 
pessoas portadoras de deficiência; e o acesso gratuito 
a medicamentos, ambos no setor farmacêutico.

No setor do plástico, elaboramos convenções 
coletivas para máquinas injetoras e sopradoras, prin-
cipais responsáveis pela redução do número de aci-
dentes de trabalho. 

Outra grande vitória conquistada por nós foi o ba-
nimento do benzeno, um produto químico altamente...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...cance-
rígeno, que era utilizado na indústria de fabricação do 
álcool combustível.

Na área da educação, avançamos também, inclu-
sive quanto à requalificação profissional e técnica dos 
trabalhadores, principalmente os mais jovens e mesmo 
aqueles com mais de 45 anos de idade.

Essa entidade é vanguarda na luta pela implan-
tação da convenção coletiva. 

Em 1985, reduzimos a jornada de 48 para 44 
horas, mesmo quando a Assembleia Nacional Cons-
tituinte só conseguiu esse feito em 1988.

Apesar de todos os ganhos sociais e econômi-
cos conquistados, a nossa campanha salarial continua 
sendo feita com a mesma persistência e com a mes-
ma mobilização.

Sr. Presidente, eu estou simplificando o docu-
mento, e podemos dizer agora, no final, em nossa 
última gestão, que graças a uma importante soma de 
esforços com os sindicatos filiados e com o apoio das 
Centrais – e ele cita aqui a Força Sindical e da CNTQ 
–, permanecemos positivamente como ícones diferen-
ciados nessa luta. 

Por fim, Sr. Presidente, podemos dizer que, hoje, 
conseguimos estabelecer e aprimorar condições mais 
propícias para um desempenho mais prático, eficiente 
e político no nosso Departamento de Ação Social, va-
lorizando as mulheres, a juventude, a igualdade racial, 
social, saúde do trabalhador, o nosso Departamento 
Jurídico, imprensa, comunicação e a Secretaria Ad-
ministrativa.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, termino dizendo – e aproveito aqui para con-
vidar todos os espectadores da TV Senado – que, 
no próximo domingo, dia 28, às 11h30, assistam ao 
programa Agenda Econômica. Eu terei uma longa 
conversa com os jornalistas Beto Almeida e Floriano 
Filho sobre os 70 anos da CLT. O programa também 
vai ao ar às 22h30 daquele fim de semana.

Sr. Presidente, estou falando desses temas por-
que, este ano, a nossa CLT completa 70 anos. A CLT 
para nós é como uma bíblia, é a nossa cartilha, é o 
direito dos trabalhadores. Por isso, tenho dedicado 
grande parte nesses dias a não só falar sobre os 70 
anos da CLT. 

Vou participar de alguns debates, como aqui, no 
Tribunal do Trabalho de Brasília; como vou participar, 
ainda nesta semana, de um debate em Porto Alegre; 
como vou participar, no dia 1º de maio, por convite 
das Centrais, de um encontro em Minas; e vou tentar 
ainda chegar ao Rio Grande do Sul para participar de 
um encontro, com meu amigo Jayme, lá em Canoas.

Sr. Presidente, era isso. 
Deixo aqui também registrado nos Anais o outro 

pronunciamento, que é sobre uma audiência que fize-
mos na Comissão de Assuntos Sociais, sob a Presi-
dência do Senador Waldemir Moka. 

De lá tiramos a importância de assegurar a todos 
os pescadores o direito à aposentadoria especial, con-
forme projeto de lei que já apresentei à Casa, depois 
de uma ampla discussão com todos os Sindicatos dos 
Pescadores do Brasil, que ficam mar adentro, que se 
dedicam a pescar o peixe, que é um dos instrumen-
tos principais, inclusive para melhorar a qualidade de 
vida de cada um.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Inclu-Inclu-
sive, estou com um peixe aqui na lapela, Sr. Presidente. 
Todo mundo pergunta que peixe é esse. É o peixe que 
eu recebi dos pescadores, porque nós haveremos de 
trabalhar, todos aqui, para assegurar a aposentadoria 
especial para todos os pescadores, tanto os artesanais 
como aqueles que atuam em alto-mar. 
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Está comprovado que eles, infelizmente, têm cân-
cer de pele com muita facilidade, porque ficam expostos 
ao sol durante quase todo o dia, com o sal da areia e 
do próprio mar. Consequentemente, é um trabalho de 
muito esforço, que merece esse carinho e a atenção 
de todos nós, na busca da aposentadoria especial.

Solicito a V. Exª, se puder, que considere como 
lidos, na íntegra, os três pronunciamentos, já que eu 
apenas os comentei.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre os 50 anos da CONTAG – Con-
federação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG) deu inicio as celebrações dos 50 anos de 
fundação da entidade. 

São 50 anos de lutas e conquistas em defesa dos 
trabalhadores e trabalhadoras rurais do nosso país. 
Atualmente seu presidente é Alberto Ercílio Broch.

A CONTAG possui 27 Federações de Trabalha-
dores na Agricultura (FETAGs) e mais de 4.000 Sindi-
catos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais filiados.

A entidade compõe o Movimento Sindical de Tra-
balhadores e Trabalhadoras Rurais, que luta pelos di-
reitos de mais de 15,7 milhões de homens e mulheres 
do campo e da floresta, agricultores familiares, acam-
pados e assentados da reforma agrária, assalariados 
rurais, meeiros, comodatários, extrativistas, quilombo-
las, pescadores artesanais e ribeirinhos.

Em março de 1963, o governo de João Goulart 
promulgou o Estatuto do Trabalhador Rural, que garan-
tia aos trabalhadores e trabalhadoras rurais os direitos 
sindicais, trabalhistas e previdenciários já assegurados 
aos trabalhadores urbanos. Nesta época, o país vivia 
um momento de forte atuação política e sindical. 

Existiam 475 Sindicatos dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais no Brasil, dos quais 220 eram 
reconhecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

Finalmente, em 22 de dezembro de 1963, tra-
balhadores rurais de 18 estados, distribuídos em 29 
federações, decidiram pela criação da CONTAG, que 
foi reconhecida em 31 de janeiro de 1964. 

A CONTAG torna-se a primeira entidade sindical 
do campo de caráter nacional, reconhecida legalmente.

A Confederação inicia sua atuação em um mo-
mento político importante, quando se discutiam as re-
formas de base, inclusive a reforma agrária. 

Por esse e outros motivos, o presidente João 
Goulart foi deposto, em 1964. O regime militar, implan-
tado no país, reprimiu duramente todos os movimentos 
populares e, com eles, lideranças e políticos compro-
metidos com as reformas de base, principalmente a 
reforma agrária. 

A CONTAG sofreu intervenção. O primeiro pre-
sidente da entidade, Lyndolfo Silva, foi preso e, pos-
teriormente, exilado. Outras lideranças e dirigentes 
sindicais foram torturados, exilados e assassinados.

Entre 1968 e 1969, a Confederação intensificou 
o processo de organização sindical e politização da 
categoria trabalhadora rural, fato que resultou no cres-
cimento de sindicatos e sindicalizados em todo o país.

A CONTAG ainda integrou, junto com outros mo-
vimentos sociais, a vanguarda na luta contra a ditadura 
militar e pela democratização do Brasil, reivindicando 
uma ampla e irrestrita anistia política, eleições diretas 
e a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. 

Durante a Constituinte, a Confederação participou 
ativamente das discussões que envolviam os interes-
ses da população do campo. 

Uma das conquistas desse período foi a inclusão 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na Previdên-
cia Social.

A entidade tem como bandeiras de luta: reforma 
agrária ampla e de qualidade e participativa; ampliação 
e fortalecimento da agricultura familiar; erradicação do 
trabalho escravo; proteção infanto-juvenil; educação 
do campo pública e gratuita; políticas de assistência à 
saúde integral para os povos do campo e da floresta; 
política de assistência técnica diferenciada e eficiente, 
pública e gratuita; soberania e segurança alimentar e 
nutricional; meio ambiente; e ampliação das oportuni-
dades de emprego, trabalho e renda com igualdade 
de gênero, geração, raça e etnia.

A CONTAG é referência no país na luta pela 
construção de uma sociedade mais justa, democrática 
e igualitária; e na defesa permanente dos interesses 
dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre os 55 anos da FEQUIMFAR – Fe-

deração dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas do Estado de SP.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Fede-
ração dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e 
Farmacêuticas do Estado de São Paulo – FEQUINFAR 
– está completando 55 anos de fundação. 
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O seu presidente é Sérgio Luiz leite, também pri-
meiro secretário da Força Sindical. Em homenagem as 
lutas e as glórias dessa entidade sindical. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, peço a 
atenção de todos para a leitura que farei de artigo de 
autoria do presidente Sérgio.

“Estamos completando 55 anos de existência da 
nossa Federação. Em todo esse período, entendemos 
que conseguimos realizar uma parcela significativa de 
nossos anseios, idéias, trabalhos e atividades, sempre 
voltados para os Sindicatos filiados, os trabalhadores 
da base e demais instituições públicas e privadas que 
fizeram, ou que ainda fazem parte do cotidiano desta 
importante entidade, nessa incansável luta pelos di-
reitos da classe trabalhadora.

Uma entidade que nasceu e se organizou em 
anos anteriores e posteriores à ditadura militar, perío-
do onde conquistou seu espaço como referência maior 
na luta dos trabalhadores pela liberdade, ou seja, pela 
democratização do país e direitos trabalhistas e sociais. 

Força e coragem, mostrada por seus dirigentes 
no auge e declínio de um estado cruel e arbitrário, 
oriundo de um golpe militar. 

Um regime responsável por inúmeras prisões, 
mortes, torturas e desaparecimentos dos que ousaram 
questionar tais arbitrariedades, entre estes, lideranças 
e trabalhadores desta casa. 

Foi um triste período da história brasileira, onde 
a força da FEQUIMFAR, se fez notar, respaldada por 
uma categoria pioneira, consciente e batalhadora, 
sempre presente na luta contra a opressão. 

Lembramos também de tempos difíceis, num 
difícil período de transição democrática e de ordem 
econômica e social, onde mesmo no auge da inflação, 
com uma série de planos e pacotes econômicos mi-
rabolantes, conseguimos fazer a nossa parte, sendo 
que a luta em defesa do emprego e por melhoria nas 
condições de trabalho, nunca foi negligenciada. 

Nossa Federação vivenciou a campanha pelas di-
retas, reivindicou maiores direitos para as trabalhadoras 
gestantes, lutou contra as perdas dos planos Bresser 
e Cruzado, pelo resgate do FGTS, pela valorização do 
salário mínimo e dos ganhos dos aposentados. 

Renovamos nossas perspectivas de luta com o 
SOS Federação, movimento autêntico que lutou pela 
redemocratização de nossa entidade, em respeito aos 
seus Sindicatos filiados. 

Foi um longo caminho de estruturação e plane-
jamento, sem jamais deixar de lado as mobilizações 
de toda categoria, campanhas salariais, nas lutas por 
melhores condições trabalhistas e sociais, em ques-
tões de saúde, segurança, educação, energéticas, 

meio ambiente, infra-estrutura, transporte e qualidade 
de vida como um todo. 

Lutamos pelo renascimento do Proálcool, pelos 
direitos dos aposentados e pensionistas, pela causa 
das mulheres e dos negros, por respeito aos direitos 
conquistados pelo movimento sindical, sempre contra 
qualquer tipo de atos de discriminação, assédio moral 
e sexual, em detrimento a classe trabalhadora.

Uma atuação imprescindível que possibilitou con-
quistas e direitos, a exemplo do pioneirismo de nossa 
entidade em iniciativas que servem de referência para 
outras categorias como as lutas pela implantação da 
participação dos trabalhadores nos lucros e resultados 
(PLR) nas Convenções Coletivas e pela redução da 
jornada de trabalho. 

Sempre ressaltando que a participação e o apoio 
dos Sindicatos filiados foram fundamentais para que 
a FEQUIMFAR conquistasse uma série de direitos, 
junto a benefícios sociais e trabalhistas para todos os 
trabalhadores do setor. 

Nas Convenções Coletivas, conquistamos a es-
tabilidade da trabalhadora gestante e o auxílio-creche, 
que vão sendo melhoradas a cada ano; a criação de 
um programa de emprego e inclusão de pessoas por-
tadoras de deficiência; e o acesso gratuito a medica-
mentos, ambas no setor farmacêutico.

No setor do plástico, elaboramos Convenções 
Coletivas para Máquinas Injetoras e Sopradoras, prin-
cipais responsáveis pela redução do número de aci-
dentes de trabalho. 

Outra grande vitória conquistada foi o banimento 
do benzeno, um produto químico altamente cancerí-
geno que era utilizado na indústria de fabricação do 
álcool combustível. 

Na área da educação, sempre nos responsabili-
zamos pela realização de cursos de qualificação e re-
qualificação profissional para trabalhadores da ativa, 
desempregados e jovens. 

A FEQUIMFAR também é vanguarda nas lutas 
pela implantação em Convenções Coletivas da partici-
pação dos trabalhadores nos lucros e resultados (PLR) 
e pela Redução da Jornada de Trabalho. 

Em 1985, conseguimos reduzir a jornada de 48 
para 44 horas semanais nos segmentos químicos e 
hoje, no setor farmacêutico, a realidade já é uma jorna-
da de 40 horas semanais para todos os trabalhadores. 

Apesar de todos os ganhos sociais e econômi-
cos conquistados em nossas campanhas salariais e 
sociais, muito ainda precisa ser feito. 

A desigualdade social ainda é notória, nossas 
reivindicações pela redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais sem perdas salariais conti-
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nuam para que os demais setores químicos também 
sejam beneficiados. 

Não podemos nos esmorecer na luta contra os 
juros altos e por reformas sociais e tributárias, no com-
bate a desindustrialização com contrapartidas para os 
trabalhadores e por uma política de crescimento, que 
incentive o aumento dos ganhos do operariado, em be-
nefício ao desenvolvimento econômico e social do Brasil. 

Em nossa última gestão, graças a uma importan-
te soma de esforços com os Sindicatos filiados, e com 
o apoio de nossa central Força Sindical e da CNTQ, 
permanecemos positivamente como ícones diferen-
ciadores na luta pela classe trabalhadora. 

Seja em avanços políticos, sociais e nas con-
quistas econômicas de nossas campanhas salariais 
e sociais. 

Dando sequencia a disposição de luta da FE-
QUIMFAR, por direitos e melhorias fundamentais nos 
segmentos industriais químicos. 

E para que possamos desempenhar de maneira 
plena e satisfatória todas as nossas responsabilidades, 
conseguimos disponibilizar um espaço físico mais am-
plo e ajustado de atendimento e serviços.

Sabemos que os Sindicatos filiados merecem o 
melhor, e assim, com a aquisição de nossa sede atual, 
finalmente estamos adequando, com maiores melho-
rias, a sua estrutura física, com reformas e construção 
de melhores ambientes de trabalho.

Hoje, conseguimos estabelecer e aprimorar con-
dições mais propícias, para um desempenho mais pra-
tico, eficiente e político, dos nossos departamentos de 
ação social, mulher, juventude, imprensa, igualdade 
racial, saúde do trabalhador, jurídico, imprensa e co-
municação, secretaria e administrativo. 

Saudamos nossa Federação e reafirmamos com-
prometimento com os sindicatos filiados, na luta pelos 
direitos da classe trabalhadora. Esta é a FEQUIMFAR 
e, esse é o nosso Trabalho.

Sr. Presidente, após fazer estas duas homena-
gens, CONTAG e FEQUINFAR, lembro que a próxima 
quarta-feira será 1º de Maio – Dia do Trabalhador.

Haverá em todo País manifestações públicas em 
defesa dos direitos e conquistas dos trabalhadores. 1º 
de maio também marca os 70 anos da CLT (Consoli-
dação das Leis do Trabalho). Na segunda, aqui mesmo 
desta tribuna, farei uma explanação sobre este assunto. 

E, aproveito aqui para convidar os espectadores da 
TV Senado, para no próximo domingo, dia 28, às 11 horas 
e 30 minutos, assistir ao programa Agenda Econômica. 

Eu terei uma longa conversa com os jornalistas 
Beto Almeida e Floriano Filho sobre os 70 anos da CLT. 
O programa também vai ao ar às 22 horas e 30 minutos. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – 
Registro sobre o setor pesqueiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comis-

são de Assuntos Sociais (CAS), presidida pelo senador 
Waldemir Moka, realizou no dia 23 último, por nosso 
requerimento, audiência pública para tratar dos pro-
blemas enfrentados pelo setor pesqueiro brasileiro.

Entre os convidados estavam o ex-ministro da 
Pesca e Aquicultura Altemir Gregolin; o presidente da 
Federação Nacional dos Trabalhadores em Transpor-
tes Aquaviários e Afins, Ricardo Ponzi; o presidente do 
Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, Armando 
José Romaguera Burle; e o presidente do Sindicato dos 
Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí (SC) e 
Região, Giovani Monteiro.

Entre os pontos levantados dou destaque ao se-
guro de defeso e aposentadoria especial; e as ações 
penais para responsabilizar tanto o pescador como o 
dono da embarcação.

Temos projetos tramitando aqui nesta Casa que 
vão ao encontro desses problemas levantados pelo 
setor: 

O primeiro projeto dispõe sobre o seguro de de-
feso e aposentadoria especial.

Como todos sabemos, anualmente, são fixados 
períodos de defeso com o objetivo de proteger a fauna 
marinha, fluvial e lacustre da pesca predatória.

A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido 
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente 
inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos 
de trabalhar.

Tal proibição é de ordem pública, motivada por 
decisão governamental com base na legislação de 
proteção ao meio ambiente. 

Ocorre que, além de perderem sua renda, não 
fazem jus a esse período de serviço para efeitos pre-
videnciários.

Não bastasse isso, caso resolvam nesse período 
exercerem outra atividade profissional em que possam 
ser enquadrados como 

segurados obrigatórios do Regime Geral da Pre-
vidência Social, são excluídos do Registro Geral da 
Pesca.

Trata-se, portanto, de situação excepcional, em 
que se pretende a preservação da profissão de Pesca-
dor além de assegurar-lhes a contagem de tempo de 
contribuição durante o período de defeso de tal forma 
que não percam a condição de segurados do RGPS e 
não necessitem trabalhar mais que 35 anos para repor 
o tempo perdido com a época de defeso.
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Essa medida proposta é de inteira justiça e se 
harmoniza às necessidades do ser humano com a 
preservação tão desejada do meio ambiente.

Com relação a aposentadoria especial e que 
consta no mesmo projeto:

Como previsto na Constituição de 1988, o pes-
cador profissional industrial são aqueles pescadores 
que exercem suas atividades a bordo de embarcações 
que realizam o trabalho de pesca pelo período de 7 a 
90 dias em alto mar, realizam suas atividades sempre 
em embarcações de empresas registradas com CNPJ 
ou CEI, possuem suas carteiras de trabalho assina-
das, são celetistas.

No exercício da atividade, os pescadores profissio-
nais industriais se expõem a diversos tipos de perigos, 
adversidades e perdem sua vitalidade por problemas 
diversos, tais como: dores na coluna lombar, perda de 
visão, perda de audição, câncer, labirintite, vida sem 
convívio social, acidentes diversos.

Portanto, a aposentadoria especial é uma justa 
reivindicação da categoria.

Sr. Presidente, o segundo projeto, de nossa auto-
ria, trata das sanções penais e administrativas deriva-
das de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Creio que é preciso mudar a política de repressão 
em relação aos pescadores profissionais industriais 
vinculados a empresas de pesca. 

A responsabilidade pela atividade pesqueira é de 
quem realiza a atividade e não de todos os pescadores 
(tripulantes) da embarcação, conforme está hoje na Lei. 

Se ocorre alguma irregularidade, quem é repri-
mido e preso são os pescadores por motivo de crime 
ambiental, quando deveria ser o empreendedor da 
pesca, ou o armador, que são os responsáveis jurídi-
cos pelas embarcações. 

Os pescadores recebem ordens e a maioria não 
possuem sequer o ensino fundamental, portanto não 
tem conhecimento das restrições das localidades e das 
profundidades (coordenadas geográficas) e em áreas 
cuja legislação é estadual (APA). Por fim, a maioria não 
sabe utilizar o GPS. 

Esse projeto é para que a culpabilidade das pes-
soas físicas, quando caracterizada sua subordinação 
laboral à pessoa jurídica que explora atividade pes-
queira, poderá ser relevada ou declarada inexistente. 

Esperamos, com esses ajustes, regularizar a 
situação dos milhares de pescadores que desempe-
nham sua atividade de pesca na modalidade de con-
trato de parceria.

Srªs e Srs. Senadores, a Comissão de Assuntos 
Sociais pretende realizar outra audiência pública para 
dar continuidade ao debate.

O setor pesqueiro brasileiro é referência interna-
cional. O nosso país possui uma das maiores costas 
marítimas.

Parabéns a todos os pescadores brasileiros, tra-
balhadores do setor, empresários envolvidos nesta 
atividade. 

O peixe é a carne mais saudável, em defesa da 
vida de todos nós.

Por fim, Sr. Presidente, registro aqui o recebimento 
de documento da Federação Nacional dos Trabalha-
dores em Transporte Aquaviários, que diz o seguinte:

Caro Senador Paulo Paim, como é de conheci-
mento de Vossa Excelência, desde 2007, foi adotada 
na OIT a Convenção 188, que versa sobre a atividade 
pesqueira, prevendo a padronização internacional da 
legislação pesqueira.

Em, anexo, estamos encaminhando cópia do 
expediente que enviamos à Excelentíssima Senho-
ra Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, no 
qual solicitamos o envio da referida Convenção para 
o Congresso.

Assim é que, ficaremos imensamente gratos caso 
Vossa Excelência, de algum modo, possa nos ajudar 
nessa empreitada, gestionando no sentido de que seja 
agilizado o envio da Convenção 188, ao Senado Fe-
deral para a devida apreciação.

Sr. Presidente, creio que o apelo a nossa minis-
tra Gleisi Hoffmann está feito. O nosso país dará um 
grande passo com o reconhecimento da Convenção 
188 da OIT. 

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu que, mais uma vez, agradeço e cumprimento 
V. Exª, querido colega Paulo Paim.

Convido, para fazer uso da palavra, a Senadora 
Ana Amélia, para uma comunicação inadiável.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma 
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – 
Rapidamente, caro Presidente Jorge Viana. 

Endosso também as manifestações do Senador 
Paim a V. Exª, que honra esta Casa em relação a epi-
sódios conhecidos.

Caro Senador Luiz Henrique, nós temos aqui tra-
balhado muito, e é sempre positivo quando iniciativas 
legislativas são acolhidas pelo Poder Executivo, sem, 
digamos, atropelar a nossa atividade parlamentar, em 
matérias que são relevantes para dar a demonstra-
ção clara à sociedade brasileira de que estamos, sim, 
comprometidos com a qualidade de vida do cidadão.

Graças a muitas audiências públicas, Senador 
Paim, muitas conversas, inclusive no Ministério da 
Saúde, com organizações não governamentais, asso-
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ciações diversas e representantes do setor privado – 
todas lideradas pelo Legislativo –, o Sistema Único de 
Saúde passa a realizar, a partir de hoje, a cirurgia plás-
tica imediata e reparadora de mama para as mulheres 
que tiveram o seio retirado em decorrência de câncer.

A nova lei, publicada hoje no Diário Oficial da 
União, foi fruto de um projeto nascido na Câmara dos 
Deputados (PLC nº 3/2012), por iniciativa da Deputa-
da Rebecca Garcia (PP – AM), atualmente Secretária 
de Governo do Estado do Amazonas, e do qual tive a 
grande honra de ser Relatora aqui, no Senado Fede-
ral, na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo 
nosso colega, Senador Waldemir Moka (PMDB – MS). 

A aprovação dessa proposta ocorreu exatamente 
há um mês, no dia 26 de março, e, hoje, a Presidente 
Dilma Rousseff a sanciona sem vetos.

Eu queria agradecer o gesto que a Presidente 
Dilma Rousseff, como mulher, teve às mulheres mais 
carentes do nosso País. 

Aliás, por questão de justiça, em Santa Catarina, 
o Deputado Estadual Valmir Comin, do meu Partido, 
também havia tomado idêntica iniciativa para a legis-
lação estadual de Santa Catarina, prevendo essa re-
constituição no mesmo ato cirúrgico da mastectomia.

Com a Lei nº 12.802, de 2013, sancionada in-
tegralmente pela Presidente Dilma Rousseff, serão 
necessários apenas 45 minutos a mais, segundo os 
especialistas, para que a cirurgia de reconstituição da 
mama seja feita logo após a operação de retirada do 
seio que está infectado com câncer. Em vez de dois 
procedimentos cirúrgicos, será necessário apenas um, 
a cirurgia única, se as condições técnicas e de saúde 
da paciente forem favoráveis. Quando não for possí-
vel realizar o procedimento imediato, o médico deve 
justificar os motivos que impossibilitaram a reparação 
na mesma cirurgia. Pelo menos, essa é a posição de 
um dos grandes líderes da mastologia do Rio Grande 
do Sul e Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de 
Mastologia, Dr. José Luiz Pedrini, bem como do Presi-
dente dessa entidade, Dr. Carlos Alberto Ruiz.

A nova lei prevê ainda que, se a colocação da 
prótese não for possível no mesmo momento da reti-
rada da mama, a cirurgia reparadora deverá ser feita 
assim que a paciente alcançar as condições clínicas 
necessárias. 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Mas-
tologia, a cirurgia única é indicada na grande maioria 
dos casos, com contraindicações para diabéticas ou 
para pacientes com doenças do coração.

É uma ótima notícia para as mulheres, especial-
mente as mais carentes, que representam hoje mais 
de 100 milhões dos brasileiros. Portanto, mais da me-

tade da população é constituída, no caso do Brasil, 
de mulheres. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Os on-
cologistas avaliam que a medida tem um impacto bas-
tante positivo na saúde física e mental das mulheres. 
Segundo dados da Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama), 
de cada 100 mulheres diagnosticadas com câncer de 
mama, que são obrigadas a fazer a cirurgia para a 
retirada do seio, apenas dez retornam às clínicas ou 
hospitais, para fazer o novo procedimento cirúrgico de 
reconstrução da mama. 

A mastologista Maira Caleffi, Presidente da Fe-
mama, diz que os traumas após a chamada mastec-
tomia são tão recorrentes que as mulheres vítimas 
do câncer preferem ficar mutiladas, sem as devidas 
reparações estéticas.

Inclusive, hoje, o Chefe do meu Gabinete, Mar-
co Aurélio Ferreira, está em Campinas, São Paulo, a 
convite da Femama, participando da elaboração, do 
planejamento estratégico dessa entidade que atua no 
tratamento e prevenção do câncer.

Políticas públicas e mobilização social são alguns 
dos temas em debate no encontro com representantes 
das 60 entidades associadas de todo o Brasil, além 
do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa).

De acordo com o Ministério da Saúde – estou 
concluindo, Sr. Presidente Jorge Viana –, entre 2008 
e 2012, menos de 10% das 68 mil mulheres que retira-
ram a mama fizeram a cirurgia plástica de reconstrução 
do seio. Muitas mulheres desistem de fazer a cirurgia, 
após esperar mais de dois anos para o procedimento, 
especialmente pelo SUS. Outras ficam traumatizadas, 
com danos psicológicos graves e autoestima afetada.

Nosso papel, como representantes do Legislati-
vo, deve ser de facilitadores. No ano passado, a Pre-
sidente Dilma Rousseff sancionou também a Lei nº 
12.732/12, que garante prioridade aos diagnosticados 
com câncer para início do tratamento pelo SUS em 
prazo máximo de até dois meses. Isso foi fruto de um 
substitutivo da Câmara dos Deputados, cujo projeto foi 
de autoria do ex-Senador Osmar Dias, do qual tive a 
honra de relatar aqui, no Senado. A lei depende ainda 
de regulamentação. 

(Soa a campainha.)

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Ontem, 
em audiência pública na Comissão de Assuntos So-
ciais, o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, com-
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prometeu-se a acelerar os processos e a integração 
das instituições públicas para aumentar o acesso às 
políticas de combate ao câncer, especialmente no in-
terior do Brasil. Trata-se de uma meta importante na 
luta contra essa doença, que precisa também de cui-
dados na prevenção.

É relevante relembrar a necessidade de quatro 
ações principais na luta contra o câncer: a detecção 
antecipada da doença, motivação para aqueles que 
enfrentam o câncer, mais incentivos às pesquisas 
científicas sobre o câncer e novos tratamentos efetivos 
que resultem na cura de mulheres e homens, também 
vítimas do câncer.

O número de mulheres diagnosticadas com cân-
cer de mama continua crescendo de maneira assusta-
dora. Todos os anos, mais de um milhão de pessoas 
são diagnosticadas com câncer de mama, segundo a 
Organização Mundial de Saúde. Aqui, no Brasil, 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 Na-
cional do Câncer.

Portanto, essa luta é de todos nós, de toda a so-
ciedade brasileira, Sr. Presidente Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Cumprimento-a, Senadora Ana Amélia, pelo pronun-
ciamento. Agradeço as palavras generosas de V. Exª.

Chamo o Senador Luiz Henrique para fazer uso 
da palavra como orador inscrito.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, nobre representante do Estado do Acre, 
Senador Jorge Viana, quero dizer a V. Exª que tenho 
orgulho de ocupar esta tribuna com V. Exª presidindo 
a Mesa desta Casa. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado, Senador.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Hoje, à noite, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no 
Ginásio Nilson Nelson, perante um público de cerca de 
dez mil pessoas, haverá a comemoração do décimo 
aniversário do Ministério do Turismo, criado, Senador 
Jorge Viana, por seu grande companheiro, o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

E o que decidiu o nosso colega Deputado, o Mi-
nistro Gastão Vieira? Decidiu comemorar os dez anos 
do Ministério do Turismo com um grande espetáculo 
cultural. S. Exª o Ministro do Turismo, tem a visão da 
absoluta integração entre turismo e cultura; tem a visão 
de que o processo cultural é fundamentalmente ligado 
ao processo turístico, serve-lhe de alicerce. 

Paris é a cidade que recebe mais turistas em 
todo o mundo, mas ninguém vai a Paris para fazer 
compras, como os que vão a Miami. As pessoas vão 
a Paris para ver as extraordinárias obras de arte con-
centradas no Louvre, no Quai d´Orsay e em todos os 
outros museus, as pessoas vão a Paris para desfrutar 
da cultura gastronômica francesa, as pessoas vão a 
Paris para ver os palácios, para contemplar a arquitetura 
clássica daquela cidade. É a cultura que faz com que 
Paris receba dois milhões de turistas todos os anos. 

E o Ministro Gastão Vieira teve essa visão, ao co-
memorar o décimo aniversário de seu ministério com 
um grande espetáculo.

No último dia 23, o mundo deveria lembrar o 
397o ano da morte de Miguel de Cervantes Saavedra, 
aquele que produziu a obra literária mais fantástica 
de todas as que foram escritas em língua espanhola, 
aquele que produziu uma obra fantástica a que deu o 
nome El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha, 
que ficou conhecida no mundo todo como Dom Qui-
xote. Em 2002, Sr. Presidente, os conselhos de letras 
da Noruega empreenderam uma enquete dentre es-
critores e leitores do mundo todo, que elegeram Dom 
Quixote como a obra literária mais grandiosa de todos 
os tempos, em todo o mundo.

Pois bem; Dom Quixote é essa obra universal 
porque contempla todas as contradições da vida hu-
mana: o sonho de Quixote e o realismo de Sancho 
Pança; a alegria e a tristeza; aquele que pensa, que vê 
as coisas que não existem e diz “por que não?”, contra 
aquele que vê as coisas que existem e não pergunta 
nada. Dom Quixote é obra universal porque exalta a 
comédia e a tragédia humana, exalta a opulência e a 
pobreza humana.

Essa obra fantástica foi transformada em um es-
petáculo de dança, talvez o mais belo, o mais colorido, 
o mais movimentado, o mais dinâmico, o mais festi-
vo, o mais irônico, o mais cômico de todas as outras 
peças. E essa peça tem a mesma universalidade do 
livro de Cervantes, porque reúne um músico austríaco, 
Ludwig Minkus, que escreveu a música; um coreógra-
fo francês, Marius Petipa, que fez a coreografia; um 
outro coreógrafo russo, que coreografou o espetáculo 
de hoje à noite; e uma escola brasileira, a Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil, uma escola que é uma clo-
nagem de Eliza Doolittle – aquela pobre florista que 
foi transformada pelo professor Higgins em uma lady, 
que todos pensaram fosse, em um baile em Londres, 
uma princesa húngara ou polonesa; uma escola que 
transforma crianças muito pobres das nossas peri-
ferias em artistas de primeiro mundo e em cidadãos 
excepcionais.
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A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil vem de 
Joinville para propiciar aos brasilienses um espetácu-
lo sem igual. Quem vir a apresentação desta noite vai 
ficar extasiado; quem não a vir vai sofrer a decepção 
de não tê-la visto.

É uma escola que seleciona, nas escolas públi-
cas das periferias das nossas cidades, de todo o País, 
crianças muito pobres. E lá estão paraibanos, piauien-
ses, acrianos; lá estão a goiana Amanda Gomes e o 
joinvilense Marcos Vinícius, que vieram de Nova York, 
onde acabaram de conquistar o cobiçado Grand Prix 
de dança norte-americano, diretamente para Brasília 
para este espetáculo. Eles farão os dois papeis princi-
pais, Kitri e Basílio. Kitri é filha de Lorenzo, que queria 
casar sua filha com um nobre senhor e que tenta im-
pedir o amor dela por um pobre barbeiro.

Esse espetáculo de hoje à noite aqui, em Brasília, 
vai desmentir a frase trágica, dura, de Nelson Rodri-
gues, de que o brasileiro tem complexo de vira-lata. 
Essa escola desmente esse estereótipo, desmente 
esse baixo astral. E quem vir dirá: nós, brasileiros, 
não podemos apenas fazer os melhores futebolistas 
do mundo; nós, brasileiros, não dependemos de um 
gênio efêmero, ou melhor, de um gênio raro, como o 
de Niemeyer, como o de Villa-Lobos, este que foi ca-
paz de desenvolver o tema de Bach, em suas Bachia-
nas, que são uma fantástica erupção de sensibilidade 
e de talento. Pois bem; a escola demonstra que nós 
não dependemos de um gênio, de um talento raro e 
bissexto, porque ali são 90 crianças, 90 crianças po-
bres da periferia, que vão demonstrar a Brasília que o 
Brasil pode, sim, ser um País de primeiro mundo; que 
o Brasil pode, sim, se der oportunidade às pessoas 
que pelo seu nível de pobreza não têm horizontes para 
crescer; se tivermos, como temos, a Escola Bolshoi, 
uma instituição que sistematize o ensino de primeiro 
nível, vai haver uma erupção fantástica...

(Soa a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – ... 
de talentos neste País. Hoje à noite...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª 
me permite, Senador Luiz Henrique?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
... a Escola do Teatro Bolshoi vai demonstrar a todos, 
inclusive a quem entre os Srs. Senadores tiver o privi-
légio de assistir ao espetáculo, que o Brasil é capaz, 
sim, que o Brasil é um País criativo, é um País com 
um potencial fantástico; vai demonstrar que o Brasil 
é capaz de produzir eventos culturais tão grandiosos 
como qualquer país desenvolvido.

Concedo o aparte a S. Exª o nobre Senador Su-
plicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que-
rido Senador Luiz Henrique, eu tenho ouvido falar 
dos espetáculos e do intercâmbio do Balé de Bol-
shoi de Moscou com o de Joinville. Fiquei sabendo 
agora e, embora esteja com uma enorme vontade, 
infelizmente, já estou com todo um plano de viagens 
marcado, hoje, e compromissos, amanhã, desde às 
6h45min. Então, para mim, hoje, vai ser difícil; mas 
dado o seu testemunho, eu fiquei com muita vontade 
de assistir ao espetáculo. Quem sabe possa eu, em 
breve, ir até Joinville para assisti-lo. Mas eu quero 
cumprimentá-lo porque sei que há algumas obras 
que cada ser humano realiza e sei que, como pre-
feito de Joinville, foi sua a iniciativa de realizar esse 
intercâmbio dos...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... jo-
vens e das jovens de Joinville para aprenderem balé 
em Moscou, com o Balé Bolshoi, com professoras e 
professores de uma tradição simplesmente fantástica. 
E, agora, esta iniciativa de, inclusive, trazer para nós 
uma das mais belas histórias da humanidade, O Dom 
Quixote de La Mancha, de Cervantes. Dessa forma, 
quero também recomendar a todos que puderem ir ao 
Teatro Nacional... É lá onde será realizado?

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
No Ginásio Nilson Nelson.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – No 
Ginásio Nilson Nelson? Então, um maior lugar ainda!

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª sabe que abriram as bilheterias e, em apenas 4 
horas, foram adquiridos mais de 5 mil ingressos?! Quer 
dizer, é aquilo que o Joãozinho Trinta dizia: “O pobre 
quer luxo. Quem gosta de lixo é o falso intelectual!” En-
tão, a população mais simples de Brasília acorreu às 
bilheterias do ginásio para ter o seu ingresso para po-
der estar, hoje à noite, para ver um espetáculo de gala.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Os 
meus parabéns por ser um dos patronos desta inicia-
tiva! E os meus cumprimentos ao Balé de Bolshoi de 
Joinville e toda a força para o espetáculo sobre Dom 
Quixote de La Mancha!

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Com prazer, concedo o aparte ao, seguramente, muito 
possível futuro Governador de Brasília.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Só queria informar, caro Senador Luiz Henrique, 
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veja as coisas: V. Exª está fazendo aqui um pronun-
ciamento, e, com a capacidade que V. Exª carrega e 
a sua história, obviamente estou tendo que fazer uma 
leitura adequada do Regimento. Como há colegas 
pedindo aparte, vou estendendo o tempo, porque V. 
Exª deu uma aula sobre a importância dessa cultura 
planetária e de o nosso País se encontrar com ela, 
valorizando inclusive aquilo que vem de Santa Catari-
na. Uma história que V. Exª escreveu e que, hoje, está 
aqui em Brasília. Estou aqui com o dilema do Senador 
Suplicy: tenho uma viagem para fazer, já programada, 
mas querendo ir assistir ao espetáculo com a minha 
filha, que dança balé, que adora balé.

Todavia, garanto aqui os apartes que estão so-
licitados.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– Só, antes de conceder o aparte ao nobre compa-
nheiro Rodrigo Rollemberg, quero salientar o se-
guinte: uma peça de balé completa como essa, co-
reografada por Petipa e por Vassilieva, com música 
de Minkus, quem aqui, na América do Sul, é capaz 
de fazer? O Balé Nacional do Rio de Janeiro, o Balé 
de São Paulo, o Balé do Teatro San Carlo, de Bue-
nos Aires, e agora o Ballet do Teatro Santiago, que 
é dirigido pela nossa Marcia Haydée. Quatro. Quatro 
teatros são capazes de fazer uma peça dessas. E a 
Escola Bolshoi. Uma peça completa de dança, com 
todo o enredo, com todo o desenvolvimento. Cinco 
companhias de dança têm condições de realizá-la, 
em toda a América do Sul. 

Concedo um aparte ao nobre Senador Rodrigo 
Rollemberg.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Prezado amigo, Senador Luiz Henrique, é um privilé-
gio para Santa Catarina e um privilégio para o Brasil 
ter um Senador como V. Exa, homem público da maior 
qualidade e da maior sensibilidade, de uma sensibili-
dade sofisticada, que percebe a importância da cultura 
para transformar a vida das pessoas. E V. Exa foi bus-
car no Ballet de Bolshoi, um dos melhores do mundo, 
talvez o melhor do mundo, a escola de balé fantástica, 
reconhecida mundialmente, e transformou isso na re-
alidade do seu Estado...

(Soa a campainha.)

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) 
– ...num grande instrumento de inclusão social, num 
grande instrumento de oportunidade e de abertura de 
novos horizontes para a juventude brasileira. Isso de-
monstra o seu alto espírito público e mostra como a 
cultura pode e deve ser utilizada como um instrumento 
de superação, não apenas de superação de dificulda-

de, de desigualdades, mas também de abertura de no-
vos horizontes materiais e espirituais para a vida das 
pessoas. Portanto, eu quero cumprimentar o povo de 
Santa Catarina pelo privilégio de ter um Senador com 
essa rara sensibilidade, com esse raro nível de sofisti-
cação intelectual e de compromisso com a população. 
E quero registrar que estarei lá com muito prazer, com 
muita expectativa, para ver esse grande espetáculo 
que é o Ballet de Bolshoi. Muito obrigado.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Será honroso para nós contar com a sua presença, 
com a da sua esposa, com a da sua família. E V. Exa 
pode ter certeza de que terá o privilégio de assistir a 
um grande espetáculo. 

A Escola do Teatro Bolshoi já atingiu níveis, e V. 
Exª vai ver nos dois primeiros bailarinos que eles já 
atingiram o nível dos primeiros bailarinos do Bolshoi da 
Rússia. Essa goiana, Amanda Gomes, ano passado, 
foi premiada também com a medalha de ouro no mais 
importante concurso de dança da Europa Ocidental, da 
Eurásia praticamente. Ela conquistou a mesma meda-
lha de ouro no concurso de Istambul. E V. Exª vai ver 
que ela, com apenas 17 anos, já tem uma performance 
de primeira bailarina do mundo.

Mas a Escola Bolshoi já formou alunos que es-
tão espalhados pelo mundo todo, nas melhores com-
panhias, desde o American Ballet Theatre, tem uma 
ex-aluna lá, no Bolshoi Moscou, há três. No Ballet de 
Düsseldorf, no Ballet de Viena, no Ballet de Chicago, 
no Ballet de Miami, no Ballet de Boston, no Mazowa-
sze, da Polônia, por todo o mundo, crianças que eram 
importantes, conheço-as todas, eu as vi chegarem à 
escola, eu as vi chegarem para aprender, algumas de-
las, a tomar banho, a escovar os dentes, a se portar à 
mesa para fazer as refeições, para, em seguida, apren-
der história da civilização, história da arte, aprender a 
tocar piano clássico.

O Bolshoi é a melhor escola de dança porque 
o bailarino sabe interpretar a música que está dan-
çando. São oito anos, cinco horas por dia. E sabe 
como começou essa escola, Senador Aloysio? Co-
meçou metade, metade: metade eram crianças de 
classe média e classe média alta, algumas até filhas 
de grandes empresários. E sabe como é hoje? No-
venta e nove por cento são crianças pobres, porque 
as crianças de classe média, quando chegam à ado-
lescência, não aguentam aquele ritmo duro de cinco 
horas por dia; as crianças pobres, sim, porque que-
rem uma oportunidade na vida. E muitas estão tendo 
esta oportunidade.

Quem for hoje à noite ao Ginásio Nilson Nelson 
vai ver. E eu lamento por aqueles que não virem. Vou 
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fazer um apelo, inclusive à direção desta Casa, para 
que aproveite a filmagem do espetáculo para passar 
na TV Senado, nos momentos em que não há sessões 
aqui na Casa, no recesso, para que mais pessoas ve-
jam a qualidade desse espetáculo.

Concedo a palavra ao grande Líder desta Casa, 
Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Obrigado, Senador. Senador Luiz Henrique, eu 
me lembro como se fosse hoje do dia da inauguração. 
V. Exª havia me convidado para ir a Joinville, para o 
primeiro espetáculo naquele teatro maravilhoso que 
o senhor construiu. Havia caído sobre a cidade uma 
chuva catastrófica, que provocou um estrago enorme: 
sujeira, entulho pelas ruas. Poucas horas depois da 
chuva, tudo estava limpo.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Havia paulista lá, tinha que dar enchente!

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – 
SP) – Não, havia um bom prefeito. Poucas horas de-
pois, cada coisa estava no seu lugar. A cidade limpa, 
novinha em folha, e nós fomos para a inauguração. O 
senhor me contou essa história toda, como isso come-
çou, todos os passos que o senhor deu, as descrenças 
iniciais, não suas, mas de pessoas que achavam im-
possível a realização desse sonho. Lembro-me dessa 
noite inaugural e fico muito feliz, meu querido Sena-
dor Luiz Henrique, nós que somos amigos há tantos 
anos, em ver...

(Soa a campainha.)

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP) 
– ...que esse mesmo entusiasmo, o senhor transmite 
hoje ao Senado, o mesmo entusiasmo que o senhor 
sentiu naquele dia da inauguração. Meus parabéns 
por tudo o que o senhor representa na política do 
nosso País.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Bondade de V. Exª.

Eu vou encerrar, Sr. Presidente. E vou encerrar 
fazendo uma revelação: quem fundou essa escola 
comigo foi nada mais, nada menos do que Vladimir 
Vasilyevich.

Vladimir Vasilyevich é considerado na Rússia o 
maior bailarino do Século XX. Aqui no Brasil não é 
conhecido, porque não emigrou, como Baryshnikov, 
como Nureyev e outros tantos. Ele ficou sempre no 
seu país. Mas, no dia em que nós inauguramos, Va-
silyevich olhou para mim e disse: “Prepare-se para 
escalar o Everest.” E esses treze anos dessa esco-
la têm sido uma falta de oxigênio, uma dificuldade 

para arrecadar recursos para manter uma escola 
desse nível.

E eu faço até um apelo. A escola tem aprovados 
no Ministério da Cultura recursos da ordem de R$3,5 
milhões, e temos tido grande dificuldade para captar. 
Eu aproveito a TV Senado para que as pessoas fa-
çam captação, deduzam do Imposto de Renda a pa-
gar. Cada um de nós pode deduzir 5% do Imposto de 
Renda a pagar e dedicar à escola, dedicar a essas 
crianças pobres. 

Eu faço um apelo às empresas: invistam nesse 
projeto, porque – vou usar até um slogan da Presi-
dente Dilma Rousseff – esse projeto, Senador Jorge 
Viana, sem dúvida é o projeto do Brasil maior. Muito 
obrigado.

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Luiz Henrique, eu tenho muito orgulho 
de ter tido o privilégio de estreitar a amizade com V. 
Exª desde que cheguei aqui. Mas V. Exª deu uma aula 
– eu tive que atender ao telefone – de brasilidade. Pa-
rabéns a V. Exª, Senador Luiz Henrique.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador... 

Desculpe. Como Líder, o Senador Rodrigo Ro-
lemberg.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pediria a V. Exª a minha inscrição pela Liderança da 
Minoria.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– V. Exª está sendo inscrito pela Liderança da Minoria.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Com a palavra V. Exª, Senador Rodrigo Rollemberg, 
que tão bem representa o Distrito Federal na Casa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Sr. Presidente, antes de iniciar o meu pronun-
ciamento, consulto V. Exª. Eu estou inscrito como Líder 
e para uma comunicação inadiável. Indago se posso 
falar como uma comunicação inadiável ou como ora-
dor, para ceder o meu espaço como Líder para a Se-
nadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª fala como uma comunicação inadiável. E 
está aberto espaço como Líder ou como oradora ins-
crita para a Senadora Lídice da Mata.
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O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador) – Muito obrigado. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço uso da 
palavra rapidamente apenas para fazer uma avaliação 
do processo político ocorrido ontem, aqui no Plenário, 
e, ao mesmo tempo, da aprovação pela Câmara dos 
Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça, 
de uma proposta de emenda à Constituição que bus-
ca restringir as atribuições e os deveres do Supremo 
Tribunal Federal.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, ontem, desde 
o início da sessão, alertei o Presidente do Senado, 
alertei o Plenário do Senado que nós viveríamos um 
grande constrangimento, porque estávamos avaliando 
um projeto de lei ordinária claramente inconstitucional, 
pois decisão muito recente do Supremo Tribunal Federal 
interpretava o art. 17 da Constituição Federal, que se 
refere à livre organização partidária, e definia os limi-
tes e a amplitude dessa livre organização partidária.

Nós poderíamos ter evitado o constrangimento. 
Alertei, naquela ocasião, que o projeto era tão fla-
grantemente inconstitucional que, se fosse apreciado 
e aprovado pelo Senado Federal, pelo Congresso Na-
cional, certamente seria considerado inconstitucional, 
posteriormente, no Supremo Tribunal Federal. Aleguei 
e cheguei a ler partes de votos de ex-Ministros e de 
atuais Ministros do Supremo que sustentavam o direi-
to de um Parlamentar de questionar a apreciação de 
um projeto claramente inconstitucional, pelo constran-
gimento que isso representava para o Parlamentar.

Pois bem, ontem, ao final da nossa sessão, em 
que os partidos perceberam, no debate, a gravidade 
da medida que se queria votar à força, de forma rápida, 
acelerada, os próprios partidos que têm uma grande 
maioria nesta Casa não conseguiram quórum suficiente 
para apreciação da matéria e, felizmente, o requeri-
mento não foi apreciado, o que abre uma oportunidade 
para o Senado restaurar o bom senso, restaurar o pro-
cesso legítimo e arquivar definitivamente esse projeto, 
por ser claramente inconstitucional. 

Basta que ele vá à Comissão de Constituição e 
Justiça para que ali seja apreciado de forma isenta, 
tranquila. A Comissão de Constituição e Justiça vai 
dizer claramente que ele é inconstitucional, e nós não 
teremos que viver um novo constrangimento.

Agora, Sr. Presidente, preocupam-me alguns mo-
vimentos de caráter extremamente autoritário que me 
fazem, Senador Aloysio Nunes, perceber que há par-
tidos e Parlamentares perdendo a medida das coisas.

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, 
ontem, aprovou uma proposta de emenda à Constitui-
ção que ataca um dos princípios, um dos fundamentos 

da República, que é o equilíbrio entre os Poderes, no 
sentido de querer obrigar a submissão ao Congresso 
Nacional de decisões do Supremo Tribunal Federal, 
guardião maior da Constituição brasileira. Veja a si-
tuação, caso aprovada essa proposta, que nós es-
taríamos constrangidos a viver: o Congresso aprova 
uma medida claramente inconstitucional, o Supremo 
a declara inconstitucional, e o Congresso Nacional, 
posteriormente, diz que invalida a decisão do Supre-
mo Tribunal Federal.

Quero alertar, como fiz ontem, que a democracia 
foi uma grande conquista da população brasileira, uma 
conquista dolorosa. Alguns morreram, muitos foram 
torturados, e nós não podemos, com gestos aqui e ali, 
com casuísmos aqui e ali, atacar os fundamentos da 
democracia brasileira.

Quero cumprimentar o Ministro Gilmar Mendes 
e, em sua pessoa, cumprimentar o Supremo Tribunal 
Federal, pela coragem, pela decisão correta de cumprir 
o dever do Supremo Tribunal Federal de guardião maior 
da Constituição brasileira ao suspender o processo de 
apreciação de uma matéria claramente inconstitucio-
nal. Tenho a certeza de que muitos Senadores, hoje, 
amanheceram aliviados com a decisão do Supremo, 
torcendo para que ela seja rapidamente confirmada pelo 
Plenário do Supremo ou para que a Mesa do Senado 
retire o projeto de tramitação, para que esse constran-
gimento não seja ampliado, não seja continuado, não 
seja estendido, como percebemos claramente, ontem, 
por parte de vários Parlamentares.

Eu quero apenas me referir às conclusões do 
voto do Ministro Gilmar Mendes, ao deferir a medida 
liminar ao mandado de segurança impetrado por mim, 
quando ele coloca, em primeiro lugar, “(i) a excepcio-
nalidade do presente caso, confirmada pela extrema 
velocidade de tramitação do mencionado projeto de lei, 
em detrimento da adequada reflexão e ponderação que 
devem nortear tamanha modificação na organização 
política nacional”.

Ora, minha gente, o que justificaria a tramitação 
em regime de urgência, de forma absolutamente des-
necessária e violentadora? Falo da forma como isso 
foi feito na Câmara, com uma pressão enorme. E, no 
mesmo dia em que foi aprovado na Câmara, chegou 
ao Senado e foi lido em plenário. E, já na primeira ses-
são, o Líder colheu assinaturas, para tentar passar o 
rolo compressor numa medida de grande impacto na 
organização política brasileira. Ainda que constitucional 
fosse aquele projeto de lei, pelos impactos que tem, 
nada justificaria a forma acelerada, excessivamente 
acelerada de sua tramitação.

Mas o Ministro continua: “[...] (ii) a aparente ten-
tativa casuística de alterar as regras para a criação de 
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partidos na corrente Legislatura, em prejuízo de mino-
rias políticas e, por conseguinte, da própria democracia”.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há diversos 
precedentes do Supremo Tribunal Federal que reafir-
mam o princípio da livre organização partidária. Houve 
o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
relativa à cláusula de barreira. Ali ficou claro – quero 
registrar mais uma vez – que meu Partido entrou com 
esse mandado – eu, pessoalmente, entrei com o man-
dado – por uma questão de princípio, por coerência 
política, porque lá atrás também o fizemos por isso, 
porque nós já tínhamos ultrapassado a cláusula de 
barreira. Portanto, não seríamos atingidos pela medida.

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Mas entendíamos que ela atacava a Constitui-
ção brasileira, atacava o princípio da livre organização 
partidária. E foi isso, Senador Jorge Viana, que nos fez 
ir ao Supremo Tribunal Federal e, naquele momento, 
conquistar o deferimento da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade, e o Supremo declarou inconstitucional 
aquela norma.

Agora, Sr. Presidente, uma decisão recentíssima 
do Supremo Tribunal Federal julgando o caso do PSD 
deixou muito clara a amplitude da interpretação da 
liberdade de organização partidária. Nós não pode-
mos abusar do poder legislativo para que uma maioria 
eventual massacre uma minoria. Esse é um princípio 
da Constituição brasileira, é um princípio que precisa 
ser respeitado, porque, senão, nós não teremos alter-
nância de poder, que é outra condição fundamental da 
democracia, Senador Jorge Viana. Se houver sempre 
o massacre da minoria pela maioria, nós não teremos 
alternância de poder, porque as leis serão feitas sem-
pre para beneficiar aquelas maiorias eventuais, que 
deixarão de ser eventuais para se perpetuarem no 
poder. Portanto, aqui também há um princípio claro.

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Mas podemos ir mais além. O Ministro diz: “[...] 
(iii) a contradição entre a proposição em questão e o 
teor da Constituição Federal de 1988 e da decisão pro-
ferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.430”. Foi exatamente nessa 
ação – e peço só um pouco mais de tempo, Sr. Presi-
dente – que foi feita a avaliação da fundação do PSD.

Ora, é óbvio que todos os Senadores aqui pre-
sentes têm a obrigação de saber que uma lei ordinária 
não pode mudar uma interpretação da Constituição da 
República feita recentemente pelo Supremo Tribunal 
Federal.

(Interrupção do som.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Não é possível, Sr. Presidente, através de 
uma lei ordinária, querer modificar uma interpretação 
recentíssima do Supremo Tribunal Federal acerca da 
Constituição Federal, interpretando o pluralismo político 
como um princípio fundamental do Estado democráti-
co de direito e a liberdade de organização partidária.

Portanto, foram os três motivos que fizeram com 
que o Ministro Gilmar Mendes, de forma absolutamente 
correta, deferisse o pedido de liminar, para suspender 
a tramitação do PLC nº 14, de 2013, até o julgamento 
do mérito do presente mandado de segurança.

Sr. Presidente, alerto: o momento é de muita gra-
vidade. Eu conclamo os homens de bem, os homens 
sensatos, os homens e as mulheres de bem, sensa-
tos, para que não permitamos ataques à democracia. 
A forma como esse projeto foi apreciado e aprovado 
na Câmara e a forma como está se dando essa deci-
são da Câmara, buscando submeter as decisões do 
Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional, são 
uma grave violação ao princípio do equilíbrio entre os 
Poderes, princípio fundamental da República brasilei-
ra. Se admitirmos isso, nós fragilizaremos de morte 
a democracia brasileira. Nós não podemos admitir a 
possibilidade de fragilizarmos de morte a democracia 
brasileira!

Era esse registro, Sr. Presidente, que eu gostaria 
de fazer na tarde de hoje. E o faço em nome do meu 
Partido, o PSB.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Rodrigo Rollem-
berg, colega que tão bem representa o Distrito Federal 
nesta Casa.

Eu queria cumprimentar os alunos e as alunas, 
estudantes do ensino fundamental da Escola Pequeno 
Príncipe, em Goiânia. Sejam bem-vindos ao Senado 
Federal! Aproveitem Brasília e o Congresso!

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Pela ordem, peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu 
gostaria de registrar a presença, que muito nos honra, 
do Prefeito do Município de Jacinto Machado, Antonio 
João de Fáveri, acompanhado do Vice-Prefeito, Ade-
lor Emerich. É um Município de 11 mil habitantes, que 
tem um cânion muito especial. É um Município produ-
tor, sobretudo, de bens agrícolas, mas que poderá se 
tornar, segundo o Prefeito, um centro de atenção de 
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pessoas de todo o mundo pela riqueza do cânion que 
ali se encontra.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador Suplicy, fica feito o registro por V. Exª.

Ponho em votação, para a apreciação do Plenário, 
os Requerimentos nºs 357, 358, 359, de 2013, que 
envolvem a Senadora Lídice, o Senador Valdir Raupp 
e a Senadora Vanessa. Por determinação da Mesa 
Diretora do Senado, esses nobres Senadores nos re-
presentarão em evento na República Popular de Cuba.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que apro-
vam a autorização para que os Senadores cumpram 
essa missão permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os Requerimentos nºs 357, 358, 
359, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu queria também pôr à apreciação do Plenário 
os Requerimentos nºs 343, de 2013; 344, de 2013; 
e 341, de 2013, que têm parecer da Comissão de Re-
lações Exteriores e que envolvem o Senador Ricardo 
Ferraço, o Senador Eduardo Suplicy e a Senadora Ana 
Amélia, que cumprirão missão oficial no Chile.

São os seguintes os Pareceres:

PARECER Nº 290, DE 2013

Da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, sobre o Requerimento nº 343, 
de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, que 
“requer, nos termos dos artigos 13 e 40, §1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, autorização para desempenhar 
missão no exterior, como representante do 
Senado Federal, nos dias 7 e 11 de maio de 
2013, para participar, como debatedor, na 
Conferência Anual da Eastern Economic 
Association – EEA, que ocorrerá em Nova 
York, Estados Unidos da América. Assim, 
comunica ausência do País no período de 
7 a 11 de maio de 2013.”

Relator: Senador Luiz Henrique

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 343, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
que requer, nos termos dos artigos 13 e 40, §1º, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para desempenhar missão no exterior, como represen-
tante do Senado Federal, nos dias 7 e 11 de maio de 
2013, para participar, como debatedor, na Conferência 
Anual da Eastern Economic Association – EEA, que 
ocorrerá em Nova York, Estados Unidos da América. 

Assim, comunica ausência do País no período de 7 a 
11 de maio de 2013.

O Requerimento do Senador Eduardo Suplicy se 
faz acompanhar do Convite formulado pela Eastern 
Economic Association – EEA, que foi encaminhado ao 
Excelentíssimo Senador Renan Calheiros, mencionan-
do o convite ao Senador Eduardo Suplicy.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Senador, 
quando incumbido de representação da Casa ou, ain-
da, no desempenho de missão no País ou no exterior, 
deverá ser autorizada mediante deliberação do Plená-
rio, se houver ônus para o Senado”, estabelecendo, 
ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade de que seja 
ouvida a Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, ou a Comissão que tiver maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno do Senado Federal, o Reque-
rente comunica que estará ausente do País no mesmo 
período da licença solicitada – 7 a 11 de maio de 2013. 
Sua Excelência, o Senador Eduardo Suplicy, solicita, 
portanto, as necessárias providências para o desem-
penho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 343, de 2013.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2013.
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PARECER Nº 291, DE 2013

Da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, sobre o Requerimento nº 344, 
de 2013, da Senadora Ana Amélia, que “Re-
quer, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, com a redação 
dada pela Resolução nº 37, de 1995, que seja 
considerada como de missão no exterior a 
participação em reuniões com parlamenta-
res no Parlamento Chileno, a realizarem-se 
nas cidades de Valparaíso e Santiago, no 
período de 4 a 8 de maio de 2013. Comuni-
ca, ainda, conforme o disposto no art. 39, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, ausência do País no período de 4 
a 8 de maio de 2013.”

Relator: Senador Luiz Henrique

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Requeri-
mento nº 344, de 2013, da Senadora Ana Amélia, que 
“Requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, com a redação dada pela Reso-
lução nº 37, de 1995, que seja considerada como de 
missão no exterior a participação em reuniões com 
parlamentares no Parlamento Chileno, a realizarem-se 
nas cidades de Valparaíso e Santiago, no período de 
4 a 8 de maio de 2013. Comunica, ainda, conforme o 
disposto no art. 39, inciso I, do Regimento Interno do 
Senado Federal, ausência do País no período de 4 a 
8 de maio de 2013.”

O Requerimento da Senadora Ana Amélia se 
faz acompanhar do documento nº 90/2013, do Em-
bajador de Chile em Brasil, Fernando Schmidt Ariztia, 
convidando os membros da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal do 
Brasil, para realizar uma visita ao Chile entre os dias 
2 e 8 de maio deste ano.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Sena-
dor, quando incumbido de representação da Casa 
ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no 
exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação 
do Plenário, se houver ônus para o Senado”, estabe-
lecendo, ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade 
de que seja ouvida a Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver 
maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39, in-
ciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, a 
Requerente comunica que estará ausente do País no 
mesmo período da licença solicitada – 4 a 8 de maio 
de 2013. Sua Excelência, a Senadora Ana Amélia, 
solicita, portanto, as necessárias providências para o 
desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
Nº 344, de 2013.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2013.
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PARECER Nº 292, DE 2013

Da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, sobre o Requerimento nº 
341, de 2011, do Senador Ricardo Ferraço, 
que “Requer, com base no art. 40, do Regi-
mento Interno do Senado Federal, licença 
dos trabalhos da Casa no período de 2 a 
8 de maio de 2013, por ter sido convidado 
pelo Embaixador do Chile no Brasil para 
participar de reuniões de trabalho entre a 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado Federal Brasileiro e a 
Comissão de Relações Exteriores do Sena-
do do Chile, que se realizarão em Santiago. 
Comunica, ainda, nos termos do art. 39, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, ausência do País no período de 2 
a 8 de maio de 2013.”

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 341, de 2013, do Senador Ricardo Ferra-
ço, que “Requer, com base no art. 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença dos trabalhos da 
Casa no período de 2 a 8 de maio de 2013, por ter 
sido convidado pelo Embaixador do Chile no Brasil 
para participar de reuniões de trabalho entre a Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
do Senado Federal Brasileiro e a Comissão de Re-
lações Exteriores do Senado do Chile, que se rea-
lizarão em Santiago. Comunica, ainda, nos termos 
do art. 39, inciso I, do Regimento Interno do Senado 
Federal, ausência do País no período de 2 a 8 de 
maio de 2013.”

O Requerimento do Senador Ricardo Fer-
raço se faz acompanhar de Carta do Excelen-
tíssimo Senhor Embaixador do Chile no Brasil, 
Fernando Schmidt Ariztia, que transmite convite 
do Presidente da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional daquele país, Senador Ignácio 

Walker, para realizar uma reunião de trabalho entre 
ambas as Comissões.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Sena-
dor, quando incumbido de representação da Casa 
ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no 
exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação 
do Plenário, se houver ônus para o Senado”, estabe-
lecendo, ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade 
de que seja ouvida a Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver 
maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 39, inciso 
I, do Regimento Interno, o Requerente comunica 
que estará ausente do País no mesmo período da 
licença solicitada – 2 a 8 de maio de 2013. Sua Ex-
celência, o Senador Ricardo Ferraço, solicita, por-
tanto, as necessárias providências para o desem-
penho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 341, de 2013.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sob apreciação estão os Requerimentos nºs 
343, 344 e 341, todos de 2013.

As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que os 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovados os requerimentos, conforme pareceres 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como próximo orador inscrito, falará o Senador 
Eduardo Suplicy.

Eu pediria ao Senador Eduardo Suplicy que, se 
pudesse, logo após o seu pronunciamento, assumisse 
a Presidência dos trabalhos. Ou o colega Flexa pode-
ria nos dar o privilégio de contar com sua Presidên-
cia, para que eu pudesse atender a uma audiência na 
Vice-Presidência. E eu já retornarei aqui.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sejam muito bem-vindos aqui as estudantes 
e os estudantes!

Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, tomei co-
nhecimento de um estudo de excepcional qualidade e 
seriedade feito por um dos consultores legislativos do 
Senado Federal do Núcleo de Estudos e Pesquisas do 
Senado, o Sr. Ricardo Nunes de Miranda, sobre o tema 
“Zona Franca de Manaus: Desafios e Vulnerabilidades 
– Textos para Discussão”. Fui chamado a prestar aten-
ção a esse estudo por meu assessor Carlos Frausino 
e também por artigo do excelente jornalista do Valor 
Econômico Ribamar Oliveira, denominado “Hora de 
Repensar a Zona Franca de Manaus”, publicado hoje 
naquele jornal.

Ribamar Oliveira, na abertura de seu artigo, diz 
que um dos principais obstáculos para a aprovação 
da reforma do ICMS é a reivindicação do Estado do 
Amazonas de manter a alíquota interestadual de 12% 
para os produtos da Zona Franca de Manaus.

No auge dessa disputa, a Consultoria Legislativa 
do Senado divulgou um estudo que informa que 32,5% 
dos benefícios tributários concedidos à Zona Franca 
de Manaus não são custeados pelo Governo Federal, 
mas pelos próprios Estados e Municípios.

Tal é a relevância desse estudo publicado pela 
Consultoria e feito por Ricardo Nunes de Miranda, que, 
embora seja longo, vou ler, pois acredito que ele me-
rece ser estudado por todos nós Senadores, inclusive 
pelo Relator Delcídio do Amaral, pelos Senadores do 
Pará, de São Paulo, do Nordeste, do Rio Grande do Sul, 

do próprio Amazonas, do Centro-Oeste. Há aqui uma 
reflexão embasada em dados muito bem elaborados 
e, portanto, eu pretendo ler hoje aquilo que conseguir 
desse texto e prosseguir na segunda-feira, uma vez 
que esse estudo tem cerca de 40 páginas. 

Diz, então, Ricardo Nunes de Miranda:

A Zona Franca de Manaus (ZFM) foi inicial-
mente idealizada como Porto Livre, em 1957. 
Dez anos mais tarde, o Decreto-Lei nº 288, de 
1967, reformulou o modelo, instituindo incenti-
vos fiscais para a implantação de um polo in-
dustrial comercial e agropecuário na Amazônia. 
Os empreendimentos instalados na ZFM con-
tam com diversos incentivos, que têm por ob-
jetivo reduzir as desvantagens locacionais e 
estimular o desenvolvimento regional. Há in-
centivos tributários, com redução ou isenção de 
tributos federais, estaduais e municipais, além 
da venda de terrenos a preços simbólicos no 
parque industrial de Manaus, com completa 
infraestrutura de serviços sanitários, energia 
e comunicações. 
Os incentivos fiscais foram inicialmente pre-
vistos para terminar em 1997. Desde então, 
vêm sendo renovados por meio de legislação 
específica. A extensão mais recente foi esta-
belecida pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 2003, que prorrogou os benefícios de 2013 
para [até] 2023. 
Atualmente, mais de 600 empresas estão ins-
taladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), 
que faturaram cerca de R$70 bilhões em 2011, 
geraram mais de 100 mil empregos diretos e 
outros 400 mil empregos indiretos e colocaram 
o Amazonas na terceira posição do ranking de 
Estados brasileiros que mais arrecadam com 
o setor industrial. 
O objetivo deste trabalho é discutir a viabilidade 
da Zona Franca de Manaus. Dividimos o tra-
balho em três seções, além desta introdução 
e das considerações finais.
Na Seção I avaliamos a ZFM nas seguintes di-
mensões: custos fiscais, geração de emprego 
e massa salarial; impacto sobre o desenvolvi-
mento; e sustentabilidade dos gastos. Pudemos 
observar que a renúncia fiscal da Zona Franca 
de Manaus é muito elevada. Adicionalmente, 
verificou-se que a qualidade dos empregos ge-
rados é inferior ao que seria de se esperar; que 
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o impacto sobre o desenvolvimento regional é 
modesto; e que a manutenção do modelo atual 
irá requerer gastos permanentes (na forma de 
isenções fiscais) do setor público.
Na Seção II comparamos a ZFM com as Zonas 
Econômicas Especiais (ZEE), estabelecidas na 
China a partir da década de 1980. Percebe-
-se que as ZEE, ainda que tivessem algum 
objetivo de desenvolvimento regional, tinham 
como prioridade aumentar a produtividade e 
incorporar novas tecnologias, aumentando a 
competitividade do País.
Já a Seção III avalia a vulnerabilidade da ZFM. 
Mais especificamente, mostramos que a bai-
xa incorporação de tecnologia faz com que a 
ZFM só se mantenha viável enquanto houver 
incentivos fiscais. Isso torna a região vulnerá-
vel às decisões de controle de gastos públicos 
tomadas em Brasília. Sugerimos uma alteração 
do atual modelo, na direção do que foi aplicado 
para a indústria automobilística no Nordeste a 
partir da década de 1990. Nesse último caso, 
vimos que estão sendo oferecidos os incenti-
vos corretos, no sentido de tornar a indústria 
menos dependente de benesses federais no 
longo prazo.
Nas considerações finais apresentamos as 
principais conclusões do trabalho. 
Por fim, cabe esclarecer que esta análise não 
abrange o tema dos benefícios da ZFM para 
o restante do Estado do Amazonas, além da 
capital e de sua área de influência direta. Isso 
decorre do fato de não terem sido identifica-
das evidências de que o modelo da ZFM teria 
impacto positivo na manutenção de amplas 
áreas de floresta preservadas no Estado do 
Amazonas e promovido o desenvolvimento 
socioeconômico da população residente no 
interior.

Então, o primeiro ponto é a análise dos custos e 
do impacto da Zona Franca de Manaus.

Esta seção está dividida em quatro partes. 
Na primeira apresentamos os custos da ZFM, 
mensurados pelos benefícios fiscais conce-
didos. A segunda parte discute o impacto da 
ZFM sobre a geração de emprego e sobre a 
massa salarial. Na parte I.3 avaliamos o im-
pacto da ZFM sobre a distribuição de renda, 

tanto no nível pessoal, quanto regional, local 
e entre os entes da Federação. A quarta e úl-
tima parte discute se os benefícios tributários 
concedidos para a ZFM poderiam ser caracte-
rizados como investimentos ou se eles teriam 
um comportamento mais semelhante ao de 
gastos correntes.
I.1 – Custos Fiscais da Zona Franca de Manaus
O custo da ZFM é analisado com base em 
informações dos gastos efetivos, referentes 
aos exercícios de 2008 e 2009; das proje-
ções (já com base na arrecadação efetiva) 
para 2010 e das previsões orçamentárias 
para 2011.
Execução do gasto tributário. 
As informações sobre a execução dos gastos 
tributários estão disponíveis no site da Se-
cretaria da Receita Federal do Brasil (SRF), 
no seguinte endereço eletrônico [aqui citado]: 
HTTP://www.receita.fazenda.gov.br/Arrecada-
ção [...] [e assim por diante].
O quadro apresentado a seguir contém as 
estimativas (efetivas) para 2008 e 2009, e as 
projeções (ainda a serem confirmadas com 
base na arrecadação tributária efetiva) para 
2010. Mostra, também, as previsões para 2011, 
enviadas ao Congresso Nacional pelo Poder 
Executivo.

E aqui está a tabela com os gastos tributários...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... para a Zona Franca de Manaus, com estimativas 
para 2008, 2009, 2010 e 2011, respectivamente, e 
com os diversos valores e o gasto tributário total de 
13,965 milhões em 2008; 12,116 milhões em 2009; 
14,705 milhões em 2010; e 17... Aliás, são 13,965 
bilhões em 2008; 12,116 bilhões em 2009; 14,705 
bilhões de projeção em 2010; e 17,763 bilhões de 
previsão para 2011.

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Não me foram concedidos os dez minutos que eu teria?

PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB – PA) 
– Os dez minutos foram concedidos, Senador Suplicy, 
mas vou prorrogar por mais um tempo para que con-
clua o seu pronunciamento.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço.

O quadro anterior mostra que a maior parte 
(56%) dos benefícios fiscais é baseada no IPI, 
principalmente o vinculado às operações in-
ternas. No entanto, também são significativos 
os valores relativos ao IPI vinculado às impor-
tações. A isenção do Imposto sobre Importa-
ções (II) representa 9,4% do custo tributário, 
o que também contribui para o barateamento 
das importações.
Já os benefícios fiscais concedidos pela redu-
ção da Contribuição para PIS/Pasep e redu-
ção da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (Cofins) representam, em 
conjunto, 24,6% dos gastos tributários da ZFM 
e Áreas de Livre Comércio (ALC).
O papel preponderante do IPI deve ser ava-
liado levando em conta que 58% do produto 
de sua arrecadação pertencem aos Estados e 
Municípios e Fundos Constitucionais de Finan-
ciamento. Ou seja, 32,5% (58% de 56%) dos 
benefícios tributários concedidos à ZFM não 
são custeados pelo Governo Federal, sendo, 
de fato, uma transferência:
I) dos governos estaduais (inclusive o do Ama-
zonas) e dos Municípios (inclusive os do Esta-
do do Amazonas) mediante a diminuição dos 
recursos dos Fundos de Participação dos Es-
tados (FPE) e dos Municípios (FPM); 
II) dos três Fundos Constitucionais de Finan-
ciamento [...]; e 
III) da parcela de 10% do produto da arrecada-
ção do IPI que são distribuídos aos governos 
estaduais segundo o volume de exportações 
de cada Estado.
Além dos gastos tributários federais, cabe 
considerar os gastos com a redução do ICMS 
devido pelas empresas sediadas na ZFM e a 
isenção, por dez anos, concedida pelo Muni-
cípio em relação ao valor devido do IPTU e 
das Taxas de Licença para Funcionamento 
e de Serviços de Limpeza e Conservação 
Pública.
Segundo o documento da Suframa: Indica-
dores de Desempenho do Polo Industrial de 
Manaus, atualizado em 30/3/2011, e publi-
cado pela Coise [...], o governo estadual de-

volveu às empresas ICMS no montante de 
R$3,2 bilhões.
Há um aspecto fundamental, mas pouco di-
vulgado, sobre a isenção de ICMS interesta-
dual no comércio com a ZFM. Na legislação 
federal que disciplina a cobrança do ICMS, há 
uma imensa proteção para a ZFM, pois o art. 
15 da Lei Complementar (LC) nº 24, de 1975, 
assim dispõe... 

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Continuo:

Art. 15. O disposto nesta Lei não se aplica 
às indústrias instaladas ou que vierem a ins-
talar-se na Zona Franca de Manaus, sendo 
vedado às demais Unidades da Federação 
determinar a exclusão de incentivo fiscal, 
prêmio ou estímulo concedido pelo Estado 
do Amazonas.
Portanto, há isenção do ICMS sobre os bens 
industrializados produzidos nos demais Es-
tados [...] [exceto para uma série de setores] 
e destinados para comercialização na Zona 
Franca. 
Como resultado, no saldo de comércio inte-
restadual há oito Estados que têm superá-
vit na cobrança do ICMS. O maior saldo é 
exatamente do Estado do Amazonas, com 
R$6,4 bilhões de um total de R$17,5 bilhões 
de superávit [...]. 
Sabe-se que uma parte do ICMS devido nas 
saídas de mercadorias em direção a outras 
unidades federativas é ...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Suplicy, V. Exª iniciou o seu pronun-
ciamento às 15h12. São 15h28. Vou prorrogar por mais 
um minuto para que V. Exª possa concluir o pronuncia-
mento que faz neste momento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Agradeço, prezado Presidente.

Também não se conhece o montante do ICMS 
que deixa de ser arrecadado pelas demais uni-
dades federativas nas exportações abrigadas 
pelo disposto no ditame mencionado na LC nº 
25, de 1975. 
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[...] também não são conhecidos os valores 
do gasto tributário municipal com a isenção 
de IPTU e taxas. 

Na próxima segunda-feira, eu continuarei a análise 
desse documento, com a previsão dos gastos tributá-
rios de 2011; análise da geração de emprego e massa 
salarial, enfim, os mais diversos aspectos.

Mas eu quero solicitar, Sr. Presidente, que seja 
transcrito, na íntegra esse documento, e recomendo a 
todos os 81 Senadores que estudem esse...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
... documento que constitui um subsídio formidável e 
de extraordinária qualidade. Acredito que os próprios 
Senadores que têm defendido a Zona Franca de Ma-
naus vão querer estudá-lo para fazerem sugestões de 
modificações, tal a qualidade desse trabalho com que, 
felizmente, a assessoria do Senado Federal nos brinda.

Muito obrigado, prezado Senador.

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

HORA DE REPENSAR 
A ZONA FRANCA DE MANAUS 

Ribamar Oliveira

Um dos principais obstáculos para a aprovação 
da reforma do Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) é a reivindicação do Estado do 
Amazonas de manter a alíquota interestadual de 12% 
para os produtos da Zona Franca de Manaus (ZFM). 
No auge dessa disputa, a consultoria legislativa do 
Senado divulgou um estudo que informa que 32,5% 
dos benefícios tributários concedidos à ZFM não são 
custeados pelo governo federal, mas pelos próprios 
Estados e municípios.

Isto ocorre porque a maior parte (56%) dos be-
nefícios fiscais da ZFM é baseada no Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI). Da receita do IPI, 58% 
são destinados aos fundos de participação de Esta-
dos e municípios e aos fundos constitucionais. Assim, 
a concessão de benefício tributário com base nesse 
tributo impacta a receita dos governos estaduais e pre-

feituras, principalmente das regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, segundo o estudo, de autoria do con-
sultor Ricardo Nunes de Miranda.

Com base na atual distribuição dos recursos dos 
fundos de participação de Estados e de municípios 
e dos fundos constitucionais (FNO, FNE e FCO), Mi-
randa estima que a isenção de IPI na ZFM em 2010, 
projetada em R$8,8 bilhões, retirou cerca de R$2,6 
bilhões do orçamento dos 20 Estados e dos 2.288 
municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-
-Oeste e dos três

fundos constitucionais de financiamento e os des-
tinou às 432 empresas instaladas na ZFM.

Estudo diz que ZFM é custeada pelos Estados e 
municípios

Mesmo na região Norte, o estudo diz que também 
é expressiva a concentração de benefícios fiscais na 
ZFM. Em relação ao exercício de 2008, o Tribunal de 
Contas da União (TCU) constatou que 54% dos incen-
tivos fiscais destinados ao desenvolvimento regional 
sob responsabilidade da Sudam foram aplicados em 
Manaus.

O custo total dos benefícios tributários federais 
para o Pólo Industrial de Manaus, em 2011, foi es-
timado em R$17,8 bilhões, segundo demonstrativo 
produzido pelo governo e utilizado no estudo. Miranda 
destaca que o montante destinado à ZFM é maior do 
que o total dos benefícios tributários concedidos aos 
nove Estados do Nordeste no mesmo ano, que ficou 
em R$14,1 bilhões.

Além dos gastos tributários federais, o autor 
considerou as despesas com a redução do ICMS de-
vido pelas empresas sediadas na ZFM e a isenção, 
por dez anos, concedida pelo município em relação 
ao valor devido do IPTU e das taxas de licença para 
funcionamento e de serviços de limpeza e conser-
vação pública. Em 2010, o governo amazonense 
devolveu às empresas ICMS no montante de R$3,2 
bilhões, segundo o documento “Suframa: Indicadores 
de Desempenho do Polo Industrial de Manaus”, cita-
do pelo consultor. Mais R$1,4 bilhão decorreriam de 
incentivos fiscais de natureza regional para a ZFM. 
“Somadas as três parcelas (R$17,8 bilhões, R$1,4 
bilhão e R$3,2 bilhões), o custo total estimado para o 
Pólo Industrial de Manaus, em 2011, seria de R$22,4 
bilhões”, diz o trabalho.

A região Norte apresenta situação exclusiva 
e privilegiada, segundo o estudo: é a única onde a 
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renúncia fiscal, constituída da soma das isenções 
e benefícios fiscais concedidos, é superior à arre-
cadação federal. Nesta região, o Tesouro Nacional 
tinha previsão de arrecadar R$14,3 bilhões em 2011, 
mas iria devolver como gasto tributário o montante 
de R$22,7 bilhões.

Observa-se também, diz o autor, que os benefí-
cios fiscais não se traduziram em elevada massa sa-
larial, que não atingiu – incluindo salários, encargos 
e benefícios sociais – R$4,5 bilhões em 2011, ante 
um faturamento das empresas lá instaladas de qua-
se R$70 bilhões. Entre 2006 e 2011, a massa salarial 
não chegou a alcançar, em média, 6% do faturamento. 
O consultor diz que “não somente a massa salarial é 
baixa, os salários também o são”.

Para avaliar esta questão, ele comparou os 
dados do IBGE sobre os salários do setor 
serviços e obras de construção em todo o 
Amazonas em 2008. As 382 empresas com 
mais de cinco empregados naquele setor de 
atividade pagaram o salário médio mensal 
de R$1.480,00. Já as empresas da ZFM, 
no mesmo ano, pagaram o salário médio de 
R$1.308,12. “A combinação de subsídios ao 
capital com baixos salários em setores de 
produtividade relativamente alta implica que 
o atual modelo da ZFM tem um viés concen-
trador de renda”, diz o estudo.

Outra comparação utilizada pelo estudo foi a 
massa salarial paga no setor de construção no Amazo-
nas como parcela relativa do valor das incorporações, 
obras e serviços da construção. Segundo o IBGE, em 
2008, a massa salarial dos trabalhadores no setor de 
construção naquele Estado representava 17,3% do 
valor das incorporações, obras e serviços da cons-
trução. “É uma participação mais alta do que os 5,7% 

de participação da massa salarial no faturamento da 
ZFM”, informa Ricardo Miranda.

“Em síntese, constata-se que, no setor de 
construção civil, considerado empregador de 
trabalhadores menos qualificados, a parcela 
do faturamento destinada à massa salarial é 
três vezes maior do que as empresas sedia-
das na ZFM destinam de seu faturamento ao 
pagamento de seus trabalhadores”, observa.

O estudo, intitulado “Zona Franca de Manaus: 
Desafios e Vulnerabilidades”, questiona também a 
ZFM como polo industrial. Segundo Miranda, ela tem 
falhado no quesito de competitividade, pois exportou, 
em 2010, o equivalente a apenas 2,95% de seu fatu-
ramento. A integração com o restante da economia 
brasileira também se mostrou frágil, diz o consultor, 
pois as empresas da ZFM importaram US$10,2 bi-
lhões do exterior, enquanto importaram do restante do 
país apenas US$7,2 bilhões. Esses  dados, segundo 
o estudo, caracterizam a ZFM como “um enclave sem 
forte ligação com as empresas das demais regiões 
brasileiras, pois não haveria integração das cadeias 
produtivas”.

Para o autor, a vulnerabilidade da ZFM tem 
como ponto crítico sua continuada dependência à 
concessão de incentivos fiscais. No seu entendi-
mento, a concessão de favores fiscais somente faz 
sentido e atende ao interesse público se houver a 
viabilidade, no prazo de 10 a 15 anos, de superação 
das restrições iniciais e de as atividades produtivas 
se tornarem independentes dos cofres públicos. “É 
necessário repensar a ZFM, de forma a estimular 
as empresas que ali se instalam a se tornarem in-
dependentes das benesses fiscais. A questão é ser 
eficiente na produção”, conclui.



21600 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21601 



21602 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21603 



21604 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21605 



21606 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21607 



21608 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21609 



21610 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21611 



21612 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21613 



21614 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21615 



21616 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21617 



21618 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21619 



21620 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21621 



21622 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21623 



21624 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21625 



21626 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21627 



21628 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21629 



21630 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21631 



21632 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21633 



21634 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21635 



21636 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21637 



21638 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21639 



21640 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21641 



21642 Sexta-feira 26 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Senador Suplicy, a solicitação de V. Exª será 
atendida, com a inclusão nos Anais do documento que 
V. Exª encaminhará à Mesa.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – 
Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Concedo a palavra, pela Liderança do PT, ao 
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)

O Senador Walter Pinheiro não se encontra. 
Voltamos à lista dos oradores inscritos. 
Por permuta com o Senador Cícero Lucena, con-

cedo a palavra ao Senador Pedro Taques, PDT, Mato 
Grosso.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que 
nos acompanham pelos meios de comunicação do 
Senado da República, amigos que nos acompanham 
pelas redes sociais, aproveito esta tarde aqui, em Bra-
sília, para falar sobre alguns temas. 

O primeiro deles é a manifestação do Ministério 
Público brasileiro, que se deu ontem, aqui, na Capital 
da República, a respeito da famigerada PEC nº 37. O 
que é esta PEC nº 37? É uma Proposta de Emenda à 
Constituição, apresentada na Câmara dos Deputados, 
que já mereceu a aprovação na Comissão Especial da 
Câmara dos Deputados. Essa Proposta de Emenda à 
Constituição muda o art. 144 da Lei Fundamental da 
República e estabelece que a Polícia Federal e a Polí-
cia Civil teriam exclusividade na investigação. Isso sig-
nifica dizer, Sr. Presidente, que, sendo aprovada esta 
Proposta de Emenda à Constituição, lá, na Câmara, 
e aqui, nesta Casa da Federação, o Ministério Público 
não mais poderia exercer investigação. Isso é possível? 
Isso seria constitucional? Isso seria inconstitucional? 
Como esse tema é discutido no mundo, Sr. Presidente? 

No mundo todo, existem três sistemas de in-
vestigações preliminares, três espécies: primeira, o 
chamado promotor investigador, em que o Ministério 
Público pode investigar. Um exemplo disso nos Esta-
dos Unidos: nos Estados Unidos, existem mais de 40 
agências governamentais que podem investigar, in-
clusive o Ministério Público pode investigar o promo-
tor investigador. Aqui, na América do Sul, o Paraguai 
também pode investigar. Na Europa, Sr. Presidente, 
quem pode investigar, Senador Romero Jucá – não 
investigar o Senador Romero Jucá, não é isso, estou 

fazendo referência a V. Exª! Quem, na Europa, pode 
investigar Srs. Senadores?

Na Inglaterra, foi criada uma instituição para in-
vestigar. Na França, existem notícias de que, há 15 
dias, foi criado um Ministério Público especial para 
investigar crimes financeiros. 

Muito bem, em Portugal, o Ministério Público in-
vestiga; na Alemanha, o Ministério Público investiga; 
na Suíça, o Ministério Público investiga; na Coreia do 
Sul, o Ministério Público investiga; no Japão, o Minis-
tério Público investiga. Aqui, querem que o Ministério 
Público não venha a desenvolver investigações. 

Primeiro sistema de investigação preliminar: pro-
motor investigador. Citei esses casos. 

Muito bem, um segundo sistema de investigação 
preliminar, Sr. Presidente, é o chamado juizado de ins-
trução, que existe na França e existe na Espanha, com 
alterações recentes no seu sistema. 

E um terceiro tipo de investigação preliminar é o 
chamado inquérito policial, que existe em três países do 
mundo, igual ao Brasil: Uganda, Senegal e Indonésia. 

O Ministério Público, Senador Jucá, não deseja 
presidir inquérito policial. Quem preside inquérito po-
licial deve ser a autoridade policial. O Ministério Públi-
co não quer se adonar de todas as investigações. O 
Ministério Público quer colaborar nas investigações.

Sr. Presidente, no mundo todo se prega o cha-
mado princípio da universalização das investigações. 
Todos devem investigar. Universalização da investiga-
ção. Aqui, no Brasil, nós somos signatários de tratados 
internacionais, como o Estatuto de Roma, que criou o 
TPI, que permite que o Ministério Público investigue; 
como a Convenção das Nações Unidas contra a macro-
criminalidade; a chamada Convenção de Palermo, que 
permite que o Ministério Público investigue. O Estatuto 
da Criança e do Adolescente permite que o Ministério 
Público investigue; o Estatuto do Idoso permite que o 
Ministério Público investigue.

Assim, todos podem investigar nessa chamada 
universalização da investigação.

Com relação ao particular: a Dª Maria, que está 
lá em Confresa; o Sr. José, que está lá em Rosário 
Oeste; o Sr. Manoel, que está lá em Rondonópolis 
– no Estado de Mato Grosso, que tenho a honra de 
aqui representar –, eles podem investigar? O particu-
lar pode investigar? 

Imagine, Sr. Presidente, alguém subtrai uma gela-
deira da casa de um trabalhador bem simples no Brasil. 
Leva a geladeira nas costas. Esse cidadão, dono dessa 
geladeira, pode investigar? Pode. Ele pergunta para o 
vizinho do lado esquerdo: “Você viu alguma coisa?” O 
vizinho diz: “Olha, eu vi um cidadão meio baixinho, meio 
gordinho, que levou a sua geladeira.” Ele coloca isso 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21643 

no papel. Aí ele pergunta para o vizinho do lado direi-
to: “O senhor viu alguma coisa?” O vizinho diz: “Eu vi, 
inclusive tirei uma fotografia.” Aí, ele pega a fotografia, 
cola num papel, entrega isso para o Ministério Público. 

A profissão de detetive particular é regulamen-
tada desde a década de 50. É possível a investigação 
pelo particular.

Senador Romero, cachorro no Brasil pode in-
vestigar? Pode. Quando você viaja, o cachorro está 
cheirando a mala. Ele está investigando. 

Todos podem investigar. Não existe na República 
Federativa do Brasil, na nossa Constituição, nenhuma 
instituição que tenha exclusividade no exercício de suas 
atribuições. Por exemplo, o Legislativo tem a obrigação 
de inovar a ordem jurídica, criando aquilo que nós todos 
conhecemos como lei. Só o Legislativo pode inovar a 
ordem jurídica? Não. O Executivo pode editar medidas 
provisórias, o Executivo pode editar decretos, o Judi-
ciário tem o seu Regimento Interno. Portanto, o Legis-
lativo não tem a exclusividade na inovação da ordem 
jurídica. O Judiciário teria exclusividade no julgamen-
to? Não teria essa exclusividade, porque esta Casa, o 
Senado da República, julga o Presidente da República 
pela prática de crime de responsabilidade – isso está 
no art. 52, parágrafo único, da Constituição. Portanto, 
o Judiciário não tem exclusividade na investigação. 

O Ministério Público tem exclusividade na ação 
penal. Isso é absoluto? Isso não é absoluto. Não é ab-
soluto porque existe ação penal de iniciativa privada 
que o cidadão pode mover. Existe ação penal subsi-
diária da pública, que o cidadão pode promover. Não 
existe exclusividade no exercício de atribuições que 
sejam constitucionais.

Assim, esta proposta de emenda à Constituição, 
com todo respeito àqueles que a defendem, é um 
instrumento para perpetuar a corrupção na Repúbli-
ca Federativa do Brasil. Nós todos temos que cerrar 
fileiras contra essa proposta, que vai fazer com que 
a impunidade possa continuar a grassar no Brasil. Se 
estivéssemos vivendo na Suíça, na Finlândia, na Is-
lândia, onde o índice de corrupção é tolerável – se é 
que se pode dizer que existe corrupção tolerável –, 
aí poderíamos discutir isso. Mas vivemos em um dos 
países mais corruptos do mundo, segundo a Transpa-
rência Internacional. 

Assim, dispensar o Ministério Público da inves-
tigação é um absurdo que não calha no cabimento, 
Senador Romero Jucá. Não é possível. O que preci-
samos é de integração entre autoridade policial e o 
Ministério Público, para que as investigações possam 
ser feitas como a sociedade brasileira deseja. O que 
precisamos é de eficiência no inquérito policial, o que 
precisamos é de eficiência nas denúncias oferecidas 

pelo Ministério Público, o que precisamos é debater os 
índices de absolvição e condenação que existem no 
Brasil, em crimes gravíssimos, por falha da investiga-
ção, falha da denúncia do Ministério Público.

O Ministério Público comete erros? Muitos erros, 
Senador Romero Jucá. A polícia comete erros? Muitos 
erros. Senadores cometem erros gravíssimos. Nós não 
poderemos acabar com o Senado porque Senadores 
cometem erros. Nós não podemos acabar com o Mi-
nistério Público, proibindo-o de investigar, porque al-
guns de seus membros também cometem erros. Não 
podemos matar a vaca para acabar com o carrapato, 
Senador Romero Jucá. 

Por isso, sou absolutamente contra essa propos-
ta de emenda à Constituição, que vem acabar com o 
poder de investigação do Ministério Público.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Para 
a minha alegria, concedo um aparte a S. Exª o Sena-
dor Romero Jucá.

(Interrupção do som.)

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) (Fora 
do microfone.) – Sr. Presidente, meu caro Senador Pe-
dro Taques, apenas para registrar ao Senador Pedro 
Taques que nós temos concordância com a posição 
que ele está expressando no plenário.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Está sem som, Presidente, o microfone do Senador 
Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Sr. 
Presidente, bem, primeiro, eu quero registrar que a 
posição externada pelo Senador Pedro Taques está 
em completa sintonia com a minha posição. Na ver-
dade, eu já tive a oportunidade de me reunir com o 
Ministério Público Estadual e Federal de Roraima, e 
nós discutimos bastante essa questão da PEC nº 37. 
Nós entendemos que o status quo em que nós vivemos 
hoje não pode ser modificado para pior. Na verdade, 
esse é um ponto, e eu tenho a impressão de que essa 
proposta não avançará na Câmara dos Deputados. Eu 
acho que, independentemente da PEC nº 33, que é 
outra excrescência que foi levantada esta semana...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Eu 
vou falar sobre ela agora.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) –...lá 
na Câmara dos Deputados, nós estamos numa demo-
cracia. Cada um tem o direito de propor o que quiser, 
mas a maioria deve ter o bom senso e o discerni-
mento de efetivamente saber o que deve caminhar e 
o que não deve caminhar, porque existem propostas 
que engrandecem o Parlamento e existem propostas 
que diminuem o Parlamento. Essa proposta diminui 
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o Parlamento. Então, na verdade, eu queria apenas 
fazer este registro e concordar com as palavras do 
Senador Pedro Taques, no que diz respeito à PEC 
nº 37, e já, numa premonição, no que diz respeito 
à PEC nº 33 também, porque nós discordamos. Eu 
acho que o Supremo Tribunal Federal tem que ser 
respeitado, a independência dos Poderes tem que 
ser respeitada.

(Soa a campainha.)

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – E o 
contexto, e a conjuntura, inclusive, de discussão de 
outras questões tem que ser levado em conta para não 
parecer que o Congresso está em confronto, está reta-
liando, está, enfim, criando algum tipo de procedimento 
que não se coaduna com o regime democrático que nós 
vivemos. Então, eu queria apenas fazer este registro.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Obrigado, Senador Romero Jucá. 

V. Exª já havia externado essa mesma posição 
hoje, na Comissão Especial de Regulamentação da 
Constituição. Precisamos, sim, regulamentar a inves-
tigação por parte do Ministério Público. Precisamos 
estabelecer regras. Concordo inteiramente com isso. 
Agora, você impedir o Ministério Público de investigar, 
através de uma proposta de emenda à Constituição, 
não é compatível com o atual momento histórico em 
que nós vivemos, Sr. Presidente, porque no Brasil o 
Legislativo investiga através de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito. O Executivo investiga além da 
autoridade policial. O Executivo investiga através das 
agências...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... 
fazendárias da Receita (Fora do microfone.) do Bra-
sil, através do Ibama, do Banco Central. O Judiciário 
investiga. A Lei Complementar nº 35, de 1979, que 
é a Loman, o instituto da magistratura, permite que 
um juiz investigue outro juiz. Está lá desde 1979. E o 
Ministério Público, sendo aprovada essa proposta de 
emenda, não poderá investigar. 

Nós vivemos num País em que a corrupção gras-
sa. Um terço dos recursos da saúde, segundo o Tribu-
nal de Contas, são roubados em razão da corrupção. A 
corrupção mata pessoas nas estradas, mata pessoas 
nas portas dos hospitais, a corrupção rouba o futuro de 
uma geração de brasileiros por falta de uma educação 
pública de qualidade. Daí, não podemos impedir que 
o Ministério Público investigue.

Se V. Exª puder me ofertar mais um tempo, eu 
gostaria também de fazer referência a esta proposta 
de emenda à Constituição, aprovada na Comissão de 

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. É 
a chamada PEC nº 33.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Prorrogarei o tempo de V. Exª para que possa 
fazer os comentários a respeito da PEC nº 33. 

À vontade, Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 

Muito obrigado. 

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Em 
um minuto não terei condições de fazê-lo, Sr. Presi-
dente. Cinco minutos.

Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, pelo 
tempo. V. Exª tem um coração chagásico, um coração 
grande. Obrigado pela parcimônia do tempo. 

Eu queria dizer que esta proposta de emenda à 
Constituição é uma outra excrescência jurídica. É uma 
teratologia jurídica. O que é uma teratologia jurídica? 
É um absurdo jurídico. 

A PEC nº 33 quer, em sendo aprovada, fazer 
com que o Congresso Nacional possa revisar os atos 
do Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário reco-
nhecer a inconstitucionalidade de uma lei e quando o 
Poder Judiciário puder vincular um tema, no que se 
denomina de súmula vinculante.

Em 1937, a nossa Constituição autoritária de 
Getúlio Vargas, a chamada “Constituição polaca”, que 
copiou a Constituição polonesa de 1934, que foi feita 
pelo Chico Ciência, o Francisco Campos, já aquela 
Constituição autoritária, de Getúlio Vargas, tinha um 
dispositivo igualzinho a este, que veio copiado dela, 
que está na PEC nº 33. Aliás, o Ato Adicional do Im-
pério, de 1840, também tinha esse objetivo: restringir 
a atuação do Poder Judiciário.

Em uma República, o Poder Judiciário é aquele 
que erra por último, Senador Pimentel. O Judiciário erra 
por último! Cabe ao Poder Judiciário, não ao poder po-
lítico, decidir o que é ou não constitucional.

Com isso, parece-me que nós todos... Que nós 
todos, não! Que alguns estariam a namorar, a paque-
rar, a curtir, a flertar com o autoritarismo.

Nós não vivemos na Venezuela! Não vivemos em 
uma república bolivariana onde a Constituição possa 
ser alterada, ofendendo princípios que são acima da 
Constituição.

A independência do Poder Judiciário é algo 
que vem de 1748, no livro O Espírito das Leis, de 
Montesquieu. Fazer isso é acabar com a democracia; 
fazer isso, Sr. Presidente, é fazer vingança, tendo 
em conta as ações que o Poder Judiciário vem to-
mando na República Federativa do Brasil. Ações de 
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limpeza: jogar o lixo para fora, como vem fazendo o 
Poder Judiciário.

Essa PEC nº 33 é absolutamente inconstitucional!
É lógico que cada um tem o direito de falar o que 

quiser. É lógico que cada parlamentar tem o direito 
constitucional de ofertar as propostas mais absurdas 
e descabidas. Agora, nós temos o dever de respeitar 
a Constituição da República.

Existe uma história que conta que, na Alemanha, 
Senador Pimentel, existia um moleiro muito pobre, que 
tinha uma casa bem pequena. Esse moleiro estava 
sendo obrigado a retirar a sua casa, porque estava 
enfeando o palácio do Imperador Frederico II. Então, 
disseram: “Olha, vamos retirar esse moleiro, porque 
ele está deixando o palácio muito feito”. O moleiro, por 
sua vez, disse o seguinte: “Não concordo com isso e 
vou recorrer ao Poder Judiciário”. E complementou di-
zendo: “Ainda existem juízes em Berlim!”

Aqui, no Brasil, nós temos a sorte de termos juí-
zes no Supremo Tribunal Federal! Por isso, quero aqui 
resistir a essa Proposta de Emenda à Constituição nº 
33, que retira a dignidade do Poder Judiciário.

E, ontem, Ministros do Supremo Tribunal Fede-
ral já se manifestaram a respeito disso. Já se mani-
festaram...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
...contrários a essa famigerada PEC.

Já encerro, Sr. Presidente.
Se V. Exª me permite, eu também gostaria de 

comentar a noite memorável que tivemos ontem, aqui, 
no Senado da República, onde mais uma “tratorada” 
foi afastada, mais uma “patrolada” foi afastada. Nós 
aqui afastamos a urgência num projeto que tinha 
destino certo: impedir a candidatura da Senadora 
Marina Silva.

Não interessa se a candidatura seria ou será da 
Senadora Marina Silva; o que interessa é que as mi-
norias devem ser respeitadas. De que adianta você 
permitir a criação de partidos políticos e não permitir 
que os partidos políticos possam expressar, no uso de 
um direito constitucional, pela televisão e pelo rádio, 
o que recebe o nome de “direito de antena”, os seus 
programas, a sua ideologia e fazer o proselitismo do 
que ele defende.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Isso 
é uma “meia-boca”; isso é dar com uma mão e retirar 
com outra.

O Supremo Tribunal Federal, ontem, por meio de 
uma liminar em um mandado de segurança impetrado, 
manejado por S. Exª o Senador Rodrigo Rollemberg, 

do PSB do Distrito Federal, obteve uma decisão do 
Ministro Gilmar Mendes, que colocou ordem na casa.

Alguns podem criticar: o Poder Judiciário está 
se imiscuindo no Poder Legislativo. Está se imis-
cuindo, porque deve, sim, imiscuir-se em situações 
como esta, em que um projeto de lei é aprovado de 
afogadilho na Câmara dos Deputados, e aqui, no 
Senado da República, queriam aprovar esse projeto 
absolutamente inconstitucional. Isso me faz lembrar 
uma expressão do Estado de Mato Grosso que diz o 
seguinte: “Faz-me rir!”

Com isso, encerro, agradecendo a V. Exª a opor-
tunidade.

Eu gostaria de registrar a presença do artista e 
empresário Beto, da dupla Dois a Um; um renomado 
artista do Estado de Mato Grosso, Sr. Presidente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – Agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 

– PA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 103, de 
2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e For-
ça, comunicando o desligamento do Senador Vicenti-
nho Alves da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 103/2013-BLUFOR

Brasília, 25 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos 

regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para solici-
tar, em nome do Bloco Parlamentar União e Força, o 
desligamento do eminente Senador Vicentinho Alves 
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumi-
dor e Fiscalização e Controle 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.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência designa o Deputado Professor 
Sétimo, como membro suplente, em vaga existente, 
para integrar a Comissão Mista destinada a proferir 
parecer à Medida Provisória nº 608, de 2013, confor-
me o Ofício nº 456, de 2013, da Liderança do PMDB 
na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:
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OF/GAB/I/Nº 456 

Brasília, 24 de abril de 2013 

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Professor Setimo passa a integrar, na qualidade de 
Suplente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 608/2013, que “Dispõe 
sobre crédito presumido apurado com base em cré-
ditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos 
de provisões para créditos de liquidação duvidosa nas 
condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de 
créditos e instrumentos emitidos por instituições finan-
ceiras e demais instituições autorizadas a funcionar 
pelo Banco Central do Brasil, para composição de seu 
patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, de 
11-6-2010.”, em vaga existente.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração.  – Deputado Eduardo 
Cunha,  Líder do PMDB. 

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – A Presidência designa o Deputado Colbert 
Martins, como membro suplente, em substituição ao 
Deputado Manoel Junior, para integrar a Comissão 
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisó-
ria nº 599, de 2012, conforme Ofício nº 471, de 2013, 
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.

O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para 
ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF/GAB/I/Nº 471 

Brasília, de abril de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Colbert Martins passa a integrar, na qualidade de Su-
plente, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar 
parecer à Medida Provisória nº 599/2012, que “dispõe 
sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos 
estados, ao DF e aos municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da 
redução das alíquotas nas operações  e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Presta-
ções de Serviços de Transporte Interestadual e Inter-
municipal e de Comunicação – ICMS, institui o Fundo 
de Desenvolvimento Regional e dá outras providências,  
em substituição ao Deputado  Manoel Junior.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração. – Deputado Eduardo 
Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 110, 
de 2013, do 1º Secretário da Câmara dos Deputados, 
submetendo à apreciação desta Casa a Medida Pro-
visória nº 602, de 2012, que autoriza prorrogação de 
contratos por tempo determinado, no âmbito do Cen-
tro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia (Censipam), e do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação (FNDE); altera as Leis nºs 
12.337, de 12 de novembro de 2010, e 10.480, de 02 
de julho de 2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, 
de 26 de agosto de 2011, e dá outras providências.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 110/13/PS-GSE

Brasília, 25 de abril de 2013

Assunto: Envio de MPV para apreciação

Senhor Primeiro-Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser sub-

metida à consideração do Senado Federal, a inclusa 
Medida Provisória nº 602, de 2012, do poder Executivo, 
aprovada na Sessão Plenária do dia 23-4-2013, que 
“Autoriza a prorrogação de contratos por tempo deter-
minado no âmbito do Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 
FNDE; altera as Leis nos 12.337, de 12 de novembro 
de 2010, e 10.480, de 2 de julho de 2002; revoga dis-
positivo da lei nº 12.469, de 26 de agosto de 2011; e 
dá outras providências”, conforme o disposto no art. 
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.

Remeto, em anexo, o processo da referida Me-
dida Provisória e os autógrafos da matéria aprovada 
nesta casa.

Atenciosamente, – Deputado Márcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Com referência à Medida Provisória nº 602, de 
2012, que acaba de ser lida, a Presidência comunica 
ao Plenário que o prazo de 45 dias para apreciação 
da matéria encontra-se esgotado, e o de sua vigência 
foi prorrogado por ato do Presidente da Mesa do Con-
gresso Nacional e esgotar-se-á em 3 de junho.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB 
– PA) – Dando sequência à lista de oradores, concedo 
a palavra ao Senador Romero Jucá, pela Liderança 
do PMDB.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei breve, mas pedi a palavra 
para fazer um registro extremamente importante para 
o meu Estado de Roraima e relatar as providências, 
inclusive para aqueles que estão nos assistindo pela 
TV Senado e que nos acompanham pela Rádio Senado 
e pelas redes sociais, principalmente a população de 
Roraima, que está apreensiva, Senador José Pimentel, 
com o fornecimento de energia elétrica, uma vez que, 
para tanto, dependemos da Venezuela.

O governo brasileiro e o governo da Venezuela 
têm um acordo, pelo qual se define que a Venezuela, 
por meio da Hidrelétrica de Guri, transfere energia para 
a nossa capital, Boa Vista, a partir de onde, então, é 
direcionada ao interior.

O que está acontecendo nos últimos dias é a in-
tensificação de problemas de geração e transmissão 
de energia na Venezuela. Nós temos passado por apa-
gões; blackouts têm ocorrido no nosso Estado, gerando 
inúmeras dificuldades para a população.

Eu mantive contato com o Ministro Edson Lobão, 
com o Secretário de Energia, Dr. Altino Ventura, com 
os Dirigentes e Presidentes da Eletrobrás, Dr. Costa 
e Dr. Madureira, no sentido, Senador Flexa Ribeiro, 
de que, rapidamente, possa ser duplicada a capaci-
dade de geração térmica de energia na Usina Central 
de Boa Vista.

Hoje, nós temos uma reserva, em máquinas, 
de 60 megawatts para qualquer emergência e para 
equilibrar a tensão da energia que vem da Venezuela. 
Acontece que essa capacidade de geração não atende 
à totalidade da necessidade de Boa Vista e do interior. 
Então, nós teremos que, numa contratação emergen-
cial, ampliar a capacidade de geração de energia tér-
mica em Roraima, para que nós tenhamos a condição 
de suprir a dificuldade de transmissão da energia que 
vem da Venezuela.

Nós necessitamos de 140 megawatts para dar 
atendimento à demanda de Roraima e nós precisamos 
ter, efetivamente, capacidade instalada para atender, 
por meio da geração termelétrica, a demanda de ener-
gia de Roraima.

A situação na Venezuela tem se agravado; os 
parques de geração de energia na Venezuela estão 
ocupados por forças federais, por forças do Exército 
venezuelano; há muita preocupação quanto à capa-
cidade de geração de energia nesse momento e na 
deterioração dessa capacidade; e, portanto, nós te-
mos que nos virar com as nossas condições para que 
Roraima não sofra.

Nós estamos trabalhando paralelamente na linha 
de transmissão Tucuruí-Manaus, Manaus-Boa Vista, 

mas essa linha de transmissão, que está com o cro-
nograma atrasado, só deverá chegar em 2015 a Boa 
Vista. Portanto, nós não podemos ficar durante 2013 
e 2014 descobertos quanto à capacidade de geração 
de energia no nosso Estado.

Então, fica aqui o apelo. Estou encaminhando, 
por escrito, aos Ministros e às autoridades brasileiras 
da área de energia esse clamor por urgência na ca-
pacidade de geração, na duplicação, pelo menos, da 
capacidade de geração de energia lá na Central de 
Boa Vista, e vamos acompanhar com atenção todo 
esse encaminhamento.

Então, fica aqui a nossa ação registrada.
Assim, quero ressaltar para a população de Rorai-

ma, em especial de Boa Vista, que nós estamos aten-
tos, estamos tomando as providências necessárias e 
vamos acompanhar, junto ao Governo Federal, a linha 
de transmissão de Turucuí até Boa Vista, a duplicação 
do parque de energia termelétrica para Boa Vista e 
também a necessidade da construção das hidrelétricas 
do Paredão, do Bem-Querer, enfim, das hidrelétricas 
cujos estudos estão definidos para o nosso Estado de 
Roraima. Essa é a matriz energética que temos que 
solucionar. É um desafio, mas estamos atentos e vamos 
acompanhar, junto ao Governo Federal, as providên-
cias urgentes que precisam ser tomadas.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr. 
Flexa Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pela Srª Lídi-
ce da Mata.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– BA) – Usará da palavra, agora, pela inscrição, como 
Líder do PSDB, o Senador Flexa Ribeiro, pelo tempo 
regimental de cinco minutos.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Presidenta, Se-
nadora Lídice da Mata, Srs. Senadores, venho à tribu-
na, nesta tarde, para falar sobre três temas, dois dos 
quais preocupam o Estado do Pará: um, com relação 
ao nosso desenvolvimento; outro, com respeito à nos-
sa representação do Estado no Congresso Nacional.

O primeiro tema a que me refiro diz respeito, Se-
nador Walter Pinheiro, ao PRS nº 1, de 2013. V. Exª, 
com a competência que tem, é o Relator da Medida 
Provisória nº 599, que trata do mesmo tema do Projeto 
de Resolução nº 1, de 2013, que estabelece alíquotas 
interestaduais do ICMS.

O PRS estabelece a alíquota de 4% nas vendas 
das Regiões Sul e Sudeste e 7% para as vendas origi-
nadas no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A redação 
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original do Projeto de Resolução nº 1, de 2013, não 
alterava a alíquota das vendas originadas no Estado 
do Amazonas, mantendo os 12%.

Apresentei, Srªs e Srs. Senadores, uma emen-
da para determinar que, além das vendas originadas 
no Amazonas para todo o Brasil, nas vendas entre os 
Estados da Região Norte, somente entre os Estados 
da Região Norte, a alíquota ficasse em 12%.

Quero deixar bem claro que a emenda não mexe 
nas alíquotas, nas vendas dos Estados da Região Norte 
para o resto do País; apenas busca manter o equilíbrio 
da Região Norte.

Infelizmente, o Relator optou por acatar uma 
emenda muito mais restritiva, do Senador Romero 
Jucá, que mantém a igualdade de condições apenas 
entre a Zona Franca de Manaus e outras áreas de livre 
comércio. Mas essa condição é para todo o resto do 
País, não somente para a Região Norte.

Novamente – quero aqui deixar registrado – o 
Pará ficou de fora. Srªs e Srs. Senadores e quem nos 
vê pela TV Senado ou nos ouve pela Rádio Senado, 
pelos meios de comunicação do Senado Federal, não 
há mais como o Estado do Pará ser tratado, como disse 
na Comissão de Assuntos Econômicos, como o pati-
nho feio da Região Amazônica, eu diria até, Senador 
Benedito de Lira, como o patinho feio da Federação 
brasileira por esse Governo que aí está, não há mais.

O Governador Simão Jatene encaminhou docu-
mento não só aos Senadores da CAE, mas a todos 
os membros do Senado Federal, mostrando, Senador 
Walter Pinheiro – V. Exª que é o Relator da Medida Pro-
visória nº 599, que versa sobre o mesmo assunto –, que 
não há como não atender àquilo que foi proposto na 
Emenda nº 1, de minha autoria, porque, sendo assim, 
o Pará, que tenho a honra de representar aqui no Se-
nado Federal, vai ficar em mais desigualdade do que já 
se encontra em relação aos Estados da nossa Região.

Não tenho nada contra, pelo contrário, atender aos 
Estados da Região Amazônica. É necessário o atendi-
mento para que possamos diminuir as desigualdades 
regionais que infelizmente afligem o nosso País, não 
só com relação à Amazônia, ao Norte, como também 
ao Nordeste e Centro-Oeste em comparação com o 
Sul e o Sudeste, já desenvolvidos. Mas não é possí-
vel que, dentro da nossa Região Norte, tenhamos o 
Pará como uma ilha em relação aos demais Estados. 
No Amazonas grassa a Zona Franca de Manaus; em 
outros Estados, as zonas de livre comércio, e o Pará 
tem que competir, para atrair investimentos, sem ter 
um instrumento sequer de atratividade. Não podemos 
imaginar uma situação como essa.

O Governador Simão Jatene vem ao Congresso 
Nacional para defender, como faz permanentemente, 

os interesses de todos os paraenses, os interesses 
do Estado do Pará.

O Senador Flexa Ribeiro, que tem lutado nas 
comissões, em especial na Comissão de Assuntos 
Econômicos, nesse ponto, tem mostrado que, com a 
sua emenda, tenta criar uma equidade em relação, 
pelo menos, às trocas comerciais dos Estados da 
Região Norte. 

Espero que possamos, no próximo dia 7 de maio, 
na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, 
ao discutir a Emenda nº 1, destacada, ter o apoio dos 
Srs. Senadores e das Srªs Senadoras membros dessa 
Comissão e aprovarmos a emenda de minha autoria, 
que não traz nada que seja diferenciado para o Pará 
em relação aos Estados da Amazônia e muito menos 
para o resto do Brasil. A emenda que fiz é muito mais 
restritiva do que a emenda acatada pelo Senador 
Delcídio do Amaral, Relator do Projeto de Resolução 
nº 1, do Senador Romero Jucá. Essa emenda, sim, 
Senadora Lídice da Mata, que preside esta sessão, 
diferencia esses Estados que possuem zona de livre 
de comércio em relação aos demais Estados da Fe-
deração brasileira.

Quero deixar clara a posição do Estado do Pará, 
do Governador Simão Jatene, dos Senadores do Estado 
do Pará de não aceitarmos mais essa discriminação 
do Governo Federal com relação ao Pará. O Pará, re-
pito, não é o patinho feio da Região Amazônica, muito 
menos o patinho feio da Federação brasileira. 

Outro assunto a que me refiro é que não são as 
perdas que vão ocorrer na receita do ICMS que nos 
preocupam. É lógico que perder receita preocupa, mas 
diz o Governo que haverá um fundo que irá compensar 
essas perdas. Espero que esse fundo não seja igual ao 
da Lei Kandir. Lamentavelmente, nós, Congressistas, 
não regulamentamos o art. 31 da Constituição, que 
trata da Lei Kandir. Como eu dizia, não é pela perda 
financeira, mas muito mais pelo futuro do Estado do 
Pará, pelo desenvolvimento do nosso Estado. Não te-
mos como atrair novos investimentos, em função de 
o Pará ficar isolado na região em relação aos demais 
Estados. 

O outro assunto que trago à tribuna no dia de hoje 
diz respeito à questão da representação, Senadora Lí-
dice da Mata – já concluo –, mas deixarei para tratar 
deste assunto na próxima semana, já que V. Exª me 
chama a atenção para a exiguidade do tempo. Peço 
apenas dois minutos para concluir.

Farei representação do Pará na Câmara dos De-
putados relativamente ao fato de o TSE ter definido novo 
número de Deputados para alguns Estados, inclusive 
o Pará, dentro daquilo que foi decidido pela Lei Com-
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plementar nº 78, de 1993, aprovada pelo Congresso 
Nacional. Deixarei para tratar disso na próxima semana.

Concluindo, Senadora Lídice da Mata, quero fa-
zer um convite a todos os paraenses. 

Será aberta amanhã a 17ª edição da Feira Pan-
-Amazônica do Livro, a se realizar em Belém. Este ano 
a programação toda será voltada à cultura paraense 
e irá reunir escritores, músicos, artistas, jornalistas, 
professores, alunos e milhares de pessoas...

(Interrupção no som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – 
...Governador do Estado do Pará, o Prefeito de Belém, 
que foi o idealizador e instalou a primeira Feira do Li-
vro em 1996, ainda no CTUR. Hoje ela se realiza no 
Hangar. E quero agradecer.

Lá, no sábado, às 17 horas, o Senado Federal 
estará entregando kits com doze obras em braile para 
as instituições de ensino superior do nosso Estado: a 
Universidade Federal do Estado do Pará, a futura Uni-
versidade Federal do Oeste do Pará, que será recebido 
pela UFPA e depois será entregue a essa universidade 
que está em instalação, a Universidade do Oeste do 
Pará (Ufopa) e a Universidade Estadual do Pará. São 
as três universidades que receberão esse kit com doze 
obras em braile do Senado Federal.

Muito obrigado, Srª Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 

ordem, Srª Presidenta.
Srª Presidenta, eu pediria a V. Exª, se possível, 

que iniciasse a Ordem do Dia para que possamos, nes-
ta quinta-feira, dar andamento aos nossos trabalhos.

A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB 
– PA) – Atenderei à solicitação de V. Exª, caro Líder 
do Governo, mas vou passar a presidência ao Sena-
dor Magno Malta, que fará a leitura da Ordem do Dia.

Muito obrigada.

A Srª Lídice da Mata deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Magno Malta, 
Suplente de Secretário.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr. 
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Concederei a V. Exa pela ordem, porque sei 
que V. Exa tem a capacidade da síntese, igual ao Se-
nador Suplicy.

V. Exa tem a palavra.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-
te, gostaria de solicitar de V. Exa que fosse votado ou 
colocado na Ordem do Dia de hoje o Projeto de Lei no 
163, de 2000, que cria o Fundo de Apoio à Cultura do 

Caju (Funcaju), para desenvolvimento da produtivida-
de da cajucultura.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Senador, a Presidência informa que, em razão 
da leitura da Medida Provisória no 602, de 2012, na 
presente sessão haverá o trancamento da pauta.

As matérias constantes da Ordem do Dia ficam 
transferidas para a próxima sessão deliberativa ordi-
nária, porque a ordinária da medida provisória trancou 
a sessão ordinária.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Mas 
esse projeto do qual estou falando, Sr. Presidente, é o 
Item 10, muito importante para aqueles que exercem 
essa técnica, principalmente no Nordeste brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Eu sei que é meritório o pedido de V. Exa, mas 
a pauta está trancada.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Eu 
lamento profundamente que em vez de uma matéria 
dessa importância faça-se a leitura de uma medida 
provisória que tem essa urgência toda, e a gente com 
isso tranque a pauta. Projetos, por exemplo, como este 
e a votação de mais uma universidade para a Bahia, 
infelizmente, ficam prejudicados por conta da leitura de 
uma medida provisória que poderia ser feita amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – E, assim que cheguei aqui, encontrei o Senador 
Pinheiro, também indignado, como V. Exa, reclamando, 
em uma conversa com a Senadora Lídice da Mata – 
os dois Senadores da Bahia –, e comentando com o 
Senador Ricardo Ferraço que não deveria ter sido lida 
essa medida provisória antes que se incluísse a Uni-
versidade da Bahia.

É meritório o grito de V. Exa, mas a ordinária da 
medida provisória estragou a sessão ordinária.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Fazer o quê?

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 
– ES) – Nada.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – 
Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – De nada.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

Item 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012

Medida Provisória nº 602, de 2012, que au-
toriza prorrogação de contratos por tempo 
determinado, no âmbito do Centro Gestor e 
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Operacional do Sistema de Proteção da Ama-
zônia –CENSIPAM e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE; alte-
ra as Leis nºs 12.337, de 12 de novembro de 
2010, e 10.480, de 02 de julho de 2002; revoga 
dispositivo da Lei nº 12.469, de 26 de agosto 
de 2011, e dá outras providências.

1 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
da República, que dá nova redação ao art. 9º 
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 
(autoriza o Banco Central do Brasil a abrir 
crédito aos Bancos Centrais da República Ar-
gentina e do Uruguai, sob a forma de margem 
de contingência reciprocamente concedida no 
âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda 
Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

2 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efei-

tos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Peti-
ção nº. 9.495/AM, que redefine o número de 
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 26 21651 

ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86,  de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  
Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 

nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

10 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), 
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju # FUNCAJU (desen-
volvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012, 
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício de Oliveira, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
matéria (em parecer preliminar, nos termos do 
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da 
Câmara, exceto quanto às alterações feitas 
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pela Câmara ao texto da ementa e à redação 
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Benedito de Lira, favorável.

11 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

13 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 

Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

15 
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

16 
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

17 
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

18 
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to nº 307, de 2013, de autoria do(a) Senador 
José Pimentel, que requer, nos termos do art. 
258 do RISF, a tramitação conjunta dos Proje-
tos de Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 270, 
de 2010; 466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259 
de 2012; e 25, de 2013, por versarem sobre a 
mesma matéria.
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19 
REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to nº 308, de 2013, de autoria do(a) Senador 
Vital Do Rêgo, que requer, nos termos regi-
mentais, que o Projeto de Lei do Senado n° 
270, de 2011, que tramita em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado n°s: 381, de 2011; 
516, de 2011; 565, de 2011; 42, de 2006; 70, 
de 2011; 71, de 2011; e com o Projeto de Lei 
da Câmara n° 57, de 2011, seja submetido ao 
exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, além das Comissões Constantes 
do despacho inicial.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Pela ordem, Senadora Lídice.

A SRa LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela 
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é 
para registrar o nosso protesto, meu e do Senador Pi-
nheiro, mas para registrar também um pronunciamento 
em defesa da Medida Provisória no 593, do Pronatec, e 
a realização ontem, na Bahia, de uma grande reunião 
com 130 prefeitos para discutir os direitos da primeira 
infância naquele Estado, com a implantação de política 
pública, acompanhada do Unicef, de todos os prefeitos 
e do Governo do Estado.

Quero, portanto, pedir a V. Exª para inserir, nos 
Anais desta Casa, este pronunciamento que faço para 
registrar que, dos 800 Municípios brasileiros mais po-
bres, 600 estão no semiárido e, destes, 265 estão na 
Bahia e abrigam 50% da população do Estado. E é 
nessa área territorial que nós estamos discutindo a 
implantação de uma política pública para assegurar 
direitos da primeira infância.

O outro, Sr. Presidente, é justamente registrando 
os avanços que conquistamos, com a análise nesta 
Casa transformada em projeto de lei de conversão, 
graças à competente redação do ilustre Senador Pau-
lo Bauer, da Medida Provisória nº 593, de 2012, que 
abre caminho para o resgate de uma dívida moral que 
este País tem com uma parcela significativa da nossa 
população, brasileiros e brasileiras que, por força das 
circunstâncias, tiveram que postergar ou abandonar, 
definitivamente, os bancos escolares antes, sequer, 
de concluírem a educação básica. Trata-se da Medi-
da Provisória do Pronatec, que quero, portanto, soli-
citar a V. Exª que possa inserir, totalmente, nos Anais 
desta Casa.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem 
apanhamento taquigráfico.) – Excelentíssimo Sr. Pre-
sidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãos que nos 
acompanham pela Radio e TV Senado,

A Medida Provisória n°593, de 2012, em análi-
se nesta Casa e transformada em Projeto de Lei de 
Conversão, graças à competente redação do ilustre 
Senador Paulo Bauer, abre caminho para o resgate de 
uma dívida moral que este País tem com uma parcela 
significativa de nossa população; brasileiros e brasilei-
ras que, por força das circunstâncias, tiveram que pos-
tergar ou abandonar, definitivamente, os bancos esco-
lares antes sequer de concluírem a educação básica,

Hoje, esta Casa dá um passo importante rumo 
ao aprimoramento do cenário educacional brasileiro. 
Gostaria, primeiramente, de parabenizar o Governo 
Federal pela iniciativa alvissareira de trazer para o 
âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego – Pronatec a Educação de Jovens 
e Adultos – EJA.

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios – PNAD de 2011 revelam que somente 
51,6% da população brasileira concluíram o ensino 
médio. Ou seja, quase a metade de nossa população 
não terminou a educação básica, Além disso, estudo 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA 
estima que 5,3 milhões de jovens brasileiros com ida-
de entre 18 e 25 anos não estudam, nem trabalham: 
são tristes membros da chamada “geração nem-nem”.

Reintegrar esses milhões de cidadãos ao sis-
tema de ensino e, ao mesmo tempo, garantir-lhes 
oportunidades reais de inserção e encarreiramento 
no mercado de trabalho é estratégia basilar para o 
desenvolvimento social e econômico do nosso País. 
O PLC, em análise, responde assim a um imperativo 
de justiça social e cidadania, ao viabilizar a oferta de 
educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional técnica e tecnológica.

Lembro aos Senhores que, em 2012, pouco mais 
de 3,9 milhões de alunos estavam matriculados em 
programas de educação de jovens e adultos. Lamen-
tavelmente, cerca de 50% desses evadiram antes da 
conclusão do curso. E uma das causas principais des-
sa evasão, desse abandono prematura das escolas, 
é a dificuldade de conciliar o estudo com a luta pela 
sobrevivência, de conciliar escola e trabalho,

Assim, iniciativas como essa da MPV 593 mos-
tram-se como um estímulo a mais para esses cidadãos 
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retornarem aos bancos escolares, dando-lhes oportu-
nidade de vislumbrar um futuro profissional casado a 
melhoria do seu nível de escolaridade. Hoje, senhores, 
a escolaridade média em anos de estudo dos brasileiros 
com 25 anos de idade ou mais é de apenas 7,4 anos. 
Esse índice, segundo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento – PNUD, nos coloca abaixo 
de nossos irmãos do Cone Sul: no Chile, a escolari-
dade média é de 9,7 anos; na Argentina, 9,3 anos; na 
Bolívia, 9,2 anos; no Uruguai, 8,5 anos; no Paraguai, 
7,7 anos; e no Equador, 7,6 anos.

Com a ampla experiência dos serviços nacionais 
de aprendizagem em educação profissional (SENAC, 
SENAÍ, SENAR e SENAT), agora articulada a igual-
mente significativa competência dos serviços sociais 
(SESI e SESC) em programas de educação de jovens 
e adultos, o Brasil dará um salto qualitativo sem par na 
luta pela elevação da escolaridade média de nossos 
cidadãos. O Pronatec é, pois, um instrumento impor-
tante para assegurarmos uma sólida base de educação 
geral para os trabalhadores brasileiros, já que os cursos 
de educação técnica de nível médio agora passam a 
ser oferecidos não só aos alunos do ensino médio na 
modalidade concomitante, mas também na modalidade 
integrada ou subsequente. Estamos garantindo que a 
Educação Profissional de qualidade atinja os que não 
tiveram oportunidade de se qualificar, abrindo oportu-
nidades para novos e competentes técnicos, inserindo 
o nosso País no rumo da educação continuada e da 
valorização dos trabalhadores.

Finalizando, gostaria de destacar apenas mais um 
ponto importante no PLC em análise: o aprimoramento 
das regras atinentes à autonomia para os serviços na-
cionais de aprendizagem e serviços nacionais sociais 
criarem instituições e programas de educação profis-
sional técnica e tecnológica e de EJA. Regulamentada 
pelos artigos 20 e 20-A do PLC, essa autonomia deve 
ser destacada como urna celeridade e competência, 
pois a autonomia sugerida no texto legislativo em foco 
se insere num contexto maior de pactuações, parcerias 
e co-responsabilidades entre entidades demandantes 
e ofertantes do Pronatec. Ressalta o artigo 20 que 
essa prerrogativa de autonomia estará submetida à 
regulação, à supervisão e à avaliação dos Estados e 
União. Dessa forma, o art. 20 representa uma liberação 
supervisionada da criação de cursos e de unidades 
educacionais, não só dos serviços nacionais sociais 
e de aprendizagem, como das instituições privadas 
de ensino superior que passarão a ser admitidas pelo 
programa corno ofertantes dos cursos.

Em outras palavras, a proposição em debate re-
força o pacto federativo, realçando as competências 
e responsabilidades dos atores vários que interagem 
nesse programa estruturante da educação nacional. 
Lembro a todos que, o presente Projeto de Lei de 
Conversão encontra-se em perfeita sintonia com os 
princípios da Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional – LDBEN, Lei n°9394 /1996, mas também 
com as metas e estratégias previstas no novo Plano 
Nacional de Educação, importante normativa em de-
bate nesta Casa, na forma do PLC 103/2012.

Dessa feita, reforço meu voto pela aprovação in-
tegral do texto em análise.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – V. Exª será atendida na forma da lei.

Passo a ler, antes do próximo orador, um e-mail, 
Senador Pinheiro, que recebi do pastor Silas Malafaia, 
a respeito do advento que acontecerá em Brasília, no 
dia 5, que diz o seguinte:

Vimos por meio deste informar que, no dia 
05 de junho, às 15h, em frente ao Congresso 
Nacional, faremos uma manifestação pacífica 
[um encontro pacífico] em favor da liberdade 
de expressão, da liberdade Religiosa, da vida 
e da família tradicional. Essa manifestação não 
tem caráter político-partidário (...)

Que saibam os senhores e o Brasil que não é 
uma manifestação em favor de “a” ou de “b” ou em 
defesa de partidos políticos ou de interesses políticos.

Diz, então, o pastor Silas Malafaia: “a vida e a fa-
mília tradicional são bem-vindos”. Não se trata de um 
advento de reunião de evangélicos, mas de uma so-
ciedade plural que comunga dos mesmos interesses. 
Convida, pois, “os senhores senadores” – e o Brasil 
– “que comungam desses princípios” aqui colocados.

É um e-mail que recebo, Senador Pinheiro, Srs. 
Senadores, do pastor, líder, Silas Malafaia.

Concedo a palavra, então, ao próximo orador, 
Senador pela Bahia, Senador Walter Pinheiro – ex-
-vereador, ex-Deputado Federal, ex-Líder do Governo, 
Senador da República, futuro Governador da Bahia.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de tra-
tar do tema que vou abordar aqui, quero me expres-
sar não de forma revoltosa, mas de forma indignada, 
porque as coisas precisam ser tratadas aqui a partir, 
inclusive, do que se assume, do que se aponta e do 
que se trata. Não podem tratar as coisas aqui – e es-
tou falando “não podem”, para não personalizar, meu 
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caro Benedito – todos aqueles que acham que vamos 
ficar o tempo inteiro trocando ou tocando pauta a par-
tir de acertos sempre pontuais. É bom que a gente vá 
tratando dessas coisas de outro jeito!

Desde a semana passada, temos feito uma pro-
posta para apreciar um projeto de lei que trata da cria-
ção de uma universidade federal no Estado da Bahia. 
E não o fazemos por mera pressa, mas para viabilizar 
para o povo no sul e no extremo sul, Senador Benedi-
to, a oportunidade de contar com aquela universidade 
já em 2014. Esse processo está em tramitação desde 
o ano passado!

A minha chateação, Senador Magno Malta, quan-
do cheguei ao plenário, antes de começar a Ordem 
do Dia, foi a de que o que nos foi dito ontem não foi 
cumprido hoje. Se trata com a gente, trate e cumpra! 
Senão, não trate! O que é combinado não é caro! E 
não estou fazendo aqui nenhuma combinação de ca-
ráter pessoal, nenhum tipo de acordo para esse ou 
para aquele. Falo do ponto de vista de como as coisas 
tramitam aqui.

Então, fiquei extremamente chateado. Estou re-
gistrando isso desta tribuna, porque tanto eu como a 
Senadora Lídice tivemos a oportunidade de tratar isso, 
de discutir isso com a Comissão de Educação. De for-
ma mais do que prestativa, o Senador Cyro Miranda 
providenciou, instalou a comissão para apreciar esse 
projeto. O Senador Vital do Rêgo fez o mesmo na Co-
missão de Constituição e Justiça. E aí, para vir para o 
plenário, é esse choramingo! Aí, de repente, quando 
querem colocar determinadas coisas, atropelam, co-
locam tudo, que entra na Ordem do Dia! Não pedimos 
para atropelar nada! Fizemos o caminho natural.

Então, estou extremamente chateado, Senador 
Magno Malta. Não se faz esse tipo de coisa! Não dá 
para ser assim! Eu tenho marcado as coisas na mi-
nha vida inteira assim: a gente conversa olhando nos 
olhos e fazendo as coisas de maneira com que elas 
se encaixem.

O prejuízo aqui não é um prejuízo qualquer. E isso 
não é também uma gincana de aprovação de projetos, 
até porque nem eu nem a Senadora Lídice da Mata 
dependemos de aprovação de projeto para fazer disso 
bandeira de publicidade dos nossos nomes.

V. Exª, que me conhece, sabe, inclusive, que nem 
sou de usar de momento eleitoral, quanto mais agora 
em que não estamos em momento eleitoral nenhum! 
O momento é o de se ter a oportunidade de instalar... 
Ninguém faz um concurso para contratar servidores 
da noite para o dia!

Então, é por isso que a gente fez essa cobrança 
ao Senado. Mas paciência! Vamos lá! Se lida a medi-
da provisória no dia 30, no dia 30 vai se votar o que 
aqui? Medida provisória? Nós vamos votar no dia 30 
e limpar a pauta no dia 30? Não vamos. Então, não fi-
quem prometendo, inclusive, mais uma coisa que não 
vão ter condição de cumprir!

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Sem querer atrapalhar V. Exª, no dia 30, o plená-
rio vai estar tão vazio, que algum Senador pode pedir 
até ao garçom para aparteá-lo de novo.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Ain-
da por cima, com o cafezinho frio, porque, se alguém 
vai apartear, não vai poder entregar o café.

Mas, Senador Benedito de Lira, à parte a minha 
indignação ou a minha chateação nesta tarde, quero 
chamar a atenção para um assunto que nos interes-
sa, e muito, como nordestinos. Trata-se do bom debate 
sobre a questão do desenvolvimento econômico nas 
diversas regiões do Brasil. E aí, Senador Malta, isso 
não vale só para o Nordeste, mas para o País inteiro. 
Quero me referir à política energética.

Nós assistimos aqui, ao longo dos anos, a toda 
uma linha de campanha para que pudéssemos atrair 
e incentivar o caminho de energias alternativas e de 
fontes até limpas. Fizemos isso com a energia eólica. 
Temos feito um movimento no Brasil, de forma cor-
reta, para atração de investimentos e utilização de 
energia solar.

Mas estou ficando perplexo com algumas notí-
cias, Senador Magno Malta. No caso da eólica, por 
exemplo, a Bahia deve ter, para os próximos quatro 
anos, um investimento de R$20 bilhões a R$25 bilhões 
nessa área. E me refiro aí aos parques, à atração de 
empresas, sejam elas produtoras de aerogeradores, 
de pás, de torres ou até de componentes e estruturas 
utilizadas nessas torres. Estamos preocupados com 
as mudanças que já começam a ser anunciadas sobre 
as regras do leilão.

Hoje, na Bahia, há diversos parques em funciona-
mento, há outros parques. E, ao mesmo tempo, temos 
um problema crucial, que é a construção das linhas 
de transmissão. Então, é importante que tenhamos a 
oportunidade de entender isso. É preciso entender a 
energia eólica, Senador Magno Malta, não como aquela 
história que todo mundo vivia dizendo: “Isso é coisa de 
amador!” Nada mais há de amador! Temos uma tec-
nologia consolidada, temos uma estrutura já plantada.

Senador, isso me lembra de quando eu era De-
putado e abri, neste Parlamento, o debate sobre a 
questão de utilização no Brasil de software com código-
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-fonte aberto. Todo mundo me dizia que isso era coisa 
de amador, era modismo. Depois, quando as grandes 
empresas do mundo passaram a utilizar software com 
código-fonte aberto, mais conhecido como software li-
vre, aí todo mundo começou a dar importância a isso.

Energia é insumo decisivo, Senador Benedito 
de Lira! Nenhuma indústria se instala, em Alagoas, se 
não tiver a certeza do fornecimento de energia, assim 
como de estrada, de porto, de aeroporto. Então, isso 
é fundamental para essa questão!

Hoje, no Brasil, a situação dos parques eólicos 
e até da política eólica é extremamente consolidada. 
Hoje, no Brasil, a energia gerada de fonte eólica, vinda 
do vento, representa 2% da nossa matriz energética. 
Ainda é pouco? É muito pouco, muito pouco! Mas o 
objetivo é chegar a 15%.

Estamos falando de algo que começou ontem. 
Olhamos para a Bahia, para esses números que citei 
aqui, Senador Benedito, para os R$25 bilhões. Sabe 
qual é o setor que vai investir mais do que isso na Bahia 
nos próximos anos? Só o setor mineral.

Então, estamos falando em guerra fiscal, em 
atração de investimento. Parques eólicos não entram 
nessa guerra fiscal. Não há aquela história do mer-
cado consumidor, como há nos produtos. É aquele 
exemplo que dei a V. Exª, na semana passada, acerca 
de Sergipe. Sergipe atraiu uma fábrica de chuveiros, 
a fábrica de chuveiros Corona, para o sujeito tomar 
banho com chuveiro elétrico, com água quente, com 
água aquecida. O mercado consumidor desse produto 
que é feito no Estado de Sergipe não está em Sergipe, 
está fora de Sergipe. Mas foram os benefícios fiscais 
oferecidos pelo Governador Marcelo Deda, em nome 
do Estado de Sergipe, que levaram essa unidade de 
produção para lá.

A energia eólica tem outro componente. A energia 
eólica se instala não onde há só benefício, mas onde 
há vento. E aí há mais uma proeza do nosso Nordeste, 
Senador Benedito: quanto mais seco, mais vento. É no 
Semiárido baiano que se encontra hoje o melhor vento 
para a geração de energia, inclusive se utilizando torres 
de até cem metros de altura, Senador Magno Malta. 
As primeiras experiências do Brasil foram com torres 
de 48m. Nós já estamos fazendo torres de cem metros.

E mais, Senador Magno Malta: nós estamos le-
vando para o local, para onde se instalam os parques 
a indústria da energia eólica. A austro-francesa vai 
fazer investimento de R$1 bilhão, instalando ali uma 
unidade para a produção de aerogeradores. Nesta se-
mana, a Bahia assinou com a Tecsis a construção e, 
ao mesmo tempo, todo um processo de operação para 

as pás ou aquelas palhetas do chamado cata-vento da 
energia eólica. Outras empresas estão se instalando 
para produzir torres.

Portanto, este debate é importantíssimo para 
resolver um problema de oferta de energia, para es-
timular o desenvolvimento econômico e, é claro, para 
criar um ambiente de desenvolvimento local.

Para que V. Exa tenha uma ideia, Senador Benedi-
to, um pequeno proprietário de terra na qual uma torre 
dessas está instalada recebe por ano mais de R$6 mil 
por torre instalada em seu terreno. Se, porventura, ele 
tiver uma área que abrigue duas torres, são R$12 mil 
de renda por ano. E mais: você vai agregando ali, no 
entorno, diversas outras atividades.

Então, é fundamental que essa política seja tra-
tada, Senador Magno Malta, não como algo que não 
tenha viabilidade; nós estamos tratando de algo con-
solidado. Há mais de 20% de energia eólica sendo 
gerados em diversos países do mundo. Em Portugal, 
esse percentual está nessa faixa dos 20%; na Espa-
nha, idem; bem como na Dinamarca. E olha que volto 
a insistir, Senador Benedito, que não há na Dinamar-
ca o vento que há em Alagoas, que há na Bahia. E o 
sertanejo sabia disso muito antes de os pesquisado-
res descobrirem essa proeza. Eu brinco muito, porque 
meu pai sempre dizia na roça: “Quanto mais seco, mais 
vento, que o vento vai levar chuva.”

Então está lá, é nessa área que a gente instala 
exatamente esse tipo de atividade. É importante que 
o Ministério, o Governo continue nessa política de in-
centivo, nessa política de estímulo a essa matriz ener-
gética, que é, além de tudo, uma matriz limpa.

Ora, agora, houve o maior embate com a cons-
trução da hidroelétrica no Norte do País, com movi-
mentos internacionais, com questão ambiental e com 
outras coisas mais, para se fazer geração de energia, 
Senador Bené, a fio d’água: passou a água, gerou 
energia. Isso é diferente de uma geração de energia 
em que você constrói o lago. O lago é o armazenador 
de energia, é no lago que você retém exatamente o que 
você não pode fazer. Energia você não guarda, a não 
ser que a gente fosse construir grandes capacitores, 
o que é impossível tanto tecnologicamente quanto do 
ponto de vista estrutural.

Então, na realidade, essa política precisa ser 
tratada com outro viés, com outro encaminhamento, 
para a gente ter oportunidade de continuar gerando 
energia, avançando do ponto de vista tecnológico, in-
troduzindo, com isso, outras questões fundamentais, 
como geração de posto de trabalho. Nesse lugar onde 
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vamos instalar esses parques eólicos, vamos utilizar as 
escolas técnicas, os IFETs, para formar mão de obra.

É por isso que a gente quer levar para lá a univer-
sidade, Senador Magno Malta, porque a Bahia velha 
passou 60 anos com uma universidade só. Na região 
de V. Exª, por exemplo, onde V. Exª nasceu, para ir para 
uma universidade, o cabra tinha de pegar a estrada. 
Agora, estamos botando a universidade para pegar a 
estrada e chegar a uma cidade do interior, para for-
mar mão de obra para esse novo mercado, para essa 
nova área.

(Interrupção do som)

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Então, fica aqui o nosso alerta, o nosso chamamento 
(Fora do microfone.) para essa questão da política 
adotada em relação a essa matriz energética.

Tenho clareza de que a Presidenta Dilma é uma 
das grandes defensoras dessa questão. Fez isso quan-
do enviou o projeto; fez isso quando era Ministra de 
Minas e Energia. Buscou incentivos e brigou por isso 
quando era Ministra da Casa Civil e, agora, como Pre-
sidente da República.

Portanto, é fundamental que se envolvam o Mi-
nistério de Minas e Energia, o Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio, o Ministério do Meio 
Ambiente. E tenho clareza de que a nossa Ministra 
Izabella é uma árdua defensora dessa expansão da 
energia eólica como fonte limpa, viável e eficaz.

Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a dizer.
O Senador Benedito está querendo fazer um 

aparte. Vou dar-lhe um aparte e, em seguida, encerro 
meu pronunciamento.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Pri-
meiro, gostaria de dizer, Sr. Presidente, que o Senador 
Walter está trazendo para o Plenário desta Casa um 
dos temas importantes para o desenvolvimento deste 
País e, particularmente, para aquela região do Nordes-
te brasileiro, que é a instalação da matriz energética 
através do vento, a matriz energética eólica. Parece-me 
que já passamos da Ordem do Dia, porque o Senador 
não usou 20 minutos que lhe seriam dados.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O 
Presidente está agoniado para falar e me botou para 
ir embora antes. Ele usou o tempo do vento.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Só para reiterar, a Ordem do Dia se encerrou 
às 16 horas e 10 minutos.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – A Or-
dem do Dia o quê, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Reiterar que a Ordem do Dia se encerrou às 16 
horas e 10 minutos.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Pois 
é. Encerrada a Ordem do Dia, consequentemente, o 
tempo destinado ao Parlamentar que vai usar da tri-
buna é de 20 minutos. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Só para informar a V. Exª, eu esqueci de anotar 
o tempo dele e só anotei quando ele já estava em 15, 
e fiz de propósito, por amizade. E V. Exª tem o tempo 
que quiser para poder fazer o seu aparte.

O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Eu 
queria cumprimentar V. Exª, Senador Walter, por ter 
trazido um tema dessa importância. Ao chegar aqui, 
na verdade, comecei a ler alguma coisa a respeito da 
energia eólica, uma matriz energética que precisa ser 
implementada no Brasil, porque temos absoluto campo 
para a implantação desse sistema energético, que é 
o Nordeste brasileiro, que tem vento que, na verdade, 
é uma coisa fantástica. E a gente observa mesmo, no 
Nordeste, no campo, que, quando começa a aparecer 
alguma nuvem, meia hora depois não tem mais nuvem 
porque o vento tangeu-a para outras localidades. Acho 
que o Brasil tem que incrementar essa energia para 
auxiliar a energia hidráulica, que é o grande potencial 
que nós temos. Mas nós temos visto aí as dificuldades 
enormes para se implantar uma hidrelétrica, haja vista 
o que está acontecendo na Região Norte. Quantas e 
quantas paralisações têm acontecido por conta dis-
so! Então, queria cumprimentar V. Exª e recordar que, 
logo que cheguei aqui, ocupei a tribuna, como V. Exª 
está ocupando, para fazer exatamente uma manifes-
tação a respeito da instalação da energia elétrica, de 
investimento aqui. Andando no território francês, não 
se vê outra coisa a não ser torres de energia eólica 
em todo o território da França. Por quê? Porque, na 
verdade, acho que é uma energia limpa e mais bara-
ta para implantar do que a energia hidráulica. Então, 
cumprimento V. Exª por essas manifestações. Vamos 
começar a trabalhar nesse sentido, para que as coisas 
possam ser consolidadas. Muito obrigado.

O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – 
Obrigado, Senador Benedito. E não vale só para o 
Nordeste, por isso eu fiz questão de citar vários lu-
gares da Europa, com referência inclusive ao clima. 
Portanto, vale também para o Estado do Senador 
Magno Malta, para ele não precisar mais botar o tem-
po ao vento, mas botar a energia lá no Espírito Santo 
extraída do vento.
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O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr. 
Presidente, só para um registro, por gentileza. 

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Eu cedo a V. Exª. Um minuto, por favor.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – 
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – O Senador Walter Pinheiro apresentou requeri-
mento por meio do qual solicita, nos termos do art. 40, 
do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa para participar para participar do 
Fórum Anual Latino-Americano de Telecomunicações, 
Tecnologia e Internet de Políticas Públicas, que será 
realizado de 14 a 16 de 2013, em Miami, na Flórida 
(Requerimento nº 368, de 2013).

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores nesse sentido.

Nos termos do art. 40, do Regimento Interno, 
encontra-se sobre a mesa o parecer favorável.

É o seguinte o Parecer:

PARECER Nº 293, DE 2013

Da Comissão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional, sobre o Requerimento nº 20, 
de 2013-CRE, do Senador Walter Pinheiro, 
que “Requer, nos termos do disposto nos 
arts. 39 e 40, do Regimento Interno do Se-
nado Federal, autorização para participar 
do III Fórum Anual Latino-Americano de 
Telecomunicações, Tecnologia e Internet 
de Políticas Públicas, que será realizado 
no período de 14 a 16 de maio de 2013, 
no Hotel Conrad Miami, em Miami – Fló-
rida – EUA.”

Relatora: Senadora Ana Amélia

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 20, de 2013-CRE, do Senador Walter Pi-
nheiro, que “Requer, nos termos do disposto nos arts. 
39 e 40, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para participar do III Fórum Anual Latino-
-americano de Telecomunicações, Tecnologia e Internet 
de Políticas Públicas, que será realizado no período 
de 14 a 16 de maio de 2013, no Hotel Conrad Miami, 
em Miami – Flórida – EUA.”

O Requerimento do Senador Walter Pinheiro se 
faz acompanhar do Convite do Senhor Oscar A. Mes-
sano, Presidente da Federação Latino-Americana e 
do Caribe de Internet e Comércio Eletrônico – e-COM 
L@C, convidando o Senador Walter Pinheiro para com-
por a Comitiva brasileira.

II – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Sena-
dor, quando incumbido de representação da Casa 
ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no 
exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação 
do Plenário, se houver ônus para o Senado”, estabe-
lecendo, ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade 
de que seja ouvida a Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver 
maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39, in-
ciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, o 
Requerente comunica que estará ausente do País no 
mesmo período da licença solicitada – 6 a 11 de maio 
de 2013. Sua Excelência, o Senador Cícero Lucena, 
solicita, portanto, as necessárias providências para o 
desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 20, de 2013 – CRE.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Em votação.

Os Senadores que aprovam permaneçam como 
se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR 

– ES) – O Senador Cícero Lucena apresentou o Re-
querimento nº 336, de 2013, no qual solicita também, 
nos termos do art. 40, licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa no período de 6 a 11 de maio de 
2013, a fim de participar, como membro da Frente Par-
lamentar Mista Pró-Gás, de missão oficial na cidade 
de Washington, em Pittsburgh, Estados Unidos, a fim 
de conhecer as políticas de venda, consumo e explo-
ração de jazidas de gás xisto.

A matéria depende de parecer da Comissão de 
Relações Exteriores nesse sentido.

Nos termos do art. 40, do Regimento Interno, 
encontra-se sobre a mesa parecer favorável.

É o seguinte o Parecer:

PARECER Nº 294, DE 2013

Da Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, sobre o Requerimento 
nº 336, de 2013, do Senador Cícero Luce-
na, que “Requer, nos termos do art. 55, III, 
da Constituição Federal, combinado com 
o art. 39 e 40, § 1º, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar-se do País, no período de 6 
a 11 de maio de 2013, para participar, na 
qualidade de membro da Frente Parlamen-
tar Mista Pró-Gás, de missão oficial nas 
cidades de Washington e Pittsburg, EUA, 
a fim de conhecer as políticas de venda, 
consumo e exploração das jazidas de gás 
de xisto.”

Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti 

I – Relatório

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional é chamada a se pronunciar sobre o Reque-
rimento nº 336, de 2013, do Senador Cícero Lucena, 
que “Requer, nos termos do art. 55, III, da Constituição 
Federal, combinado com o art. 39 e 40, § 1º, inciso I, 
do Regimento Interno do Senado Federal, autorização 
para ausentar-se do País, no período de 6 a 11 de maio 
de 2013, para participar, na qualidade de membro da 
Frente Parlamentar Mista Pró-Gás, de missão oficial 
nas cidades de Washington e Pittsburg, EUA, a fim de 
conhecer as políticas de venda, consumo e exploração 
das jazidas de gás de xisto.”

O Requerimento do Senador Cícero Lucena se 
faz acompanhar do Ofício nº 98/2013/GAB, do De-
putado Antonio Carlos Mendes Thame, Presidente 
da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás Natural, con-
vidando o Senador Cícero Lucena para compor a 
Comitiva brasileira.

III – Análise

O art. 13 do Regimento Interno do Senado Fe-
deral expressa as situações em que o Senador não 
será considerado ausente, quais sejam: “se estiver 
em licença, ou em representação a serviço da Casa 
ou, ainda, em missão política ou cultural de interesse 
parlamentar, previamente aprovada pela Mesa, obe-
decido o disposto no art. 40”.

O art. 40, do Regimento Interno do Senado Fe-
deral, por sua vez, prevê que “a ausência do Sena-
dor, quando incumbido de representação da Casa 
ou, ainda, no desempenho de missão no País ou no 
exterior, deverá ser autorizada mediante deliberação 
do Plenário, se houver ônus para o Senado”, estabe-
lecendo, ainda, em seu parágrafo 4º, a necessidade 
de que seja ouvida a Comissão de Relações Exte-
riores e Defesa Nacional, ou a Comissão que tiver 
maior pertinência.

Em cumprimento ao disposto no art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39, in-
ciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, o 
Requerente comunica que estará ausente do País no 
mesmo período da licença solicitada – 6 a 11 de maio 
de 2013. Sua Excelência, o Senador Cícero Lucena, 
solicita, portanto, as necessárias providências para o 
desempenho da missão.

III – Voto

Diante do exposto, e em vista da importância da 
missão, meu voto é pela aprovação do Requerimento 
nº 336, de 2013.

Sala da Comissão, 25 de abril de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 

ES) – Também do Senador Cícero Lucena, outro re-
querimento, por meio do qual solicita, com base no art. 
40, licença de 13 a 17, para participar do Fórum Anual 
Latino-Americano de Telecomunicações, Tecnologia e 

Internet de Políticas Públicas, a convite da Federação 
Latino-americana e do Caribe para a Internet e o Co-
mércio Eletrônico, que se realizará na cidade de Mia-
mi, Estados Unidos (Requerimento nº 337, de 2013). 

A matéria depende de parecer da comissão nes-
se sentido.

Nos termos do art. 40, encontra-se sobre a mesa 
parecer favorável.

É o seguinte o Parecer:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 
ES) – Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa.)

Aprovado. 
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 

ES) – Senador Acir.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

É só para fazer o registro de uma audiência de 
conciliação a que estivemos presentes, agora à tarde, 
da qual participaram o Estado de Rondônia, sendo re-
presentado pelo Secretário de Finanças, Dr. Benedito 
Antônio Alves, a Procuradora-Geral do Estado, Drª 
Maria Rejane Sampaio dos Santos, também o auditor 
do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Miguel Garcia de 
Queiroz, e eu tive a honra de participar, no gabinete do 
Ministro Ricardo Lewandowski, que foi representado 
pelo Dr. Fabrício Bittencourt da Cruz, técnico judiciário.

As partes debatiam a questão da dívida do Beron 
– Banco do Estado de Rondônia. E as partes chegaram 
a um acordo, em uma audiência de conciliação, pelo 
qual será instaurado procedimento administrativo no 
âmbito do CCAF – Câmara de Conciliação e Arbitra-
gem da Administração Federal, visando à conciliação 
definitiva da demanda, fixando-se as seguintes con-
dições de prazos para o trabalho, que eu passo a ler:

a – a presente ata assinada pelas partes servi-
rá de peça inaugural para início dos trabalhos 
e será encaminhada imediata e diretamente 
e pela União Federal, através da AGU, para 
a CCAF;
b – no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
instalação do procedimento perante a CCAF, 
considerando compromisso da AGU de que tal 
ato se dará no máximo até o dia 30 de abril de 
2013, será emitida nos autos do procedimento 
administrativo, decisão quanto à viabilidade de 
suspensão dos referidos descontos da divida 
até o prazo máximo da conclusão dos proce-
dimentos administrativos no âmbito da CCAF;
c – no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
partir da data da efetiva suspensão do descon-
to, nos termos do item anterior, será processa-
do e concluído o procedimento administrativo 
visando à conciliação definitiva do processo 
da ACO 1119;
d – neste prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
ficará suspenso o andamento também da ACO 
1119.

De modo que nós aguardamos que seja instalada 
essa Câmara de Conciliação, para que nós possamos 

livrar o Estado de Rondônia do desconto mensal da 
dívida do Estado com relação ao Banco Beron.

Esperamos que essa conciliação aconteça e que 
nós possamos ajudar o Estado de Rondônia, que está 
tendo um prejuízo muito grande em relação à dívida 
do Estado de Rondônia. 

Muito obrigado pelo tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Malta. Bloco/PR – 

ES) – Em seguida, nós temos um orador inscrito. Mas, 
antes de passar a palavra ao Senador Garibaldi Alves 
– até porque são centenas de todo o Brasil, aliás, eu 
diria milhares, inclusive do Rio Grande do Norte, do 
Estado de V. Exª –, eu passo a ler este texto e, em se-
guida, V. Exª tem a palavra.

Tempos atrás, num programa cômico de te-
levisão, uma jovem americana radicada no 
Brasil, a cada comentário sobre violência ou 
malandragem neste País, pronunciava com 
muita graça: “Brasileiro bonzinho!”. E a gente 
se divertia. Hoje nos sentiríamos insultados, 
pois não somos bonzinhos, nem sequer civi-
lizados. O crime se tornou banal, a vida vale 
quase nada. Poucos de meus conhecidos não 
foram assaltados ou não conhecem alguém 
assaltado: ser assaltado é quase natural – não 
só em bairros ditos perigosos ou nas grandes 
cidades, mas também no interior se perdeu a 
velha noção de bucolismo e segurança. 
Em São Paulo, só para dar um exemplo, os ar-
rastões são tão comuns que em alguns restau-
rantes o cliente é recebido por dois ou quatro 
seguranças fortemente armados, com colete 
à prova de bala, que o acompanham olhando 
para os lados – atentos como em séries cri-
minais americanas. Quem, nessas condições, 
ainda se arrisca a esta coisa tão normal e 
divertida, de sair para comer fora? Pessoas 
inocentes são chacinadas: vemos protestos, 
manifestações, choro e imprensa no cemité-
rio, mas nada compensará o desespero das 
famílias ou pessoas destroçadas, cujo núme-
ro não para de crescer. Em nossas ruas, não 
se vê um só policial, daqueles que poucos 
anos atrás andavam em nossas calçadas. A 
gente até os cumprimentava com certo alívio. 
Não sei onde foram parar, em que trabalho 
os colocaram, nem por que desapareceram, 
mas sumiram. Morar em casa é considerado 
loucura, a não ser em alguns condomínios, 
e mesmo nesses o crime controla o porteiro, 
entra, rouba, maltrata, mata. Recomenda-se 
que moremos em edifícios: “mais seguros”, 
seria a ideia. Mas, mesmo nos edifícios, nem 
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pensar, a não ser com boa portaria, ou será 
alto risco, diz a própria polícia, aconselhando 
ainda porteiros preparados e instruídos para 
proteger dentro do possível nossos lares ago-
ra precários. 
Somos uma geração assustada, desamparada, 
confinada, gradeada – parece sonho que há 
não tanto tempo fosse natural morar em casa, 
a casa não ter cerca, a meninada brincar na 
calçada; e não morávamos em ilhas longínquas 
de continentes remotos, mas aqui mesmo, em 
bairros de cidades normais. Éramos gente “nor-
mal”. Hoje, a população, apavorada, está nas 
mãos de criminosos, frequentemente impunes. 
Na desorganização geral, presídios superlota-
dos onde não se criariam porcos também abri-
gam pessoas inocentes ou que nunca foram 
julgadas. A impunidade é tema de conversas 
cotidianas, leis atrasadas ou não cumpridas 
nos regem, e continua valendo a inacreditá-
vel lei de responsabilidade criminal [vejam o 
absurdo] só depois dos 18 anos.
Jovens monstros, assassinos frios, sem re-
morso, drogados ou simplesmente psicopatas 
saem para matar e depois vão beber no bar, 
jogar na lan house, curtir o Facebook, com 
caras de bons meninos. Num artifício semân-
tico insensato e cruel, se apanhados, não os 
devemos chamar de assassinos: são infrato-
res, mesmo que tenham violentado, torturado 
e matado. Não são presos, mas detidos em 
chamados centros socioeducativos. E assim 
se quer disfarçar nosso incrível atraso em rela-
ção a países civilizados. No Canadá, Holanda 
e outros, a idade limite é de 12 anos; na Ale-
manha e outros, 14 anos. No Brasil, conside-
ramos incapazes [olhem só] assassinos de 17 
anos, onze meses e 29 dias.
Recentemente, um criminoso de 15 anos con-
fessou tranquilamente ter matado doze pesso-
as. “Me deu vontade”, explicou, sem problema, 
e sorria. “Hoje a gente saiu a fim de matar”, 
comentou outro adolescentezinho, depois de 
assaltar, violentar e matar um jovem casal jun-
to com um comparsa. Esses e muitos outros, 
caso estejam em uma dessas instituições em 
que se pretende educar e socializar indiscri-
minadamente psicopatas e infratores even-
tuais, logo estarão entre nós, continuando a 
matança. Quem assume a responsabilidade? 
Ninguém, pois estamos em uma guerra civil 
que autoridades não conseguem resolver, uma 

vez que nem a lei ajuda. Estamos indefesos e 
apavorados, nas mãos do acaso. Até quando? 

Quero parabenizar a Srª Lia Luft por esse texto, 
que fala em meu nome, que traduz a vontade de mais 
de 90% dos brasileiros deste País. É assim que nós 
estamos vivendo. Quando alguém se levanta e propõe, 
aparece meia dúzia dos que viajam na maionese e que 
ainda, na cabeça, estão vivendo num país de Alice, 
Alice no País das Maravilhas, como se nós aqui pu-
déssemos dormir de janela aberta e largar os nossos 
carros na calçada.

A minha proposta, Senador Benedito de Lira, e 
V. Exª é um defensor disso, em nome da sociedade de 
Alagoas e do País, é que 

É que todo cidadão brasileiro que cometer crime 
com natureza hedionda, porque há um elenco de cri-
mes que não são hediondos, perca-se a menor idade, 
seja colocado na maior idade para pagar as penas da 
lei, porque o crime não trata com faixa etária. Por que 
a sociedade tem que pagar esse preço?

Aqui tem 13 anos! Tem 15 anos 11 meses e 29 
dias! É um menino! Não pode nem ser chamado de 
assassino! Ele não pode ser chamado de assassino – 
matou, estuprou e seqüestrou – porque a lei não per-
mite. É uma criança! E levar uma criança dessas para 
o presídio é uma temeridade! Já dizia eu aqui: o cara 
que está no presídio é que tem medo dessa criança, 
de a criança matá-lo dormindo. 

Esse psicopata! Isso vai resolver? Parece que 
não, mas é a roda dentada, a peça mais importante 
na engrenagem desse motor da violência, que vem 
atormentando a vida da Nação brasileira.

Fica o registro em nome de milhares de e-mails 
que recebi, para ler neste Senado da República, esse 
texto escrito, verdadeiro, significativo, sem poesia, 
mas de pura verdade, da Srª Lya Luft, que escreveu 
na revista Veja: “Jovens monstros, assassinos frios, 
sem remorso, drogados ou simplesmente psicopatas, 
saem para matar e depois vão beber no bar, jogar na 
lan house, curtir o Facebook, com cara de bons meni-
nos”. Brasileiro bonzinho, nada.

Passo a palavra ao Senador Garibaldi, como 
inscrito. (Pausa.)

Passo a palavra ao Senador Benedito de Lira, 
como Líder, por Alagoas, por 20min.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, nesta oportunidade, é muito 
interessante para esta Casa que estejamos vendo na 
galeria esses jovens, que, ao visitarem a Casa do Con-
gresso Nacional, passam a conhecer de perto quais 
são as atividades desenvolvidas no Senado Federal, 
que é a Casa da Federação. 
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É interessante que os jovens saibam que no Brasil 
há Estados ricos e Estados pobres e que há Estados 
que têm força política maior do que outros. Vou dar 
um exemplo, para que fique mais claro. O meu Estado 
pequenino de Alagoas é o penúltimo Estado da Fede-
ração, diferente do Estado de São Paulo. Mas, para 
o Senado Federal, a representação política que tem 
São Paulo, com mais de 30 milhões de habitantes, é a 
mesma representação política que tem Alagoas, com 
pouco mais de 3 milhões de habitantes. 

Então, Sr. Presidente, eu queria dizer aos meus 
jovens que é uma alegria muito grande tê-los nesta 
Casa. Que vocês possam, realmente, a partir dessas 
visitações, começar a ter consciência, exatamente, do 
papel que representarão para o futuro, vivendo o pre-
sente e se preparando para o amanhã. 

Um de vocês, ou uma de vocês poderá estar aqui, 
como nós outros, que também fomos crianças como 
vocês. Imaginávamos? Não. Mas o dia a dia da vida 
fez com que cada um que aqui se encontra pudesse 
realizar o sonho de, através da atividade política, fa-
zer o bem para a sociedade e defender os interesses 
do nosso País. 

Por isso, aos professores que os conduziram 
aqui, meus parabéns e, acima de tudo, nosso muito 
obrigado por trazê-los aqui. É sempre bom para os jo-
vens estudantes do meu País, aqueles que estão mais 
distantes talvez tenham mais dificuldades de vir, mas 
aqueles que estão mais próximos, particularmente os 
que moram em Brasília, tem todo um caminho aberto 
para visitar o Senado Federal. 

Muito obrigado. 
Sr. Presidente, trago, na tarde de hoje, algumas 

manifestações a respeito de uma empresa que trata 
de pesquisas, de inovações e de cuidados com o setor 
primário do Brasil, ou seja, da agricultura e da pecuária. 

Ontem, a Embrapa completou 40 anos de exis-
tência. A capacidade de uma Nação produzir alimen-
tos representa uma fonte de riqueza econômica e 
importante fator para assegurar o bem-estar social. É 
mais do que isso: a capacidade de produzir alimentos 
constitui elemento indispensável para assegurar a so-
berania nacional.

Qualquer nação que almeje a permanente afir-
mação de sua soberania precisa garantir um nível 
considerável de independência no abastecimento de 
alimentos à sua população. 

Sob esse aspecto, o Brasil, felizmente, encontra-
-se em uma situação bastante privilegiada. Somos 
uma potência agrícola de extraordinária expressão, 
ocupando o segundo lugar na exportação de produtos 
agropecuários no âmbito mundial.

Em 40 anos, multiplicamos em seis vezes nossa 
safra. Temos a liderança na produção mundial de açú-
car, café e suco de laranja. Somos o segundo maior 
produtor mundial de soja e etanol. Também nos desta-
camos na produção de carnes, milho, algodão, papel 
e diversos outros produtos.

Há muitos anos, nossa agropecuária vem baten-
do sucessivos recordes não apenas de produção, mas 
também de vendas para o mercado internacional. Ao 
lado do talento e da capacidade de trabalho de nossos 
produtores rurais, outro fator que contribuiu decisiva-
mente para chegarmos a essa posição de destaque 
foi, sem dúvida, o excepcional trabalho de pesquisa e 
inovação realizado há décadas por nossos pesquisa-
dores e cientistas agrícolas.

Na oportunidade em que a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa –, completa 40 
anos de existência, é obrigação de cada brasileiro ex-
pressar o reconhecimento pela significativa contribuição 
que essa constituição tem dado ao fortalecimento de 
nossa agropecuária e, consequentemente, ao engran-
decimento do Brasil.

Fundada em 26 de abril de 1973, com a missão 
de viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em 
benefício da sociedade brasileira, a Embrapa con-
quistou, ao longo de sua história, respeito em âmbito 
internacional, como referência mundial em soluções 
para a agricultura tropical.

As comemorações iniciadas pela empresa nesta 
semana para este seu quadragésimo aniversário estão 
inseridas num grande projeto denominado Embrapa 
40+20. O objetivo do projeto é contemplar ações que 
reforcem, junto à sociedade, a imagem da Embrapa, no 
Brasil e no mundo, como instituição pública brasileira de 
destaque na pesquisa agropecuária, com ênfase nos 
aspectos de inovação, modernidade, sustentabilidade, 
valorização de parcerias e capacidade de antecipação.

Mesmo com os resultados alcançados para o 
País, a Embrapa não quer viver das glórias do passa-
do, mas mostra seu espírito empreendedor ao pensar 
nos próximos vintes anos. 

A estratégia será focada no fortalecimento da 
capacidade de antecipação para o combate a novas 
pragas, aumento da produção em um cenário de re-
cursos naturais escassos e de fenômenos climáticos 
cruéis como a seca, que assola o Nordeste brasileiro.

Não se pode deixar de destacar, Sr. Presidente, 
Srªs. e Srs. Senadores, a excelência do programa da 
Embrapa voltado para a capacitação dos seus recur-
sos humanos, particularmente de seus pesquisadores. 

Com o objetivo de estar à altura do desafio de 
colaborar para a construção da liderança do Brasil em 
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agricultura tropical, a Embrapa priorizou os investimen-
tos na qualificação dos seus recursos humanos. A em-
presa conta, hoje, com cerca de 9.795 empregados, 
sendo 2.427 deles pesquisadores. Entre estes últimos, 
chama atenção o altíssimo nível de qualificação: 375 
deles possuem mestrado, 1.789 concluíram o douto-
rado e 242 têm pós-doutorado.

Para que se possa fazer alguma ideia da contri-
buição da Embrapa à agropecuária brasileira, é bom 
lembrar que, desde a sua criação até o presente, a sa-
fra brasileira de grãos mais que quadruplicou, mesmo 
avanço registrado na oferta de carne bovina e suína, ao 
passo que a oferta de carne de frango aumentou nada 
menos que 22 vezes, no período entre 1975 e 2009.

A produção de leite aumentou cerca de oito bi-
lhões de litros, em 1975, para quase 28 bilhões de 
litros, em 2008.

A produção brasileira de hortaliças elevou-se de 
nove milhões de toneladas para mais de 19 milhões de 
toneladas, com incremento da área plantada inferior a 
5%, refletindo espetacular aumento da produtividade.

Aumento generalizado foi também observado 
na produção e na produtividade da pecuária caprina 
e ovina. A oferta de couro, pele, embutidos, queijo e 
ovos seguiu o mesmo caminho, bem como a de frutas, 
flores, fibras e essências florestais.

É por tudo isso que o último balanço social dis-
ponível, correspondente ao ano de 2011, mostra que 
a Embrapa ofereceu ao País um lucro social da ordem 
de R$17,760 bilhões, lucro esse apurado com base nos 
impactos de uma amostra de apenas 114 tecnologias 
e 163 cultivares, desenvolvidas pela empresa e seus 
parceiros – em especial as organizações estaduais de 
pesquisa – e transferidas para a sociedade.

A Embrapa obteve, em 2011, receita líquida su-
perior a R$2,60 bilhões que, repetindo o ocorrido em 
2010, foi recorde na história da empresa. Já o retorno 
dessa receita para a sociedade brasileira foi multipli-
cado por 8,62%

Ainda segundo o balanço social de 2011, a taxa 
de retorno médio dos investimentos, realizados na 
geração das 114 tecnologias e 163 cultivares, foi da 
ordem de 45,1%.

Com sua atuação internacional, a Embrapa con-
tribuiu para a boa imagem do Brasil no exterior. Na 
América Latina e no Caribe, a empresa desenvolve 
49 projetos de cooperação, contemplando 18 países.

No continente africano, são 51 os projetos de 
cooperação e nove os países contemplados.

A empresa realiza, ainda, cooperação científica 
por meio de laboratórios no exterior, os Labex, presen-
tes na América do Norte, na Europa e na Ásia.

Recentemente, o Presidente da empresa e o 
Diretor-Geral da FAO (Organização das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimentação) assinaram em 
Roma, na Itália, acordo que vai expandir as iniciativas 
de Cooperação Sul-Sul e agilizar o intercâmbio entre 
as duas instituições no desenvolvimento da pesquisa 
agrícola, em especial para o apoio a políticas públicas 
relacionadas à segurança alimentar.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o trabalho de- o trabalho de-
senvolvido pela Embrapa tem grande importância no 
sentido de viabilizar a melhoria da qualidade e o au-
mento da quantidade da produção de alimentos, tanto 
para o mercado interno, como para o mercado externo.

As tecnologias desenvolvidas pela empresa aju-
dam, sem distinção, agricultores familiares, pequenos, 
médios e grandes produtores. A assistência prestada 
pela empresa tem, nessa medida, um caráter profun-
damente democrático.

Todos aqueles que acompanham a realidade 
de nosso setor agropecuário sabem que o Brasil so-
mente alcançou a liderança na produção de alimen-
tos em função do alto nível de trabalho desenvolvido 
pela Embrapa.

Foi, em grande medida, graças à competência 
e ao profissionalismo da equipe de pesquisadores da 
empresa que o Brasil conseguiu alcançar indepen-
dência no setor agrícola em relação a outros países.

Já não constitui novidade a afirmação de que o 
emprego de tecnologias modernas na produção rural é 
fundamental para otimizar o uso de recursos naturais e 
econômicos. Se isso é realidade em regiões de terras 
mais férteis, a necessidade de utilização de tecnologia 
é ainda mais crucial em áreas como o Semiárido. Não 
seria sequer concebível a produção de uvas e vinho 
na região de Juazeiro, na Bahia, ou de Petrolina, em 
Pernambuco, sem o aporte de conhecimentos técnicos 
altamente especializados. E o mesmo é válido para 
inúmeras outras culturas, a exemplo da piscicultura e 
da produção de mel.

Com o incessante avanço do conhecimento cien-
tífico, ampliam-se sobremaneira as perspectivas para 
o futuro imediato. Já para os próximos vinte anos, po-
demos vislumbrar a possibilidade de potencializar as 
tecnologias de que a Embrapa já dispõe para utilização 
no Nordeste, de modo a viabilizar soluções para que 
os sertanejos possam produzir em áreas que sofrem 
com a seca.

Nesse mesmo horizonte, assumirá vital impor-
tância a busca da integração entre as ações de assis-
tência técnica ao produtor rural e as ações e políticas 
de infraestrutura hídrica e de geração de emprego e 
renda, permitindo a melhoria da qualidade de vida da 
população rural, principalmente na Região Nordeste.
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Sr. Presidente, oferecendo-nos um excelente 
exemplo do quanto é possível realizar quando investi-
mos com seriedade na produção do conhecimento, a 
Embrapa é motivo de orgulho para todos os brasileiros. 
Se o agronegócio tem sido, ao longo dos últimos anos, 
a principal locomotiva do crescimento econômico do 
País, isso é devido, em grande medida, à experiência 
acumulada pela Embrapa.

No transcurso deste quadragésimo aniversário 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
faço questão de registrar nos Anais da Casa meus 
cumprimentos a todos os pesquisadores, técnicos e 
administradores que fazem dela a principal instituição 
de pesquisa em agricultura tropical no mundo. São es-
ses profissionais credores da gratidão de todo o povo 
brasileiro pelo extraordinário trabalho que realizam em 
prol da nossa produção agropecuária.

Devemos, aliás, ter sempre em mente que, para 
cumprirem a missão institucional da empresa, necessi-
tam esses servidores de apoio e incentivo. E o Legisla-
tivo tem dado a sua contribuição. Pelos serviços pres-
tados em prol da pesquisa, recebi, como representante 
do Congresso Nacional e Presidente da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, homenagem desta que 
considero a maior empresa do Brasil. Essa manifes-
tação, Sr. Presidente, com que a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária homenageou o Congresso 
Nacional na noite de ontem, numa solenidade de gala, 
se deu por quê? Porque o Congresso Nacional tem 
sido parceiro da atividade exercitada diariamente por 
essa empresa. Posso dizer, em nome do Senado, que 
eles poderão continuar contando com nosso apoio para 
alavancar a pesquisa, a produção e a extensão rural.

Parabéns à Embrapa e a todos os profissionais 
que transformaram esta empresa em exemplo de efi-
ciência e que traz orgulho para todos os brasileiros.

Eram exatamente essas considerações, Sr. Pre-
sidente, que eu desejava fazer, como fiz, na tarde de 
hoje, em homenagem à Embrapa, que tem relevantes 
e extraordinários serviços prestados à agropecuária do 
nosso País. Não seria o Brasil um grande exportador 
de alimentos e grãos se não tivéssemos por trás uma 
empresa como a Embrapa. Por isso, merece de todos 
nós as nossas congratulações.

Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, o 
Sr. Magno Malta, Suplente de Secretário, dei-
xa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Sr. Senador Benedito de Lira.

O Senador Sarney vai usar da palavra?

O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Fora 
do microfone.) – Não.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não.

Senador Paim, convido V. Exª, então, a assumir 
a Presidência.

Antes de passar a palavra ao nobre Senador Ani-
bal Diniz, que exerceu o cargo de 1º Vice-Presidente 
desta Casa, eu encaminho o seguinte ofício.

Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 
360, de 2013, do Senador Armando Monteiro e outros 
Senadores, solicitando a realização de sessão solene 
do Senado Federal destinada à entrega do Diploma 
José Ermírio de Moraes aos agraciados, a realizar-se 
no dia 28 de maio.

Em votação, o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário, já que 

os Senadores e as Senadoras aprovaram o requeri-
mento.

O Sr. Anibal Diniz deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz, pelo tempo necessário 
para o seu pronunciamento.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores, te-
lespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, nos-
sos internautas que acompanham por meio da rede 
mundial de computadores, retomo hoje, nesta tribuna, 
uma preocupação que está muito presente em todos 
os Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste 
brasileiro neste momento, que diz respeito à diminui-
ção constante dos repasses do Fundo de Participação 
dos Estados – FPE. O que tem sido a previsão de um 
ano para o outro não tem sido efetivamente concreti-
zado, e isso tem criado um problema muito grande, um 
problema praticamente inadministrável pelos Estados.

O Governo do Acre, por exemplo, no ano de 
2012, teve uma previsão de R$2,4 bilhões para o ano 
de 2012, e, no final, foi concretizado algo em torno de 
R$2,1 bilhões. Isso resultou numa redução aproximada 
de R$280 milhões, R$290 milhões em relação ao que 
estava programado, ao que estava previsto.

O planejamento do Estado fica muito compro-
metido quando há uma previsão, e essa previsão não 
é concretizada.

O mesmo tem acontecido em relação à previsão 
mês a mês. No ano de 2012, especificamente no mês 
de outubro, foi anunciada a previsão para 2013. Essa 
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previsão para 2013, tendo como base esses quatro 
primeiros meses – janeiro, fevereiro, março e abril –, 
aponta também para uma redução tão elevada quan-
to a que ocorreu em 2012. E isso é extremamente 
preocupante para todos os governadores, porque as 
unidades da Federação estão à beira de um colapso. 
À beira de um colapso, porque há um planejamento, 
e o Fundo de Participação dos Estados – é bom que 
se repita – é a principal fonte de recursos para esses 
Estados do Norte e do Nordeste do Brasil.

O Acre, por exemplo, depende em, aproximada-
mente, 60% dos recursos do FPE. Uma redução signi-
ficativa nesses recursos é sinônimo de muito aperto e 
de um seriíssimo risco de não se conseguir fechar as 
contas, de maneira equilibrada, no final do ano.

Então, eu retomo esse assunto hoje aqui na tribu-
na na certeza de que não é uma preocupação apenas 
dos Senadores do Acre, do Governador do Acre, mas, 
certamente, dos Senadores de todos os Estados do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e também dos 
seus governadores.

O Fundo de Participação dos Estados foi criado 
para compensar as diferenças econômicas e sociais 
entre os Estados brasileiros, entre as unidades da 
Federação.

À primeira vista, temos a avaliação de que os Es-
tados brasileiros estão sendo penalizados com a perda 
de repasse do FPE por causa das desonerações de 
impostos estabelecidas pelo Governo Federal. E des-
taco que são os Estados mais pobres da Federação 
– a exemplo do Estado do Acre – aqueles que mais 
sofrem com essa perda de receitas.

Como sabemos, o Fundo de Participação dos 
Estados é composto de 21,5% da receita proveniente 
do recolhimento do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), e esses dois 
impostos têm tido uma participação decrescente no 
conjunto das receitas da União. 

Nesse cenário, já há o questionamento sobre se 
o peso da desoneração do IPI poderia, por si, ser o 
responsável pela perda de praticamente 13% da re-
ceita, em valores nominais, dos últimos meses, ou se 
há outros fatores agregados. O Governo Federal ainda 
não esclareceu se vai repassar um total de recursos 
menor do que o previsto inicialmente, mas avaliamos 
que precisamos ter um posicionamento mais definido. 

Há outros fatores que afetarão a arrecadação 
anual do IPI e do Imposto de Renda, o que configura-
ria um cenário de perda de receita mais prolongada.

É importante contarmos com mais transparência 
nas projeções da arrecadação federal. Até agora, há 
sinalização de que a previsão inicial será mantida e 
os repasses também, mas é preciso que o Governo 

dê tranquilidade e confirme essa medida. É importante 
sabermos se há efetiva perda de arrecadação ou se 
atravessamos uma desaceleração sazonal da econo-
mia, nesses dois últimos meses. Com maior clareza dos 
fatos, Estados terão mais tempo de traçar estratégias 
para equilibrar suas contas e diluir prejuízos, uma vez 
que não será possível evitar totalmente as consequ-
ências de um repasse federal reduzido. 

Hoje, o Estado do Acre mantém, como medida de 
segurança, um contingenciamento de 40% em recur-
sos programados de custeio. É uma medida preventiva, 
cautelosa, no aguardo de uma definição melhor do ce-
nário econômico nacional. A Secretaria da Fazenda do 
Acre, por meio do Secretário Joaquim Manoel, o Tinel, 
e também do Secretário Mâncio Cordeiro, com quem 
tivemos a oportunidade de conversar esta semana, nos 
assegurou que, por enquanto, há uma preocupação, e 
que as finanças do Estado passam por uma situação 
extremamente delicada neste momento.

Por conta desse contingenciamento, o Estado 
tem conseguido manter o equilíbrio, mas a continuar 
essa redução, certamente, os desgastes, os prejuízos 
e as conseqüências serão imprevisíveis. 

Em 2012, o Acre teve uma perda de receita de 
cerca de R$280 milhões do Fundo de Participação 
dos Estados e o Estado fez o ajuste necessário. Ainda 
assim, ele conseguiu pagar a folha de pagamento dos 
servidores integralmente e conseguiu pagar o salário 
de dezembro e o décimo terceiro dentro do mês de 
dezembro; mas veja que R$280 milhões equivalem a 
mais de duas folhas de pagamento do Estado do Acre. 
É um valor muito significativo. 

Neste ano, as quedas de receita em relação ao 
programado ainda não comprometem o resultado de 
fim de ano, mas o que havia sido previsto para o mês 
de março já teve uma redução de quase R$30 milhões 
e o que estava previsto para o mês de abril teve uma 
redução de R$43 milhões.

Portanto, há preocupação real com as receitas 
da União e a redução do Fundo de Participação dos 
Estados. E isso tudo vem sendo acompanhado com 
muito cuidado, com muita cautela por parte de todos 
os governadores. 

Nós temos notícia, nesse momento, Senador 
Paim, de que já tem governador imaginando e já se 
preparando para não conseguir pagar a folha de pa-
gamento a partir de agosto ou a partir de julho. E isso 
é extremamente preocupante. Por isso tanta cautela 
e preocupação por parte dos governadores dos Esta-
dos. Nós temos sentido uma situação que se repete 
mês a mês e isso precisa ter uma resposta por parte 
do Governo Federal. 
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O Governador do Acre, Tião Viana, integra, inclu-
sive, um movimento dos governadores para uma reu-
nião o mais breve possível com o Ministro da Fazenda, 
Ministro Guido Mantega, para tratar dessa situação. É 
preciso que se tenha uma resposta. O Governo Federal 
precisa, através do Ministério da Fazenda, dizer clara-
mente quais são os valores que serão repassados mês 
a mês para os Estados e é preciso ter uma garantia de 
que esses valores sejam concretizados.

O que estamos defendendo é que haja mais cla-
reza, mais transparência, para não acontecer de os 
Estados fazerem uma projeção de despesas e depois 
as receitas não se concretizarem e os Estados entra-
rem em colapso. 

Isso seria terrível para todos os Estados, e as 
consequências, inevitavelmente, sobrariam para a po-
pulação, que é mais sofrida; os servidores públicos, que 
correm risco de atraso de pagamento. Então, o apelo 
que fazemos neste momento é para que a equipe eco-
nômica do Governo, da Secretaria da Fazenda, procu-
re encontrar um caminho de compensar aquilo que foi 
causado pela desoneração dos impostos. 

Quando o Governo, acertadamente, decidiu redu-
zir o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industriali-
zados, com o objetivo de assegurar a empregabilidade 
dos operários da indústria automobilística, o Governo 
tomou uma decisão acertada. Tomou uma decisão em 
defesa do Brasil, em defesa do emprego, e isso foi algo 
positivo. Mas só que houve uma consequência direta 
para os Estados, porque na medida em que diminuiu 
o bolo do Fundo de Participação dos Estados, houve 
uma redução dos repasses para todos os Estados. E 
essa é uma preocupação que tem que ser tratada com 
toda a seriedade, porque a saúde da União, a saúde 
do Governo Federal, a saúde econômica do Governo 
Federal depende, intrinsecamente, da saúde econô-
mica, financeira e social dos Estados. 

Se os Estados, porventura, entrarem em colap-
so, é claro que isso vai redundar numa avalanche que 
vai atingir também o Governo Federal. Então, tem que 
ter preocupação nesse sentido. E a equipe econômica 
vai ter que buscar uma saída, vai ter que fazer sala de 
situação, vai ter que construir uma sala de emergên-
cia para tratar desse problema, porque é um problema 
emergencial. 

Tratou-se muito aqui da redefinição dos percen-
tuais do Fundo de Participação dos Estados e houve 
um entendimento de altíssimo nível entre os Senado-
res para que as novas regras fossem aprovadas nesta 
Casa. Mas há que se pensar também em como pro-
teger o bolo do Fundo de Participação dos Estados, 
porque se ele continuar sendo reduzido da forma que 
está acontecendo, nos Estados, com o prejuízo que 

eles estão tendo com a redução dos repasses men-
sais, as consequências são imprevisíveis e não será 
bom para o Brasil que os Estados venham a quebrar. 
É importante que a equipe econômica do Governo Fe-
deral coloque isso em pauta, porque os Governadores 
estão desesperados, vão, certamente, se reunir nos 
próximos dias para tratar desse assunto e vão levar 
o assunto ao Ministro Guido Mantega; e ele precisa 
estudar com sua equipe algum tipo de caminho alter-
nativo para compensar as perdas que os Estados es-
tão tendo, porque não vai ser bom para o Brasil, será 
ruim. Se os Estados entrarem em colapso, a economia 
toda vai sentir e o Brasil vai ficar prejudicado com isso. 

Portanto, é motivo de preocupação da equipe 
econômica do Governo e o apelo que fazemos é no 
sentido de que haja uma sala de situação para pen-
sar alternativas, porque não adianta a gente dizer que 
temos uma balança comercial favorável, não adianta 
afirmarmos que as nossas reservas estão em alta se 
a gente estiver praticando quase que um extermínio 
econômico dos Estados a partir da redução do FPE.

Nós temos que ter esse assunto em pauta ime-
diatamente no Ministério da Fazenda e o Ministro Gui-
do Mantega precisa já pensar com sua equipe uma 
alternativa de compensação para todos os Estados 
que estão sendo duramente penalizados.

Terminada essa minha parte deste pronuncia-
mento, Senador Paim, Senadores aqui presentes, eu 
quero fazer um reconhecimento, aqui também da tribu-
na, do trabalho exemplar que a equipe, a Força Tare-
fa do Governo Federal que foi ao Acre para contribuir 
com o registro, com a documentação dos imigrantes 
haitianos, desenvolveu. Esse trabalho foi um trabalho 
exemplar, um trabalho dedicado. 

Houve esforços de vários Ministérios, o Ministé-
rio da Justiça, o Ministério do Desenvolvimento Social, 
o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das 
Relações Exteriores que teve a presença marcante 
do Embaixador, do Cônsul do Brasil em Cobija que se 
deslocou da cidade de Cobija para também ajudar a 
atender em Brasileia. E assim foi possível concluir, a 
bom termo, a regularização, a documentação de pelo 
menos 1.300 haitianos que entraram irregularmente 
no Brasil nos últimos dias. 

Vale ressaltar que hoje ainda, na Comissão de 
Relações Exteriores, eu e o Senador Jorge Viana as-
sinamos dois requerimentos. Um requerimento que 
prevê a realização de uma audiência pública para 
tratar a fundo a questão da imigração irregular de hai-
tianos que estão entrando via Assis Brasil e estão se 
concentrando em Brasileia, no Estado do Acre. E isso 
não tem fim. Pelo contrário. 
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À medida que temos conseguido uma resposta 
efetiva do Governo Federal na regularização dos que já 
estão no Brasil, automaticamente a notícia se espalha 
e outras levas de haitianos e até de cidadãos de outras 
nacionalidades estão vindo em busca de possibilidade 
de trabalho aqui no Brasil. Esse é um problema que 
continua na ordem do dia. 

Então, propusemos uma audiência pública na 
Comissão de Relações Exteriores, onde pudéssemos 
debater esse problema com o Ministério das Relações 
Exteriores, com o Conare, com o Ministério da Justiça, 
para buscar uma alternativa não só para atender os 
haitianos que estão chegando por Assis Brasil, Bra-
sileia, e entrando no Brasil, mas principalmente para 
inibir a ação dos coiotes, que estão extorquindo esses 
haitianos que vêm à procura de oportunidade de em-
prego no Brasil e acabam sendo submetidos a todo 
tipo de humilhação nesse trajeto do Haiti até o Brasil.

Então, o que quero fazer aqui é o reconhecimen-
to da importância que teve a Força Tarefa do Governo 
Federal com o Governo do Estado, sob a coordenação 
do ex-Deputado Nilson Mourão, que hoje é Secretário 
de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre, e 
dos integrantes dos ministérios que estiveram esses 
dias ajudando essa Força Tarefa lá em Brasileia.

Após o decreto de emergência social assinado 
pelo Governador Tião Viana, no dia 9 de abril, as ações 
conjuntas dos Governos Federal, estadual e munici-
pal atingiram a meta de regularizar mais de 1,300 mil 
imigrantes haitianos que entraram por Assis Brasil e 
se concentraram no Município de Brasileia, no Acre.

Foram emitidas mais de 1,100 mil carteiras de 
trabalho e atualmente pelo menos 900 imigrantes hai-
tianos e de outras nacionalidades aguardam oportuni-
dade de emprego em Brasileia.

Para a audiência pública que vamos realizar na 
Comissão de Relações Exteriores serão convidados 
também alguns empresários e até a Federação das In-
dústrias de Santa Catarina. O Senador Luiz Henrique 
propôs que fosse acionada, porque eles estão tendo 
oportunidade de trabalhar em algumas indústrias com 
operários haitianos e a informação que têm é de que 
são muito dedicados, são disciplinados e são muito 
afeitos ao trabalho.

Então, na realidade, hoje temos 900 haitianos lá 
em Brasileia, habilitados para uma proposta de traba-
lho. E há outras empresas do Brasil, que está vivendo 
uma época de pleno emprego...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) –... então 
há muitas empresas que podem se mobilizar para a 

contratação, para a arregimentação desses operários 
haitianos que se encontram lá no Município de Brasileia. 

Eles estão em um acampamento improvisado. A 
situação estava muito pior. Graças a esse esforço, à 
Força Tarefa dos integrantes do Ministério da Justiça, 
do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério da 
Ação Social, juntamente com os esforços do Governo 
do Acre, foi possível melhorar as condições. Hoje eles 
têm banheiro químico, eles têm um alojamento com 
mais espaço, mas, ainda assim, as condições são muito 
precárias. Muito precárias! Eles estavam em condição 
ainda pior; com todos os esforços que foram feitos, 
ainda assim as condições estão precárias.

Os trabalhos agora são de melhoria do abrigo, 
que suportava apenas 200 pessoas e agora está com 
capacidade para 900 pessoas, e de dar continuidade 
dos atendimentos àqueles que chegam a cada dia pela 
fronteira do Brasil – Peru. Desde o dia 23, na última 
semana, cresce o número de haitianos contabilizados 
que já entraram em Brasileia, já estão em Brasiléia. 
São mais 136 que chegaram, nos últimos dias. Quer 
dizer, a cada momento chegam novos haitianos por 
essa rota que está sendo explorada por esses coiotes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz , permita-me, só para si-
tuar os nossos formandos aqui, alunos da Faculdades 
Integradas dos Campos Gerais (Cescage), de Ponta 
Grossa, Paraná; curso de Direito. Sejam bem-vindos 
à Casa. Vocês estão ouvindo o Senador Anibal Diniz, 
que foi o 1º Vice-Presidente desta Casa, um grande 
Senador da República. E vejam que ele está fazendo 
um discurso, permitam que eu diga, na linha dos direi-
tos humanos, mostrando que direitos humanos é uma 
questão internacional e, por isso, o seu Estado do Acre 
acolheu lá inúmeros haitianos e está ajudando para que 
eles possam se incorporar na vida nacional, dentro do 
possível, com o apoio inclusive do Governo Federal.

Parabéns pelo discurso de V. Exª. E sejam bem-
-vindos. Vocês, os formandos de hoje, serão muitos 
daqueles que, com certeza, vão dirigir este País no 
amanhã. Sejam bem-vindos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Paim.

Sejam todos muito bem-vindos às galerias do 
Senado Federal!

Esse esforço, Senador Paim, é bom que se diga, 
ocorre quando fazemos uma conversa, no Governo Fe-
deral, no Ministério das Relações Exteriores, no Minis-
tério da Justiça, sobre essa situação da presença dos 
haitianos no Brasil, e a resposta que temos nos orgulha 
muito, porque o Brasil tem, por princípio, uma relação 
de solidariedade com os povos. Então, em hipótese 
alguma, o Brasil vai praticar aquilo que não gostamos 
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que seja praticado com os brasileiros, quando são mal-
tratados lá fora. É muito comum sair notícia de que um 
ou outro brasileiro foi barrado no aeroporto, mandado 
de volta. Isso não acontece com relação aos haitianos. 
Eles estão sendo acolhidos com toda a precariedade 
que a situação acaba representando, mas o fato é que 
eles têm acolhimento. Eles têm alimentação, eles têm 
local para dormir e, agora, têm uma estrutura melhor 
para higienização, com banheiros químicos.

Mas, infelizmente, há uma indústria explorando 
essa boa vontade do Governo e do povo brasileiro. Há 
uma indústria ilegal, uma indústria criminosa aconte-
cendo, que é a prática dos “coiotes” de explorarem 
esses coitados que estão entrando irregularmente, 
vindo por uma rota...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quase um tráfico de seres humanos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Exata-
mente. É uma espécie de tráfico de seres humanos. 
Por isso, tem que haver uma forma de entendimento 
das autoridades do Governo Federal, juntamente com 
as autoridades do Peru, do Equador, da República 
Dominicana e também do Haiti, para que seja inibida 
essa prática criminosa.

Para ajudar na organização das tarefas de forma-
ção desses haitianos, o Serviço Nacional de Emprego 
(Sine) instalou um posto em Brasileia para cadastrar 
os que ainda aguardam no abrigo. 

Na última sexta-feira, dia 19, foram liberados 
R$784 mil pelo Governo Federal para ajudar o Governo 
do Acre nas ações emergenciais de atendimento aos 
imigrantes. O repasse foi autorizado pelo Ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra.

Ainda na semana passada, foram liberados ou-
tros R$360 mil pelo Governo Federal, e o Secretário de 
Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, informou 
que esses recursos fazem parte de parcelas atrasadas, 
que, aliás, já haviam sido comprometidas pelo Governo 
do Acre no atendimento às famílias.

São recursos concedidos pelo Ministério do De-
senvolvimento Social para o pagamento dos fornece-
dores de alimentos e reformas no abrigo.

Até agora, foram aplicadas 2.477 doses de vaci-
na – febre amarela, hepatite, antitetânica e difteria – e 
distribuídas mais de duas toneladas de medicamentos 
para reposição dos estoques e atendimento público 
das unidades de saúde de Epitaciolândia e Brasileia.

É muito importante que a gente reflita aqui sobre 
todos esses esforços, Senador Paim, porque uma coisa 
é a ação do Governo Federal, uma coisa é a ação do 
agente público, do Governo brasileiro, do Governo do 
Acre e da Prefeitura de Brasileia para atender essas 
pessoas. Agora, outro problema é o transtorno vivido 

por uma cidade com uma população de dez mil ha-
bitantes e com um contingente de estrangeiros ocu-
pando os espaços públicos, correios, bancos. Aonde 
as pessoas vão, elas deparam com um grupo de hai-
tianos na fila. Na realidade, essa situação mexeu com 
a normalidade da vida de Brasiléia, e isso tudo gera 
certos transtornos.

Temos uma preocupação no sentido de que é 
preciso a presença do Governo, é preciso a presença 
dessa força tarefa, até para dar serenidade às famí-
lias, às pessoas que vivem em Brasileia, no sentido 
de não haver intolerância para com esses estrangei-
ros que estão entrando no Brasil. Quer dizer, é uma 
situação delicada que requer atenção especial dos 
nossos governantes.

Para finalizar, Senador Paim, eu gostaria de pe-
dir sua atenção no sentido de que esses pronuncia-
mentos sejam registrados na íntegra, aqui no Senado 
Federal, porque estou tratando de três assuntos ao 
mesmo tempo.

O último deles diz respeito ao aniversário da ci-
dade de Tarauacá. A cidade de Tarauacá, que fica na 
BR-364, depois do Município de Feijó, no Acre, com-
pletou esta semana cem anos de existência.

Ontem foi a finalização desses festejos. Eu gos-
taria muito de ter estado presente participando dessa 
comemoração, mas votações importantes estavam 
acontecendo aqui na quarta-feira. Não foi possível me 
fazer presente com o Governador Tião Viana, que es-
teve no Município de Tarauacá e levou novas ações de 
Governo para aquela região, principalmente na parte 
de regularização fundiária.

Não pude me fazer presente nem atender ao 
convite do Prefeito Rodrigo Damasceno, mas, como 
disse aqui no pronunciamento da terça-feira, estive 
em Tarauacá na última sexta-feira e acompanhei um 
pouco da organização, do esforço, do trabalho primo-
roso da equipe do Prefeito, Dr. Rodrigo Damasceno, 
para recepcionar as pessoas que iriam participar dos 
festejos dos cem anos da cidade de Tarauacá.

Então, quero aproveitar este momento para dei-
xar uma saudação especial ao povo de Tarauacá, às 
famílias de Tarauacá, as famílias que contribuem para 
o desenvolvimento de Tarauacá. Uma cidade extrema-
mente sofrida, que ficou isolada durante muito tempo e 
agora pode contar com muitos benefícios do Governo: 
investimentos na área de saúde, educação, saneamen-
to, pavimentação de ruas e, também, manutenção para 
o funcionamento da BR-364. Antes, a BR fechava no 
inverno, e todo o abastecimento da cidade acontecia 
ou via aérea ou pelos rios, pelo Rio Tarauacá, numa 
trajetória extremamente complicada.
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Nos últimos dois anos, com o esforço do Governa-
dor Tião Viana e a determinação passada para toda a 
sua equipe, a BR-364 funcionou normalmente durante 
o inverno. Dessa maneira, facilitou um pouco a vida de 
Tarauacá e os festejos que aconteceram ao longo da 
semana, porque permitiu a ida de muita gente de Rio 
Branco, Feijó, Cruzeiro do Sul e de outros Municípios 
para a comemoração desses cem anos de existência 
da cidade de Tarauacá.

Gostaria de fazer um breve registro, em home-
nagem ao centenário de instalação do Município de 
Tarauacá, cuja história tem particularidades interes-
santes. Historicamente, a região era habitada por ín-
dios kaxinawás e jaminawás, às margens dos Rios 
Tarauacá e Muru.

Tarauacá é um nome indígena e significa “rios 
dos paus”. Por volta de 1877, ocorreu a emigração de 
nordestinos para a formação e exploração de seringais 
nativos na região, lembrando sempre que essa região 
era habitada por índios kaxinawás e jaminawás.

A cidade de Tarauacá está localizada no noroeste 
do Acre, a 400 km da capital do Estado, ao longo da 
rodovia BR-364. Tarauacá possui a quarta maior po-
pulação do Estado e é o segundo Município do Acre 
em concentração de terras indígenas. São oito áreas 
equivalendo a 9,8% do total desse Município. Os po-
vos indígenas vivem em trinta aldeias com aproxima-
damente 1.600 pessoas.

Com o Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro 
de 1903, as terras da região passaram para a União. Já 
em 1904, com a primeira divisão territorial administra-
tiva do Acre, as terras passaram para o Departamento 
do Alto Juruá. 

Em 1º de janeiro de 1907, a Foz do Muru foi ele-
vada à categoria de Vila, com o nome de Seabra. Em 
1912, foi desmembrada do Departamento do Juruá, 
passando a constituir o Departamento de Tarauacá. 
Em 1912, foi criado o Município de Tarauacá, instalado 
em abril de 1913. Portanto, em abril de 2013 estamos 
completando e comemorando cem anos da existência 
da instalação do Município de Tarauacá.

Banhada pelo Rio Tarauacá, a cidade é conhecida 
como “a terra do abacaxi grande”. Esse fruto chega a 
pesar até 15kg, o que provoca admiração nos visitan-
tes. Além do abacaxi, o Município de Tarauacá se tor-
nou famoso no Brasil após o programa Globo Repórter 
exibir uma matéria sobre as riquezas amazônicas, que 
foi ao ar em 08 de dezembro de 2006.

A reportagem mostrou que, além de produzir uma 
espécie de abacaxi gigante, a região também dispõe de 
uma combinação de ervas que, dizem, seria capaz de 
fazer crescer cabelo em quem tem calvície. Carlos Pinto 
da Silva, o seringueiro que se transformou em cientista 

ao desenvolver o shampoo Esperança, já afirmou que 
não pretende revelar o segredo da sua fórmula, mas é 
uma fórmula muito eficiente, Senador Paim.

A base econômica do Município é agricultura, pe-
cuária, pesca, extrativismo de borracha e madeira para 
exportação. Conta, ainda, com pequenas indústrias de 
móveis, cerâmicas e artefatos de cimento.

O Município, que antes sofria isolamento por cau-
sa das precárias condições da BR-364, agora tem liga-
ção com os demais Municípios através dessa rodovia. 
A maior parte de suas relações econômicas acontece 
com o Município de Feijó, cidade mais próxima.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria aqui de 
manifestar meu apoio e minha admiração a diversas 
personalidades que ajudaram e que continuam ajudan-
do no desenvolvimento do Município de Feijó.

Para isso, eu quero, primeiro, fazer uma saudação 
ao Prefeito daquela cidade, Dr. Rodrigo Damasceno, 
que é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, 
a quem a população daquele Município confiou os des-
tinos de Tarauacá até 2016. Então, minha saudação 
especial ao Prefeito Rodrigo Damasceno, que repre-
senta o conjunto daquela comunidade.

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Quero 
fazer uma saudação especial ao médico, Dr. Jasone, 
que é uma espécie de protetor maior daquela cidade, é 
o santo milagreiro, é o médico obstetra que certamente 
realizou o maior número de partos naquela cidade, que 
recebeu o maior número de crianças. Dr. Jasone é um 
médico extremamente bem respeitado naquela cidade.

Por intermédio dessas duas personalidades, eu 
quero saudar todo o povo de Tarauacá e desejar muito 
sucesso a esse Município. Que haja muita harmonia 
entre as famílias e que todos possam desenvolver ple-
namente suas potencialidades. Que as atividades todas 
que estão acontecendo, principalmente o incremento 
econômico a partir das iniciativas desenvolvidas pelo 
Governo do Estado, pelo Governador Tião Viana, se-
jam plenamente utilizadas e aproveitadas pela popula-
ção de Tarauacá em busca de mais desenvolvimento.

Eu sei que a juventude de Tarauacá está espe-
rançosa no sentido de que chegue também uma uni-
dade da universidade e de que o Instituto Federal de 
Educação Científica e Tecnológica, que terá uma base 
naquele Município, possa dar muito mais oportunidade 
para aqueles jovens que também esperam o ensino 
a distância, que certamente chegará àquela cidade. 
Que o Núcleo de Educação Superior, de formação de 
professores, levado a partir da parceria entre o Gover-
no do Estado e a Universidade Federal do Acre, pos-
sa proporcionar uma formação mais condizente para 
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aquele povo que dará uma grande contribuição para 
o desenvolvimento do Estado do Acre.

Então, parabéns ao Município de Tarauacá, aos 
moradores de Tarauacá! Que consigamos juntos, so-
mando todos os esforços, contribuir para que Taraua-
cá seja uma cidade cada vez melhor para cada um de 
seus habitantes.

Muito obrigado, Senador Paim.
Muito obrigado a todos que nos acompanham 

pela TV Senado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
retomo hoje, nesta tribuna, uma preocupação que é mi-
nha, mas acredito ser, com certeza, também de muitos 
senadores e governadores: a queda do repasse do FPE, 
o Fundo de Participação dos Estados, criado para com-
pensar as diferenças econômicas e sociais entre eles.

À primeira vista, temos a avaliação de que os Es-
tados brasileiros estão sendo penalizados com a perda 
de repasse do FPE por causa das desonerações de 
impostos estabelecidas pelo Governo Federal. E des-
taco que são os Estados mais pobres da Federação, a 
exemplo do Acre, aqueles que mais sofrem com essa 
perda de receitas.

Como sabemos, o FPE é composto de 21,5% 
da receita proveniente do recolhimento do Imposto de 
Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados 
-o IPI, e esses dois impostos têm tido uma participa-
ção decrescente no conjunto das receitas da União.

Nesse cenário, já há o questionamento sobre se 
o peso da desoneração do IPI poderia, por si, ser o 
responsável pela perda de praticamente 13% da re-
ceita, em valores nominais, nos últimos meses, ou se 
há outros fatores agregados.

O governo federal ainda não esclareceu se vai 
repassar um total de recursos menor do que o previs-
to inicialmente, mas avaliamos que precisamos ter um 
posicionamento mais definido.

Há outros fatores que afetarão a arrecadação 
anual do IPI e do IR, o que configuraria um cenário de 
perda de receita mais prolongada.

É importante contarmos com mais transparência 
nas projeções da arrecadação federal. Até agora há 
a sinalização de que a previsão inicial será mantida, 
e os repasses também, mas é preciso que o governo 
dê tranqüilidade e confirme essa medida.

É importante sabermos se há efetiva perda de 
arrecadação ou atravessamos uma desaceleração sa-
zonal da economia, nesses dois últimos meses. Com 

maior clareza dos fatos, os Estados terão mais tempo 
de traçar estratégias para equilibrar suas contas e diluir 
prejuízos, uma vez que não será possível evitar totalmen-
te as conseqüências de um repasse federal reduzido.

Hoje, o Estado do Acre mantém como medida de 
segurança um contingenciamento de 40% em recursos 
programados de custeio. É uma medida preventiva, 
cautelosa, no aguardo de uma definição melhor do ce-
nário econômico nacional. A Secretaria de Fazenda do 
Acre assegurou que, por enquanto, há preocupação, 
mas as finanças do Estado estão asseguradas e sua 
capacidade de pagamento continuam equilibradas.

Em 2012, o Acre teve uma perda de receita de 
cerca de R$ 280 milhões no FPE e o Estado fez o 
ajuste necessário.

Neste ano, as quedas de receita em relação ao 
programado ainda não comprometem o resultado de 
fim de ano, mas o que havia sido previsto para o mês 
de março já teve uma redução de quase R$ 30 milhões, 
e o de abril uma redução de R$ 43 milhões.

Portanto, há preocupação real com as receitas da 
União e a redução do FPE vem sendo acompanhada 
com cuidado e cautela, mês a mês, pelo governo do Es-
tado, e seguramente pelos outros governos estaduais.

O governador do Acre, Tião Viana, integra, in-
clusive, um movimento dos governadores para uma 
reunião o mais breve possível com o ministro da Fa-
zenda, Guido Mantega.

Defendemos é uma indicação mais clara sobre se 
esse cenário atual é um comportamento da economia 
ou uma questão sazonal.

Hoje, seguramente, a preocupação é constante 
e nacional.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Brasileia terá central de emprego para haitianos 
/ Agência Acre

O trabalho intenso da força-tarefa na última se-
mana, atingiu sua meta de regularização dos haitia-
nos que ingressaram no Brasil, pelo Acre. Até a última 
sexta-feira, 1.189 Carteiras de Trabalho (CT) foram 
emitidas para haitianos. Para obter a CT, os estrangei-
ros precisaram antes receber o protocolo de entrada 
e fazer a inscrição do CPF.

Agora que conseguiram se legalizar e estão em 
um abrigo com melhores condições, o grande anseio 
dos refugiados é encontrar um emprego. A Central é 
uma parceira do Ministério do Trabalho e Emprego, 
através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), com 
o governo do Acre e a prefeitura de Brasileia. A Central 
foi aberta às 14 horas do último domingo e funcionará 
no Parque Centenário.
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O local será um posto formal de recrutamento, 
seleção e direcionamento ao emprego e fica a 300 me-
tros do abrigo, visando concentrar todas as propostas 
de emprego, de recrutadores e promover a seleção a 
partir dos critérios e cadastro do Sine. O posto fun-
cionará com três funcionários do Sine de Rio Branco, 
mais um servidor da Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos e três funcionários da prefeitura.

Dentre os 1.189 haitianos que receberam cartei-
ras de trabalho, há 16 com curso superior, sendo seis 
profissionais de Enfermagem, cinco de Jornalismo, 
um de Química, dois de Bioquímica, um de Medicina 
e um de Hotelaria. A maioria (46%) dos haitianos é 
da área da construção civil. Há também agricultores 
(7%), mecânicos (6%) e técnicos de informática (3%).

Estão sendo cadastrados no Sine os haitianos 
aptos ao trabalho. Até o final da sexta-feira, 19, foram 
cadastrados 650. A expectativa é de até o final da pró-
xima semana estarem todos cadastrados. Até então, 
Brasileia não possuía posto credenciado do Sine, e a 
Central de Empregos será um legado que a força-tarefa 
deixará no município.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, gostaria de fazer um breve registro 
em homenagem ao centenário de instalação do muni-
cípio de Tarauacá, cuja história tem particularidades 
interessantes. Historicamente, a região era habitada 
por índios Kaxinauás e Jaminauas, às margens dos 
Rios Tarauacá e Murú.

Tarauacá é um nome indígena e significa (‘rios 
dos paus ou das Jxongueiras”. Por volta de 1877, 
ocorreu a emigração de nordestinos para formação e 
exploração de Seringais Nativos.

A cidade de Tarauacá está localizada no noroeste 
do Acre, a 400 km da capital do Estado, Rio Branco. 
Tarauacá tem particularidades interessantes. Possui 
a quarta maior população do Estado e é o segundo 
município do Acre em concentração de terras indíge-
nas. São oito áreas, eqüivalendo a 9,8% do total deste 
município. Os povos indígenas vivem em 30 aldeias, 
com aproximadamente 1,6 mil pessoas.

Com o Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro 
de 1903, as terras da região passaram para a União. 
Já em 1904, com a primeira divisão territorial-adminis-
trativa do Acre, as terras passam para o Departamento 
do Alto Juruá.

Em 1º de janeiro de 1907, a Foz do Murú foi ele-
vada à categoria de Vila, com o nome de Seabra. Em 
1912 foi desmembrado do departamento do Juruá, 
passando a constituir o departamento de Tarauacá. 
Em 1912 foi criado o município de Tarauacá, instalado 
em de abril de 1913.

Banhada pelo rio Tauaracá, a cidade é conhecida 
como “a terra do abacaxi gigante11. Esse fruto chega 
a pesar em torno de 15 kg, o que provoca admiração 
nos visitantes. Além do abacaxi, o município de Taraua-
cá se tornou famoso no Brasil após o programa Globo 
Repórter exibir uma matéria sobre as “Riquezas Ama-
zônicas”, que foi ao ar em 08 de dezembro de 2006.

A reportagem mostra que, além de produzir uma 
espécie de abacaxi gigante, a região também dispõe 
de uma combinação de ervas que, dizem, seria capaz 
de fazer crescer cabelo em quem tem calvície. Carlos 
Pinto da Silva, o seringueiro que se virou cientista ao 
desenvolver o “Shampoo Esperança’1, já afirmou que 
não pretende revelar o segredo da sua fórmula,

A base econômica do município é a agricultura, 
pecuária, pesca e o extrativismo de borracha e ma-
deira, para exportação. Conta, ainda, com pequenas 
indústrias de móveis, cerâmicas e artefatos de cimento.

Antes, o município, que sofria isolamento por cau-
sa das precárias condições da BR-364. Agora, conta 
com ligação permanente pela rodovia ao restante do 
país. A maior parte de suas relações econômicas acon-
tece com o município de Feijó, cidade mais próxima.

Para concluir, gostaria aqui de manifestar meu apoio 
e admiração a diversas personalidades do PT que aju-
daram na construção do desenvolvimento do município:

® Seu Ico – 1º candidato a prefeito do PT;
© Francisco (moço) – membro fundador do PT, 
em Tarauacá;
© De Brito – membro fundador do PT em Ta-
rauacá;
• Dr. Jasone – prefeito pelo PT dois mandatos
• Chicute – membro fundador do PT e Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Esse foi o Senador Anibal Diniz.

Com esse pronunciamento, do nosso querido 
Senador Anibal Diniz, a gente encerra a sessão de 
hoje. Que Deus ilumine a todos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, tratei, ontem, na tribuna 
deste Senado, sobre a aprovação pela Comissão de 
Assuntos Sociais de um projeto de lei, de minha auto-
ria, que torna obrigatória a adoção, pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), de um protocolo para avaliar riscos 
ao desenvolvimento psíquico das crianças brasileiras.
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Hoje, retomo o debate sobre a saúde das crian-
ças brasileiras, trazendo a notícia alvissareira de que 
os municípios roraimenses de Caracarai e São João 
da Baliza começaram a elaborar um plano de ações 
voltadas ao programa Agenda para Intensificação da 
Atenção Nutricional à Desnutrição Infantil (Andi), criado 
pelo Ministério da Saúde (MS).

Com o objetivo de combater a desnutrição infantil 
nestes dois municípios, o plano de ações será inserido, 
até agosto próximo, no Sistema de Vigilância Alimentar 
e Nutricional do Ministério da Saúde. A equipe que vai 
elaborar, executar e monitorar as ações de combate à 
desnutrição deverá apresentar o plano aos conselhos 
de saúde dos municípios, e, depois, para a Comissão 
Intergestores Bipartite (CIBE).

Destaco este assunto, senhores senadores, preo-
cupada com o fato de que no meu Estado de Roraima, a 
situação da desnutrição infantil é um sério problema de 
saúde pública. O Ministério da Saúde considera estima-
tivas segundo as quais nosso Estado possui índice de 
10% a 15%, três vezes mais que a média brasileira de 5%. 

Em Caracarai, que fica no Centro-Sul de Rorai-
ma, e em São João da Baliza, localizado ao Sul do 
meu Estado, levantamento realizado em 2011 revelou 
que existiam 220 crianças abaixo do peso. Os dados 
mostraram que em Caracaraí, das 915 crianças ava-
liadas, 193 estavam abaixo do peso, o que representa 
20% desse total. Já em São João da Baliza, das 181 
crianças acompanhadas, 27 apresentaram caso de 
desnutrição, o que significa quase 15%.

Por conta desta realidade, os dois municípios re-
ceberam, em 2012, recursos do governo federal, para 
fortalecer as ações de atenção à saúde da criança e 
combater a desnutrição infantil. São recursos destina-
dos aos municípios com menos de 150 mil habitantes 
que apresentam maior índice de desnutrição infantil 
em crianças menores de cinco anos de idade. 

De acordo com o Ministério da Saúde, caberá 
aos municípios que aderirem ao plano de combate à 
desnutrição infantil aumentar o acompanhamento do 
estado nutricional das crianças; investigar os casos 
de desnutrição e atraso no desenvolvimento infantil e 
aumentar o acompanhamento de saúde das famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família. Caso os mu-
nicípios não cumpram esses compromissos, terão os 
repasses suspensos. Em 2013 e 2014, o Ministério da 
Saúde avaliará as metas pactuadas com os municípios 
participantes da agenda.

As ações do plano, agora iniciado, têm sua maior 
importância ao analisar os possíveis determinantes 
da desnutrição naqueles municípios. Dessa forma, 
será possível detectar se a situação de desnutrição 
das crianças é causada por problemas de saúde, se 

devem-se às condições de vida da família ou se são 
decorrentes de dificuldades de acesso aos serviços de 
saúde pública. Depois desse diagnóstico, as crianças 
que forem detectadas com desnutrição serão acom-
panhadas individualmente, para garantir que tomem 
a suplementação de vitamina A e de ferro.

A desnutrição infantil, senhores senadores, é uma 
doença que afeta as crianças em todo o mundo. Mas, 
se tratada em tempo hábil, pode garantir não apenas 
vida saudável às crianças, como pode também asse-
gurar aos pais mais tranquilidade na educação e no 
cuidado de seus filhos e filhas. 

Relatório de 2012, da Organização das Nações 
Unidas (ONU) revela que atualmente, uma em cada 
oito pessoas passa fome no mundo, totalizando cerca 
de 868 milhões de famintos, o que equivale a 12,5% 
da população mundial.

Segundo o relatório, nos últimos 20 anos, houve 
aumento da fome na África. O número passou de preo-
cupantes 175 milhões de pessoas para assustadores 239 
milhões. Somente nos últimos quatro anos, o crescimento 
é de 20 milhões de pessoas que passam fome no planeta.

Na América Latina e no Caribe tem-se atualmente 
49 milhões de famintos, sendo que, deste total, 13 mi-
lhões são brasileiros, o quase equivalente à população 
do Estado da Bahia, atualmente com 14 milhões de 
habitantes, de acordo com dados de 2012 do IBGE.

No Brasil, mesmo tendo ocorrido uma redução da 
ordem de 14,9% (1990-1992) para 6,9% (2010-2012), 
torna-se evidente a persistência do alto índice de sub-
nutridos crônicos no país. Destaque-se, porém, que esta 
redução se deu graças aos programas sociais desen-
volvidos pelo governo federal, em especial, o Programa 
Bolsa Família, que, ao transferir renda, cobra dos pais 
e mães atenção à saúde das crianças beneficiadas.

Há um caminho longo a ser percorrido para su-
perarmos a desnutrição infantil em nosso país. Um dos 
desafios neste sentido é a educação das mães para a 
importância da amamentação da criança recém-nascida, 
pois o leite materno é indispensável durante os primei-
ros seis meses de vida. É importante, também orientá-
-las para a boa alimentação das crianças, o controle 
de vacinas e o acompanhamento da saúde da família. 

Portanto, não há lugar para desânimos. Há, sim, 
espaços para ações afirmativas. E em meu Estado de 
Roraima, em sintonia com as ações do governo federal, as 
prefeituras estão dando os primeiros passos neste sentido. 

Era o que eu tinha a dizer hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 44 mi-
nutos.)
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Ata da 59ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 26 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Paulo Paim e Cícero Lucena

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 13 minutos e 

encerra-se às 11 horas e 42 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Declaro aberta a sessão. 

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa 
do Senado Federal, em sua 6ª Reunião, realizada no 
dia 17 de abril de 2013, deliberou sobre as seguintes 
matérias:

• Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 24, 
37, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 58, 74, 76, 77, 81, 
89, 130, 138, 141, 184, 185, 191, 193 e 249, 
de 2013; e nºs 1.097, 1.098, 1.110, 1.183 e 
1.184, de 2012, de informações, nos termos 
de seus relatórios;
– a Mesa decidiu pelo encaminhamento do 
Requerimento nº 90, de 2013, à Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania.
– Com a aprovação do Requerimento nº 1.110, 
de 2012, fica interrompida a tramitação do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 266, de 2012, nos 
termos do art. 216, inciso IV, do Regimento 
Interno do Senado Federal.
• Pelo deferimento dos Requerimentos nºs 38 
e 171, de 2013, de informações, nos termos 
de seu relatório, com alterações redacionais;
• Pela aprovação dos Requerimentos nº 1.159, 
de 2012, e nºs 160, 267, 274 e 311, de 2013, 
de tramitação conjunta, de matérias abaixo 
relacionadas, agrupadas da seguinte forma:
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 107, 
430 e 431, de 2012; nº 176, de 2008; nºs 
457 e 546, de 2009; nºs 575, 576, 682 e 713, 
de 2011, passam a tramitar em conjunto e 
vão às Comissões de Meio Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de 
Constituição, Justiça e Cidadania; de Assun-
tos Sociais; e de Assuntos Econômicos, em 
decisão terminativa;
– Os Projetos de Lei do Senado nºs 33 e 
149, de 2012, passam a tramitar em conjunto 
e vão às Comissões de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e 
de Assuntos Sociais, em decisão terminativa.
– O Projeto de Lei do Senado nº 443, de 
2009, e o Projeto de Lei da Câmara nº 113, 
de 2005, passam a tramitar em conjunto e vão 
às Comissões de Assuntos Econômicos; e de 
Assuntos Sociais. O Projeto de Lei do Senado 
nº 443, de 2009, perde o caráter terminativo.
– As Propostas de Emenda à Constituição 
nº 96, de 2011; e nºs 1, 4, 11 e 13, de 2013, 
passam a tramitar em conjunto e vão à Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania;
– Os Projetos de Lei do Senado nº 209, de 
2009, e nº 198, de 2012, passam a tramitar 
em conjunto e vão às Comissões de Assun-

tos Econômicos; e de Assuntos Sociais, em 
decisão terminativa.
• Pela aprovação do Requerimento nº 162, de 
2013, de desapensamento, das matérias que 
passam a tramitar da seguinte forma:
– As Propostas de Emenda à Constituição 
nº 2, de 2003, e nº 2, de 2006, voltam a ter 
tramitação autônoma e vão à Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

Serão cumpridas as decisões da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, 
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido 
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Ple-
nário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 488, de 2011, 
do Senador Blairo Maggi, que dispõe sobre a 
coleta e a destinação final de equipamentos 
eletroeletrônicos descartados e seus compo-
nentes;
– Projeto de Lei do Senado nº 582, de 2011, 
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei 
nº 11.337, de 26 de julho de 2006, que “de-
termina a obrigatoriedade de as edificações 
possuírem sistema de aterramento e instala-
ções elétricas compatíveis com a utilização de 
condutor-terra de proteção, bem como torna 
obrigatória a existência de condutor-terra de 
proteção nos aparelhos elétricos que especi-
fica”, para obrigar que todos os equipamentos 
elétricos e eletrônicos de baixa tensão para 
uso doméstico comercializados no Brasil se-
jam bivolt;
– Projeto de Lei do Senado nº 125, de 2012, 
do Senador Cyro Miranda, que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, que “dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências”, para explicitar a ve-
dação de recusa de atendimento em situação 
de risco iminente de vida ou de lesão grave;
– Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2012, 
do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgâni-
ca da Saúde), para dispor sobre a obrigatorie-
dade de avaliação, acreditação e certificação 
da qualidade de hospitais;
– Projeto de Lei do Senado nº 324, de 
2012, do Senador Gim Argello, que dispõe 
sobre o contrato de trabalho por prazo de-
terminado para admissão de jovens entre 
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16 a 24 anos de idade que não tenham tido 
vínculo empregatício anterior, e dá outras 
providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 420, de 2012, 
do Senador Antonio Carlos Rodrigues, que 
altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 
1976, que “dispõe sobre a vigilância sanitária 
a que ficam sujeitos os medicamentos, as dro-
gas, os insumos farmacêuticos e correlatos, 
cosméticos, saneante e outros produtos, e dá 
outras providências”, para determinar que a 
bula dos medicamentos garanta a informação 
segura e adequada e para tornar obrigatória 
a disponibilização de bula em sítio eletrônico, 
em braile e em caracteres aumentados.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, os Projetos de Lei do 
Senado nºs 126, 324 e 420, de 2012, vão à Câmara 
dos Deputados.

Com referência aos Projetos de Lei do Senado 
nºs 488 e 582, de 2011; e 125, de 2012, rejeitados, 
vão ao Arquivo. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação 
de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 
2011 (nº 4.015/2001, na Casa de origem), de iniciati-
va da Presidência da República, que concede pensão 
especial aos herdeiros de Frei Tito de Alencar Lima.

Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opor-

tunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 
166, de 2013, na origem, comunicando a ausência do 
País da Senhora Presidente da República, nos dias 
25 e 26 de abril, em viagem oficial a Buenos Aires, 
República Argentina.

É a seguinte a Mensagem:

MENSAGEM Nº 166

Senhores membros do Senado Federal,
Informo a Vossas Excelências que me ausentarei 

do País, nos dias 25 e 26 de abril de 2013, em viagem 
oficial a Buenos Aires, República Argentina.

Brasília, 25 de abril de 2013. – Dilma Rousseff.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 118, de 
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, comunicando o envio à sanção do Projeto de Lei 
do Senado nº 533, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. no 118/13/PS-GSE

Brasília, 25 de abril de 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico à Vossa Excelência que foi aprovado, 

sem alterações, o Projeto de Lei no 7.158, de 2010, do 
Senado Federal (PLS no 533/09), que “Acrescenta o 
art. 391-A à Consolidação das Leis do Trabalho _ CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 
1943, para dispor sobre a estabilidade provisória da 
gestante, prevista na alínea b do inciso II do art. 10 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”.

Na oportunidade, informo à Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, Deputado Marco Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs 109 
e 117, de 2013, do Primeiro-Secretário da Câmara 
dos Deputados, comunicando o envio à sanção, res-
pectivamente, dos Projetos de Lei da Câmara nºs 6, 
de 2013, com as Emendas oferecidas pelo Senado; e 
168, de 2010, com a Emenda oferecida pelo Senado.

São os seguintes os Ofícios:

Of. no 109/13/PS-GSE

Brasília, 25 de abril de 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico à Vossa Excelência que foram aprova-

das as emendas oferecidas por essa Casa ao Projeto 
de Lei no 4.904, de 2012, do Poder Executivo (PLC no 
6/13), que “Dispõe sobre a remuneração das Carreiras 
de Auditoria da Receita Federal do Brasil e Auditoria-
-Fiscal do Trabalho, de que trata a Lei no 10.910, de 
15 de julho de 2004; das Carreiras do Banco Central 
do Brasil, de que trata a Lei no 9.650, de 27 de maio 
de 1998; do Plano de Carreira e Cargos da Susep e 
do Plano de Carreira e Cargos da CVM, de que tra-
ta a Lei no 11.890, de 24 de dezembro de 2008; da 
Carreira de Analista de Infraestrutura e do cargo iso-
lado de Especialista em Infraestrutura Sênior, de que 
trata a Lei no 11.539, de 8 de novembro de 2007; do 
Plano de Carreira dos Cargos de Reforma e Desen-
volvimento Agrário do Instituto Nacional da Coloni-
zação e Reforma Agrária _ INCRA, de que trata a Lei 
no 11.090, de 7 de janeiro de 2005; dos Bombeiros 
e Policiais Militares dos Ex-Territórios Federais, dos 
militares inativos e respectivos pensionistas integran-
tes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar 
do antigo Distrito Federal, de que tratam as Leis nos 
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10.486, de 4 de julho de 2002, 11.356, de 19 de ou-
tubro de 2006, e 11.907, de 2 de fevereiro de 2009; 
da Carreira Policial Civil dos Extintos Territórios Fe-
derais do Acre, Amapá, Rondônia e Roraima, de que 
trata a Lei no 11.358, de 19 de outubro de 2006; dos 
cargos de Médico do Plano de Carreira dos Cargos 
de Reforma e Desenvolvimento Agrário, de que trata 
a Lei no 12.702, de 7 de agosto de 2012; altera as 
Leis referidas; e dá outras providências”.

Na oportunidade, informo à Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

Of. nº 117/13/PS-GSE

Brasília, 25 de abril 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 
4.570, de 2008, do Tribunal de Contas da União, que 
“Acrescenta 2 (dois) cargos em comissão no Quadro de 
Pessoal da Secretaria do Tribunal de Contas da União 
para provimento em Gabinete de Auditor do Tribunal 
de Contas da União e dá outras providências”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte Ofício 
do Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República:

– Nº 66, de 24 de abril de 2013, em resposta ao 
Requerimento nº 73, de 2013, de informações, 
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
à requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 150, DE 2013 

Acrescenta § 5º e 6º ao art. 55 e acrescenta 
§ 9º ao art. 57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre o Plano de Be-
nefícios da Previdência Social e dá outras 
providências para dispor sobre a contagem 
do período de defeso no âmbito da pesca 

como tempo de contribuição e aposenta-
doria especial dos pescadores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes pa-
rágrafos:

“Art. 55.  .........................................................
(.......)
§ 5º O período de defeso na atividade pes-
queira e afins, fixado por ato administrativo ou 
normativo da União, será considerado como 
tempo efetivo de contribuição para efeito de 
concessão de benefícios previdenciários e 
será descartado no cálculo do valor do salário-
-de– benefício. 
§ 6º O Instituto Nacional do Seguro Social aver-
bará como tempo de contribuição o período de 
defeso na atividade pesqueira e afins, fixado 
por ato administrativo ou normativo da União, 
mediante simples requerimento do segurado 
que comprove sua inscrição no Registro Geral 
da Pesca. (NR)”

Art. 2º No período do defeso, o pescador rece-
berá do Governo o salário defeso, no valor do piso 
salarial da categoria. Este salário dará oportunidade 
ao trabalhador da pesca a ingressar em cursos de 
qualificação profissional ministrado pelo Ministério da 
Pesca, Ministério do Trabalho e Emprego e/ou através 
de convênios com os Sindicatos do ramo de atividade.

Art. 3º Não será excluído do Registro Geral da 
Pesca o segurado que no período de defeso exercer 
outra atividade profissional.

Art. 4º O art. 57 da Lei nº 8.213 de 24 de julho de 
1991, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 57  ..........................................................
(......)
§ 9º O segurado pescador faz jus à aposen-
tadoria especial de que trata este artigo, após 
vinte e cinco anos de contribuição.”

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição pretende adequar a legis-
lação previdenciária com as normas de proteção ao 
meio ambiente. Como todos sabemos, anualmente, são 
fixados períodos de defeso com o objetivo de proteger 
a fauna marinha, fluvial e lacustre da pesca predatória.

A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido 
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente 
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inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos 
de trabalhar.

Ora, tal proibição é de ordem pública, motivada 
por decisão governamental com base na legislação 
de proteção ao meio ambiente. Ocorre que, além de 
perderem sua renda, não fazem jus a esse período de 
serviço para efeitos previdenciários.

Não bastasse isso, caso resolvam nesse período 
exercerem outra atividade profissional em que pos-
sam ser enquadrados como segurados obrigatórios 
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS são 
excluídos do Registro Geral da Pesca.

Trata-se, portanto, de situação excepcional, onde 
se pretende a preservação da profissão de Pescador 
além de assegurar-lhes a contagem de tempo de con-
tribuição (Serviço) durante o período de defeso de tal 
forma que não percam a condição de segurados do 
RGPS.

Por fim, também sugiro que seja estendido aos 
pescadores o direito de se aposentar após 25 anos de 
exclusiva atividade pesqueira.

No exercício da atividade, os pescadores profissio-
nais industriais se expõem a diversos tipos de perigos, 
adversidades e perdem sua vitalidade por problemas 
diversos, tais como: dores na coluna lombar, perda de 
visão, perda de audição, câncer, labirintite, vida sem 
convívio social, acidentes diversos. Portanto, a aposen-
tadoria especial é uma justa reivindicação da categoria.

Ao meu sentir, Senhoras e Senhores Senadores 
(as), a medida proposta é de inteira justiça e se harmo-
niza às necessidades do ser humano com a preserva-
ção tão desejada do meio ambiente. Por estas razões, 
esperamos o apoio de nossos Pares pela aprovação 
do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

 LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

 O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Seção V 
Dos Benefícios

Subseção III 
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

 Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na 
forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 
além do correspondente às atividades de qualquer das 

categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, 
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

 I – o tempo de serviço militar, inclusive o volun-
tário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição 
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral 
de Previdência Social, desde que não tenha sido con-
tado para inatividade remunerada nas Forças Armadas 
ou aposentadoria no serviço público;

 II – o tempo intercalado em que esteve em gozo 
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;

 III – o tempo de contribuição efetuado como segu-
rado facultativo, desde que antes da vigência desta lei;

 III – o tempo de contribuição efetuada como se-
gurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

 IV – o tempo de serviço referente ao exercício 
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, 
desde que não tenha sido contado para a inatividade 
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria 
no serviço público;

 IV – o tempo de serviço referente ao exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde 
que não tenha sido contado para efeito de aposenta-
doria por outro regime de previdência social; (Redação 
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)

 V – o tempo de contribuição efetuado por segu-
rado depois de ter deixado de exercer atividade remu-
nerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei; 

 VI – o tempo de contribuição efetuado com base 
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, 
alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições com-
putadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº 
8.647, de 1993)

 § 1º A averbação de tempo de serviço durante o 
qual o exercício da atividade não determinava filiação 
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social 
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das 
contribuições correspondentes, conforme dispuser o 
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei 
nº 8.212, de 1991)

 § 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador 
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 
será computado independentemente do recolhimento 
das contribuições a ele correspondentes, exceto para 
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

 § 3º A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 
108, só produzirá efeito quando baseada em início 
de prova material, não sendo admitida prova exclusi-
vamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 
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de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 
Regulamento.

 § 4o Não será computado como tempo de contri-
buição, para efeito de concessão do benefício de que 
trata esta subseção, o período em que o segurado 
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído 
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, salvo se tiver complementado as con-
tribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)

Subseção IV 
Da Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, 
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao 
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o dis-
posto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda men-
sal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-
-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da 
mesma forma que a da aposentadoria por idade, con-
forme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial 
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de 
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, 
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física, durante o período mínimo fixado. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do 
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos 
químicos, físicos, biológicos ou associação de agen-
tes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo 
período equivalente ao exigido para a concessão do 
benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições 
especiais que sejam ou venham a ser consideradas 
prejudiciais à saúde ou à integridade física será soma-
do, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho 
exercido em atividade comum, segundo critérios esta-
belecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. 
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será finan-
ciado com os recursos provenientes da contribuição 
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas 
de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a 

atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa 
permita a concessão de aposentadoria especial após 
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, 
respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 
11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo an-
terior incide exclusivamente sobre a remuneração do 
segurado sujeito às condições especiais referidas no 
caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado 
aposentado nos termos deste artigo que continuar no 
exercício de atividade ou operação que o sujeite aos 
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 
58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em deci-
são terminativa)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 
e remetido à Comissão competente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Passamos a palavra, neste momento, como orador 
inscrito, ao ex-Governador de Santa Catarina, o nosso 
grande Senador da República. Quando eu digo grande, 
é com consciência, Senador Luiz Henrique, por sua 
história ou pela forma como você atua no Parlamento e, 
naturalmente, em nome da democracia do nosso País. 

Senador Luiz Henrique, com a palavra.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Obrigado, Sr. Presidente. V. Exª que representa bem 
esta Casa, pelo seu trabalho, pela sua sensibilidade 
humana e social e pela sua capacidade de fazer pro-
jetos que têm levado este País ao desenvolvimento.

Trago aqui, Srªs e Srs. Senadores, um assunto 
da maior preocupação, assunto que envolve o ansiado 
desenvolvimento do Brasil. Trago um dado alarmante. 
Diz respeito às contas do turismo nacional.

Isso tem repercussão na geração de emprego, 
no nível de renda, nas possibilidades ou não de cres-
cimento da justiça social no nosso País. O turismo é 
a grande arma de que se valem os países desenvol-
vidos para gerar caixa em seus tesouros e, com isso, 
propiciar a alavancagem da economia.

O rombo na balança do turismo atingiu, em 2012, 
a fantástica cifra de US$15,6 bilhões e vem crescendo 
ano a ano de forma assustadora. Hoje, Sr. Presidente, 
Senador Paulo Paim, o déficit da balança do turismo 
já responde por 29% do déficit das transações corren-
tes do País – vinte e nove por cento! O déficit dessas 
transações foi de US$54,2 bilhões no ano passado 
e, o que é mais preocupante, deverá alcançar US$67 
bilhões em 2013. O mais preocupante, Sr. Presidente, 
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Srªs e Srs. Senadores, é que desde 2001 não acontece 
o que aconteceu no ano passado. Pela primeira vez, 
esse déficit nas transações correntes não será coberto 
pela entrada de recursos externos, o que acende a luz 
amarela no painel das nossas contas.

Trago aqui alguns dados levantados pelo Profes-
sor Fernando Marcondes de Mattos, que, durante 20 
anos, lecionou economia para os jovens catarinenses 
e brasileiros da Universidade de Santa Catarina, que 
foi Secretário de Planejamento e Fazenda por várias 
vezes e que é autor de diversas obras sobre economia.

O Professor Marcondes nos mostra que o núme-
ro de turistas internacionais em todo o mundo foi de 
990 milhões em 2011 e deve ter superado a cifra de 
um bilhão em 2012. Ou seja, Presidente, um bilhão de 
pessoas têm viajado, nos últimos anos, pelo mundo. 
No entanto, o Brasil recebeu apenas 5 milhões, 670 
mil turistas em 2011, uma desprezível participação de 
0,54% no turismo internacional.

Este País continente que tem uma diversidade 
natural extraordinária, que tem uma das 30 maiores di-
versidades culturais do mundo, este País que tem uma 
costa marítima do tamanho da muralha da China, com 
7 mil e 200 quilômetros lineares, este País que tem a 
maior floresta tropical do mundo, este País que tem 
rios, lagos, cataratas, montanhas, este País que tem 
dois terços do seu território cobertos de verde, este 
País que tem os mais diversos climas, este País que 
tem belezas incomensuráveis responde por apenas 
0,54% das viagens internacionais.

A cifra é também irrisória. O Brasil obteve, com o 
turismo internacional, apenas 1 trilhão e 200 bilhões, 
ou melhor, o mundo obteve com o turismo a cifra de 1 
trilhão e 200 bilhões, e o Brasil, apenas 6 bilhões e 5 
milhões, uma minguada participação de 0,46% do total. 

É de se asseverar, Sr. Presidente, que 30% do 
número de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil são 
constituídos de irmãos nossos que vêm da Argentina 
para frequentar principalmente as praias catarinenses. 
O Brasil deveria receber não menos de 10 milhões de 
turistas/ano. 

Aliás, ontem, quando sabatinamos o diplomata 
brasileiro que foi designado pela Presidente Dilma 
Rousseff para representar o nosso País na Tunísia, S. 
Exª afirmou que a Tunísia, mesmo com a conturbação 
oriunda da Primavera Árabe, mesmo com a instabili-
dade política que se instalou naquele país, a pequena 
Tunísia recebe mais turistas do que o Brasil, 6 milhões 
de turistas. Foi o que afirmou ontem S. Exª o futuro 
Embaixador do Brasil naquele país.

O Brasil recebeu – retifico aqui –, em 2011, 5,4 
milhões de turistas estrangeiros. No ano passado, teve 
um crescimento, foi para 5 milhões, 670 mil visitantes 

de outros países, quando deveria, pelo seu tamanho, 
pela sua importância, pelas suas belezas, pela sua 
arquitetura, pela sua gastronomia, por todo o conjunto 
que torna este País um destino importante do turismo 
internacional, deveria ter recebido no mínimo dez mi-
lhões de turistas por ano.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Senador Luiz Henrique.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Pois não.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 
Eu quero cumprimentar V. Exª...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– Com grande prazer, Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, vou fazer ques-
tão de anunciar os alunos agora, porque são daqui, 
da sua base. 

Vocês estão ouvindo da tribuna o Senador Luiz 
Henrique, ex-Governador, Senador que tem uma his-
tória bonita, lutou sempre pela democracia e pela li-
berdade e se dedica às grandes causas. No plenário, 
o Senador Rodrigo Rollemberg, aqui de Brasília, que 
é, permitam-me dizer, um jovem que tem a experiência 
dos mais velhos e é uma referência também para nós 
todos aqui, no dia a dia do nosso trabalho. 

Estão aqui na galeria alunos do ensino funda-
mental da escola Seriös, de Brasília-DF, e alunos do 
ensino fundamental da escola Cor Jesu, Brasília-DF. 

Sejam todos bem-vindos.(Palmas.)
As palmas são para vocês. 
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – 

Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Quero cumpri-
mentar V. Exª, cumprimentar o Senador Luiz Henrique e 
cumprimentar os estudantes que nos honram com sua 
presença nesta Casa. Olhe que coincidência, Senador 
Luiz Henrique: V. Exª ocupa a tribuna na manhã de hoje 
para falar sobre turismo e eu iria, e irei, discorrer so-
bre a importância do turismo e algumas oportunidades 
que entendo que o Brasil deve utilizar melhor. Quando 
o Senador Paulo Paim registra a presença destes es-
tudantes aqui nas galerias do Senado Federal, eu me 
recordo de que uma das grandes vocações do Distrito 
Federal, de Brasília, é o turismo cívico, é exatamente 
poder receber aqui na Casa estudantes de Brasília e 
de todo o Brasil que vêm visitar a nossa cidade. Eu 
tive a honra, como Secretário de Turismo do então Go-
vernador Cristovam Buarque, de procurar o Senador 
Sarney, que era o Presidente, e dizer-lhe da importân-
cia de abrir o plenário, a Casa, o Senado Federal e a 
Câmara dos Deputados também, com o Presidente da 
Câmara, inclusive aos finais de semana, para a visi-
ta da população. O Senado já recebeu, depois disso, 
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mais de 1 milhão de visitantes de Brasília e de todo o 
Brasil, desenvolvendo o turismo cívico, a exemplo do 
que faz muito bem Washington, a capital americana. 
Mas eu quero registrar, Sr. Presidente, a importância 
do discurso de S. Exa sobre o potencial do turismo no 
Brasil. De fato, o turismo é uma das alternativas mais 
inteligentes, sustentáveis, baratas e eficientes de gerar 
emprego, de gerar renda, de gerar oportunidades e de 
melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nós 
temos o privilégio de viver em um País extraordinário, 
um País de uma diversidade natural fantástica. Basta 
ver os nossos biomas: a riqueza da Amazônia, a riqueza 
do Pantanal, a riqueza do Cerrado, com todas as suas 
cachoeiras, a aspereza e a beleza rude da Caatinga, a 
beleza dos Pampas, enfim, toda a diversidade natural 
brasileira. Mas, para além da diversidade natural, nós 
temos uma diversidade cultural extraordinária. Temos 
a contribuição que os povos da Europa levaram, no 
processo de migração, ao seu Estado, por exemplo. 
Nós temos as manifestações das populações indíge-
nas, uma riqueza extraordinária. No ano passado, eu 
tive o prazer, o privilégio de assistir à cerimônia do 
Quarup, certamente o espetáculo mais bonito que tive 
a oportunidade de ver em toda a minha vida. Já tive 
a oportunidade de conhecer o Sairé, em Santarém, 
a disputa do boto tucuxi contra o boto cor-de-rosa, 
a exemplo do que temos em Parintins – a disputa do 
Boi Caprichoso contra o Boi Garantido –, o maracatu 
de Pernambuco, o samba do Rio de Janeiro. Enfim, a 
diversidade cultural brasileira é algo absolutamente 
extraordinário, e entendo que estamos aproveitando 
pouco o potencial que nós temos. Nós vamos realizar 
agora alguns grandes eventos, como a Copa do Mun-
do, a Copa das Confederações e as Olimpíadas, e eu 
temo que o legado a ser deixado seja muito menor do 
que poderia ser na qualificação profissional, na infra-
estrutura turística. Tomo por Brasília. Temos aqui um 
investimento altíssimo. Teremos, certamente, um belís-
simo estádio, um estádio muito caro, mas não temos em 
contrapartida investimentos equivalentes, investimentos 
à altura na infraestrutura turística, na mobilidade ur-
bana e muito menos na qualificação profissional, que 
seria um legado fantástico para a transformação efeti-
va de Brasília numa grande cidade turística. Portanto, 
quero cumprimentar V. Exª por trazer esse tema. É um 
tema que me entusiasma a defesa do turismo, porque 
a defesa do turismo é a própria defesa do Brasil. Mas 
não posso deixar, Senador Luiz Henrique, de registrar 
para o Plenário do Senado e para os brasileiros que 
nos ouvem um agradecimento em nome do povo de 
Brasília. Como representante do Distrito Federal, te-
nho a convicção de que posso fazê-lo, e o faço com 
a plenitude da alma, sabendo que expresso a opinião 

da população do Distrito Federal. Obrigado, Senador 
Luiz Henrique. Ontem, V. Exª e o Governo de Santa 
Catarina, o Estado de Santa Catarina, propiciaram, 
ofereceram um presente à população de Brasília, que 
foi a oportunidade de assistirmos à escola de dança 
do Balé Bolshoi. Que espetáculo fantástico! Que es-
petáculo maravilhoso! Fiquei realmente emocionado, 
ao final, ao ver aquela população toda, de pé, aplau-
dindo. E sei que ali, desde o início, houve a participa-
ção de uma pessoa que tem profundo compromisso 
com o País, que tem profunda sensibilidade cultural. 
E, antes mesmo de começar o espetáculo, ao assistir 
àquele vídeo com o depoimento daquelas crianças, já 
deu para perceber como a cultura é capaz de modificar 
a vida das pessoas e de abrir novos horizontes, não 
apenas horizontes materiais, mas também horizontes 
espirituais. Aquelas falas nos emocionaram profunda-
mente. Quero registrar, meu prezado amigo Senador 
Luiz Henrique e Senador Paulo Paim, que tenho um 
compromisso com o Distrito Federal, que é o de lutar 
– um dia, faremos isso – para implantar um corpo de 
baile no Distrito Federal. V. Exª sabe que temos aqui 
o Teatro Nacional e a Orquestra do Teatro Nacional 
Claudio Santoro – que foi um grande maestro –, mas 
nós não temos um corpo de baile no Distrito Federal. E, 
ontem, depois de assistir àquele espetáculo grandioso, 
na companhia da minha esposa, que é Secretária de 
Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cul-
tura, nós saímos dali pensando em quanto podemos 
transformar o Brasil através da cultura, na importância 
da cultura na transformação da vida das pessoas. Eu 
já tinha, meu prezado amigo Senador Luiz Henrique, 
profunda admiração por V. Exª, pela sua trajetória de 
homem público. Eu o acompanho, há muito tempo, fora 
desta Casa. V. Exª é um representante dos autênticos 
do PMDB. Há muitos anos, eu e toda a minha família 
o admiramos. E, desde ontem, minha admiração pas-
sou a ser maior, compreendendo a profunda sensibi-
lidade de V. Exª, a sua refinada sensibilidade e o seu 
profundo compromisso com o Brasil. Muito obrigado, 
Senador Luiz Henrique. Eu lhe agradeço em nome da 
população de Brasília.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª.

Certamente, no futuro, por vontade majoritária do 
povo desta Capital, desta bela e querida Capital, desta 
obra fantástica de Juscelino Kubitschek, de Lúcio Cos-
ta e de Oscar Niemeyer, V. Exª terá a oportunidade de 
fazer com o turismo aquilo que o País fez com a agro-
pecuária há 25 anos, quando criou a política baseada 
na Embrapa, que completa agora 20 anos.

Por um gesto fantástico deste grande brasileiro 
que é Alysson Paulinelli, o Brasil pode sair da encru-
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zilhada da baixa participação no turismo internacional 
com uma política de desenvolvimento turístico.

V. Exª se referiu ao espetáculo do balé Dom Qui-
xote propiciado aos brasilienses, ontem, pela Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil. E eu posso afirmar, sem 
dúvida alguma, que o que fizemos na prefeitura muni-
cipal serve de laboratório para este País.

Quando assumi o mandato pela segunda vez, 
a cidade estava deprimida. Foi exatamente naquele 
momento que a economia fez sua transição da inten-
sidade de mão de obra para a intensidade de capital e 
de tecnologia. As empresas passaram a desempregar, 
passaram a empregar menos, passaram a substituir o 
processo de mão de obra por processos automatizados.

Joinville havia sido um grande polo de atração de 
desempregados do Brasil todo, abrigando 30 milhões 
de irmãos nossos do Nordeste, que fizeram uma tra-
vessia e que são parte de uma diáspora social dolorosa 
neste País. Eles tiveram de migrar das suas cidades 
para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Paraná, 
e acabaram em Joinville. Pois bem, no momento em 
que houve a transformação da indústria intensiva de 
mão de obra para a indústria intensiva de tecnologia e 
de automação, milhares ficaram desempregados, e nós 
criamos uma política de desenvolvimento baseada na 
estruturação dos serviços, na estruturação principal-
mente dos serviços gerados por aquilo que Domenico 
De Masi chama de organização do lazer.

O que nós buscamos? Primeiro, buscamos cons-
truir uma casa que fosse rápida, que fosse ágil, que 
fosse eficaz na reprodução de eventos. E fomos buscar 
isso nos Estados Unidos, com o arquiteto Bill Marshall, 
que contratamos para colaborar no projeto. A mentali-
dade e a formulação das arenas de multiuso, o modelo 
do Madison Square Garden nós transplantamos para 
Joinville quando construímos o Centreventos Cau Han-
sen, uma casa que tem o maior palco do Brasil, com 
900m², e que é um teatro para seis mil espectadores 
sentados. Aquela casa foi a grande estruturadora da 
política de desenvolvimento do turismo, do turismo, 
como V. Exª asseverou, alicerçado numa base cultural.

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-
nador...

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Já 
lhe concederei o aparte.

Mas o que é que nós fizemos? Nós construímos 
a arena de multiuso, que, num dia, recebe ópera; em 
outro dia, futebol de salão. A arena tem versatilidade, 
pois, num dia, recebe a orquestra filarmônica, sinfônica; 
em outro dia, pode receber um espetáculo de voleibol 
ou de basquete. Quer dizer, é uma estrutura multifun-
cional que propicia eventos de forma muito intensa.

Nós precisávamos ter uma casa de espetáculos 
capaz de ser um polo de eventos no País. Precisáva-
mos mais, precisávamos seguir o exemplo de Bilbao, 
que levou uma filial do Museu Guggenheim. Precisá-
vamos trazer para Joinville um grande ícone interna-
cional da cultura e do turismo, do turismo cultural. Foi 
quando tivemos a felicidade de trazer de Moscou a 
melhor escola de dança do mundo, que é a Escola do 
Teatro Bolshoi.

Mas não ficou só nisso, organizamos um conven-
tion bureau. Uma cidade que não tem um convention 
bureau, uma estrutura que vai buscar eventos, está 
na idade da pedra do turismo. Hoje, os eventos inter-
nacionais, feiras, congressos, convenções, são cada 
vez mais disputados. O mascate era aquele que ia 
vender vela, sabão, tecido, Município por Município 
deste País. O novo mascate é aquele que vai vender 
as cidades, são profissionais que frequentam as feiras 
e os congressos internacionais para vender sua cidade 
e procurar atrair turistas.

Então, com este trinômio, o convention bureau, o 
Centreventos, com o seu teatro, com sua estrutura mul-
tifunção, e o ícone da cultura universal, que é a Escola 
do Teatro Bolshoi, nós alavancamos outros espaços 
culturais que já existiam na cidade, como o Festival de 
Dança, que criamos há 31 anos e que, hoje, é o maior 
festival de dança do mundo, reconhecido como tal pelo 
The Guinness Book of Records.

Então, o que o Brasil precisa fazer é exatamente 
o que fizemos em Joinville, que era uma cidade que 
dormia às 20h, uma cidade que só gerava empregos 
na área industrial, uma cidade que não tinha restauran-
tes, não tinha hotéis e não tinha infraestrutura e que, 
hoje, não dorme. Joinville, hoje, é como Madri, como 
Barcelona. Lá há a rua da gastronomia, onde os res-
taurantes funcionam dia e noite. É uma cidade que se 
tornou alegre, que se tornou acolhedora.

Pois bem, Senador Cícero Lucena, V. Exa, quando 
prefeito, investiu na Escola Bolshoi, enviando para lá 
suas crianças. Inclusive, há um paraibano que se for-
mou na Escola Bolshoi, que para lá foi enviado por V. 
Exa e que, hoje, é o primeiro bailarino do Balé do Ca-
nadá. A Escola Bolshoi está produzindo bailarinos para 
o mundo todo. E, se Brasília resolver fazer um corpo 
de dança, há hoje, após 13 anos de funcionamento, 
bailarinos formados pela Escola Bolshoi em número 
suficiente para constituir aqui um corpo de baile e uma 
companhia de balé de qualidade internacional.

Concedo um aparte ao ilustre Senador Cícero 
Lucena.

O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Se-
nador Luiz Henrique, ao ouvir o pronunciamento de V. 
Exa, bem como o do Senador Rollemberg, eu não pos-
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so deixar de dar meu testemunho vivo e de expressar 
meu reconhecimento e minha gratidão por esse traba-
lho, dizendo do quanto esse trabalho é maravilhoso, 
é importante, é justo socialmente. Culturalmente, ele 
é de uma contribuição imensurável, mas, na forma-
ção da cidadania, é um dos mais belos projetos deste 
País. V. Exa me deu a chance, como seu amigo e como 
prefeito da cidade de João Pessoa, de escancarar as 
portas desse projeto para as crianças da sua cidade, 
do seu Estado ou de localidades próximas. O projeto 
desenvolveu, Presidente Paulo Paim, um convite, uma 
visita para fazer parceria com cerca de seis Estados 
ou cidades no País. E eu me recordo, como se fosse 
hoje, de quando falei com o hoje Senador Luiz Henri-
que, o então prefeito, dizendo que João Pessoa tinha 
interesse em fazer essa parceria. A equipe técnica do 
Balé Bolshoi esteve em João Pessoa e disse quais 
eram as condições para que nós pudéssemos parti-
cipar e que nós iríamos disputar com outras cidades 
para ser uma das cidades conveniadas. Eu me recordo 
disso pela nossa determinação e pela compreensão 
da dimensão desse projeto. Eu até brinquei com o 
corpo técnico e disse: “Quais são as outras cinco ci-
dades? O que for preciso solicitar de João Pessoa nós 
vamos fazer”. E dou o testemunho do quanto isso foi 
importante. O processo de seleção foi feito em todas 
as escolas municipais e em todas as escolas estadu-
ais na cidade de João Pessoa. Criamos o festival de 
dança na cidade de João Pessoa para que fosse feita 
a seleção. E quero lhe dizer que uma das crianças da 
primeira turma, que foi selecionada, para se ter ideia 
da oportunidade social, morava com a gente em um 
abrigo chamado Morada do Betinho, porque o seu pai 
era presidiário; a sua mãe, deficiente mental. E essa 
criança foi uma das escolhidas, formou-se na escola de 
balé Bolshoi e hoje está em João Pessoa, ensinando, 
inclusive, no Colégio Marista, e ensinando também no 
Teatro Santa Roza, na cidade de João Pessoa, além 
daqueles que tiveram oportunidade internacional, como 
V. Exª bem falou. Então, quero dar o testemunho da 
importância desse projeto. Alugamos uma casa em 
Joinville, mandamos uma professora para ser mãe 
adotiva dessas crianças, que, graças a Deus, tiveram 
uma nova chance em suas vidas. Espero que possa 
continuar. Inclusive, disputei a eleição para Prefeito. 
Quem ganhou foi o Luciano Cartaxo, e eu soube que 
ele pretende retomar esse projeto, que foi interrompi-
do, para o qual terá todo o meu apoio. Tenho certeza 
de que, mais uma vez, Joinville vai abraçar o povo de 
João Pessoa como sempre abraçou. Então, Senador 
Luiz Henrique, quero dar, aqui, o meu testemunho junto 
com o meu agradecimento, com o meu sentimento de 

gratidão pela oportunidade que deu a esses jovens da 
minha querida cidade João Pessoa.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – V. 
Exª é homem público de grande visão e percebeu que, 
através da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, crianças 
paraibanas que não tinham horizonte na sua vida, como 
esse filho do ex-presidiário, poderiam transformar-se 
em artistas internacionais e em cidadãos do mundo, 
como o paraibano, ex-aluno da escola, brilhando no 
balé do Canadá; como a Bruna Cantanhede Gaglia-
none, brilhando na companhia de dança do Bolshoi da 
Rússia; como a baiana Mariana Gomes, igualmente 
no Bolshoi russo; como o paulista Erick, também no 
Bolshoi russo; como a joinvilense Luciana Voltolini, 
no American Ballet Theatre, no famoso ABT; como os 
bailarinos espalhados no Mazowsze, da Polônia; no 
balé de Boston; no balé de Miami; no balé de Düssel-
dorf; bailarinos espalhados pelo mundo todo. Esse é 
o grande patrimônio dessa escola.

Mas eu quero voltar aqui ao eixo do meu discurso. 
Estive conversando ontem com o Ministro Gas-

tão Vieira, que propiciou a presença do Bolshoi aqui, 
em Brasília. Para quê? Para comemorar dez anos de 
criação do Ministério do Turismo, que foi uma obra do 
ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o Ministro 
Gastão me entusiasmou pelos seus projetos, pela 
construção de arenas de multiuso, semelhantes àquela 
de Joinville, que nós construímos há quinze anos. Vai 
fazer agora quinze anos, inclusive no Nordeste. Se não 
me engano, uma também em João Pessoa.

Pela obra estruturante de um novo plano de de-
senvolvimento do turismo, eu acredito que, através da 
obra de S. Exª, da sua equipe, que tem como Secretário 
Nacional de Políticas de Turismo um catarinense ilustre, 
que foi meu Secretário de Relações Internacionais, que 
é um homem de visão, o Prof. Vinícius Lummertz, eu 
tenho esperança e acredito que o Brasil possa virar o 
jogo da sua modesta participação no turismo interna-
cional. E se o Brasil, em dez anos, triplicar o número 
de visitantes, inclusive aproveitando essa alavanca-
gem da Copa do Mundo, das Olimpíadas e dos outros 
eventos que vão ocorrer na próxima década aqui, no 
nosso País, se o Brasil triplicar o número de turistas 
estrangeiros, o Brasil certamente quintuplicará o nú-
mero de empregos, aumentará o nível de renda dos 
brasileiros e ombrear-se-á com outros países na senda 
do desenvolvimento.

Agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância no tempo 
que excedi e conclamo os brasileiros que nos ouvem, 
por meio da TV Senado, para meditar sobre isto: o tu-
rismo é não só a alavanca de emprego, de aumento 
do nível de renda; o turismo é, sobretudo, espaço para 
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lazer, para alegria, para cultura, para melhoria das con-
dições de vida de nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 

– Esse foi o ex-Governador de Santa Catarina e Sena-
dor Luiz Henrique, fazendo um belo pronunciamento 
com um grande aparte do Senador Cícero Lucena, que 
está aqui, ao meu lado, com seu neto, João Emerson. 

Seja bem-vindo a Casa, João Emerson!
E aproveito também, já que falei com o neto de 

nosso Senador Cícero Lucena, para cumprimentar os 
alunos da Escola Classe 114 Sul, Ensino Fundamen-
tal, Brasília-DF. 

Sejam bem-vindos ao plenário do Senado da Re-
pública, acompanhado por suas respectivas professo-
ras. Estão em casa e assistam à sessão!

Agora, nós vamos ouvir o Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que havia pedido que eu o chamasse, porque 
ele falaria neste momento. 

Neste instante, passo a Presidência ao Senador 
Cícero Lucena e cumprimento o Senador Luiz Henrique.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Convido o Senador Paulo Paim para fazer seu 
pronunciamento. (Pausa.)

O Senador Paulo Paim esperou pelo Senador 
Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Agra-
deço a sua generosidade. 

Cumprimento o Senador Luiz Henrique, cumpri-
mento o Presidente desta sessão Senador Cícero Lu-
cena, cumprimento os estudantes, alunos e professores 
que nos honram com suas visitas nesta sexta-feira.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a celebra-
ção de datas históricas, tradição entre todos os povos, 
longe de constituir mero protocolo cívico, é ocasião de 
reencontro da sociedade consigo mesma, pois o que 
a une e identifica é justamente a memória comum dos 
feitos de seus antepassados, que ajudaram a moldar 
o País que temos.

Neste ano, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
celebramos três eventos históricos, fundamentais para 
os avanços políticos e sociais que o Brasil democráti-
co de hoje pode ostentar. Na próxima quarta-feira, 1º 
de maio, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
completa, Senador Paulo Paim, 70 anos de existência. 
No dia 24 de fevereiro, tivemos uma dupla celebração, 
de igual magnitude, à qual o País não prestou muita 
atenção: os 81 anos do nosso primeiro Código Eleitoral, 

que instituiu a primeira eleição com voto secreto, a de 
1934, e que marca também o advento do voto feminino.

Quero aqui, em nome da Liderança do PSB, 
discorrer um pouco sobre cada um desses eventos, 
lembrando que cada conquista política e social, ao 
longo da história, aqui e em toda parte, jamais foi ou 
será obtida por doação. É sempre fruto de muita luta, 
não raro com o sacrifício e o sangue de muitos e mui-
tos brasileiros.

Os compêndios de história tendem, com frequên-
cia, a banalizar muitas dessas conquistas, reduzindo-
-as a datas e, no máximo, à menção a alguns nomes, 
omitindo-lhes o conteúdo de bravura e generosidade 
que justificaram sua inscrição definitiva na memória 
coletiva da Nação.

Comecemos pelas eleições de 1934. Sabemos 
que foi necessário um levante nacional, a chamada 
Revolução de 1930, para que o processo eleitoral 
deixasse de ser mera formalidade, sob o controle de 
oligarquias reacionárias, que sequer haviam absorvi-
do a abolição da escravatura. Ela continuava a existir 
em suas propriedades sob o olhar indiferente do po-
der central e das elites dirigentes. E as eleições a bico 
de pena, assim chamadas porque o eleitor votava em 
aberto, e constrangido pela vigilância de seus patrões, 
consolidava esse processo. 

A democracia, nesses termos, não passava de 
uma farsa, mas o processo de urbanização do Brasil, 
que se acelerava, impunha novas ideias e repelia os 
padrões de relação social e trabalhista vigentes.

A mulher, por sua vez, motivada por esses de-
bates, começava a ocupar espaços na sociedade, na 
universidade e no mercado de trabalho. Mesmo assim, 
foi necessária uma campanha nacional de grandes 
proporções, a que os socialistas se associaram fir-
memente, para que o voto feminino se estabelecesse, 
abrindo caminho para que a mulher ingressasse na 
política. Se hoje temos uma mulher presidindo nossa 
República, não podemos esquecer que o marco zero 
dessa conquista foi o Código Eleitoral de 1932.

Falemos, agora, da CLT, a carta de alforria do 
trabalhador brasileiro, tão vilipendiada e combatida 
ao longo da história.

Quando foi editada, em 1º de maio de 1943, pelo 
Decreto Lei nº 5.452, no Governo Vargas, foi recebida 
pela elite dirigente como uma aberração, pois estabe-
lecia uma série de direitos considerados excessivos, 
embora já vigentes em diversos países europeus. Es-
ses direitos, tidos como abusivos, nada mais são que 
princípios elementares de justiça, como, entre outros, 
igualdade de salários para a mesma função, sem dis-
tinção de sexo, férias remuneradas, licença médica 
remunerada, carteira profissional, aposentadoria.
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Ficou célebre, inclusive na época, uma carta de 
protesto da Federação das Indústrias de São Paulo, 
publicada nos jornais de então, advertindo que as fé-
rias trabalhistas constituiriam ameaça à paz pública, 
já que estimulariam o consumo de bebidas e a proli-
feração de distúrbios.

O trabalhador era visto não como um ser hu-
mano, com necessidades básicas de lazer e cultura, 
mas uma peça de engrenagem que, uma vez inabili-
tada para o trabalho, quer por doença, quer por idade, 
deveria ser simplesmente descartada, sem qualquer 
proteção social.

Férias para que, Senador Paulo Paim?
A CLT é o marco inaugural de uma luta ainda hoje 

em pleno curso, a luta que nós, socialistas, sustenta-
mos pela valorização do fator trabalho, pelo aprimo-
ramento das garantias do trabalhador, pelo direito de 
compartilhar dos lucros que proporciona aos donos do 
capital, pelo fortalecimento da ação sindical.

Se a CLT não reflete a plenitude dos anseios do 
trabalhador, nem por isso deixa de ser a referência 
disponível de sua luta emancipatória.

Nesses seus 70 anos de vigência, não podemos 
esquecer que esteve, por diversas vezes, ameaçada, 
inclusive recentemente. 

Não faz muito tempo, o discurso neoliberal quis 
relativizar as leis trabalhistas. Dizia-se que era um 
empecilho à expansão do emprego no País, pois o 
suposto excesso de garantias ao trabalhador inibia o 
empregador. 

Ora, comparativamente às leis trabalhistas vigen-
tes em países capitalistas como os Estados Unidos, 
França e Inglaterra, a nossa CLT ainda tem muito a 
avançar. Mas o discurso neoliberal insistia em vincular a 
expansão do emprego no Brasil à flexibilização da CLT. 

Como se recorda, no final do segundo mandato 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 2001, 
o Governo encaminhou um projeto de lei ao Congres-
so, de número 5.483, com o objetivo de permitir a fle-
xibilização de direitos trabalhistas, a flexibilização da 
CLT. Propunha-se que, acima da lei, dos direitos que 
ela estabelece, deveria prevalecer a convenção ou o 
acordo coletivo. Em suma, o primado do negociado so-
bre o legislado. Direitos vigentes há décadas deixariam 
de existir mediante negociação dos sindicatos com os 
patrões, quando se sabe que o poder de barganha en-
tre as partes é amplamente desigual. 

Quero ouvir, com muita alegria, um grande de-
fensor dos trabalhadores nessa Casa, nosso querido 
companheiro, Senador Paulo Paim.

O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador Ro-
drigo Rollemberg, primeiro, cumprimentar V. Exª. Nós 
estamos, praticamente, iniciando o mês de maio, é o 

mês dos 70 anos da nossa CLT. Eu tive a alegria, junto 
com o Senador Valadares, de assinar o requerimento 
que V. Exª assinou, o Senador Cícero assinou, para 
fazermos uma sessão aqui, especial, dos 70 anos da 
CLT. V. Exª está coberto de razão. O seu discurso, eu 
acompanhava aqui, eu que trato tanto também desse 
tema, é preciso, é claro, é transparente, de alguém 
que conhece o que está falando. V. Exª mostrou, pelo 
conteúdo do seu pronunciamento, que é um entendido, 
com profundidade, nesse tema do direito dos trabalha-
dores. E como é bom ver que Senadores e Senadoras 
se dedicam a essa causa como V. Exª se dedica. De 
fato, eu tenho as mesmas preocupações que V. Exª. A 
questão do legislado contra o negociado, felizmente, 
que devia prevalecer, o legislado sobre o negociado, 
nós conseguimos derrubar aqui no Senado, porque eu 
era Deputado ainda. Quebrou um pau lá na Câmara 
dos Deputados, eu rasguei um pedaço da CLT e dis-
se para eles: vocês estão arrancando o coração da 
Constituição e da CLT. Aí, houve um desentendimento 
no Plenário, eu encaminhei uma Constituição, pela via 
aérea, a um Senador que me chamou de santo para 
cima, porque eu defendi aquele ponto de vista que V. 
Exª está defendendo. 

E foi naquele dia – me permita aproveitar o seu 
discurso – que resolvi ser candidato ao Senado. Eu 
disse: Pois bem. Perdemos por dois votos. Eu vou 
para o Senado para tentar derrubar lá. E, felizmen-
te, por iniciativa do nosso Governo na época – e V. 
Exª sempre defendeu esse mesmo ponto de vista –, 
nós aqui enterramos aquela proposta. Com o aval do 
Governador Jaques Wagner e do Presidente Lula, a 
proposta foi sepultada definitivamente. Agora, existe 
uma série de iniciativas na Câmara e não no Senado. 
É bom que a população saiba disso. Existem quatro 
projetos na Câmara que vão na linha, que é o salário 
eventual, o contrato eventual, o tal do Supersimples e, 
ainda, o novo Código do Trabalho, que não vem para 
ampliar; só vem para reduzir direitos. Por isso, quero 
muito cumprimentar V. Exª pelo alerta que V. Exª traz. 
Nós todos temos preocupação com a situação dos ter-
ceirizados no Brasil. De cada dez mortes por aciden-
te de trabalho, oito são de terceirizados, porque não 
respeitam os terceirizados, que não têm os direitos 
assegurados na CLT, da época de Getúlio, muito bem 
lembrado aqui por V. Exª. Parabéns a V. Exª. Sou seu 
parceiro. O Senador Cícero Lucena é parceiro nosso 
sempre nesses temas. É uma alegria estar aqui com 
três Senadores que sei que têm convicção da defesa 
dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados e de 
todos os discriminados. Meus cumprimentos.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Muito obrigado, Senador Paulo Paim. Todos 
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nós reconhecemos a liderança de V. Exª no trato das 
questões trabalhistas, das questões que tratam dos 
interesses dos trabalhadores, dos aposentados, dos 
menos favorecidos.

Nós, Senador Paulo Paim, os socialistas, nos 
opusemos e continuaremos a nos opor a tal medida. 
Mas, como o Governo de então dispunha de maioria 
na Câmara, como V. Exª acabou de lembrar, chegou a 
aprovar esse projeto, que, em seu art. 618, estabele-
cia – abro aspas: “As condições de trabalho ajustadas 
mediante convenção ou acordo coletivo prevalecem 
sobre o disposto em lei, desde que não contrariem 
a Constituição Federal e as normas de segurança e 
saúde do trabalho.” Ou seja, todo e qualquer direito 
não previsto expressamente na Constituição poderia 
ser limitado ou excluído por completo através de ne-
gociação coletiva, exceto se relacionado à segurança 
e saúde do trabalho.

Apesar de aprovado na Câmara, como V. Exª lem-
brou, o projeto foi rejeitado pela classe trabalhadora, 
pelos partidos de esquerda – e incluo aqui o PSB – e 
formalmente condenado pela Organização Internacio-
nal do Trabalho.

Por fim, em 2003, o Presidente Lula requereu, 
através da Mensagem nº 78, a retirada do projeto, que 
então se encontrava aqui, no Senado Federal.

Os que combatem a CLT o fazem a partir de uma 
tese amplamente questionável: seria um anacronismo 
da chamada Era Vargas. Não vemos a história como 
uma sucessão de capítulos – ou eras – que devam ser 
simplesmente descartadas.

A chamada Era Vargas, com todas as limitações 
que o distanciamento histórico hoje nos permite ver, 
deixou marcas profundas e positivas no desenvolvi-
mento econômico e social do País.

Além de ter fincado as bases da industrialização, 
estruturado o Estado brasileiro, legou-nos as leis tra-

balhistas, a CLT, cujo septuagésimo aniversário ora 
celebramos.

O sindicalismo atuante e a consciência trabalhista 
que o País hoje exibe decorrem das lutas sociais ao 
longo da história, lutas que não cessam – e não podem 
ser esquecidas ou descartadas.

Por todas essas razões, Senador Cícero, Sena-
dor Paulo Paim, o Partido Socialista Brasileiro, fundado 
para se engajar de maneira integral às lutas políticas, 
sociais e trabalhistas do povo brasileiro, deixa aqui 
esses registros comemorativos do advento do voto 
feminino na primeira eleição com voto secreto do País 
e dos 70 anos da CLT.

Não são, repito, meros registros cronológicos, 
mas uma conclamação às forças progressistas do País, 
para que não esmoreçam na continuidade desta nossa 
missão de tornar o Brasil mais justo e fraterno, segun-
do os primados do socialismo democrático.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Obrigado, Senador Rodrigo Rollemberg. 
Com a palavra, o Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/

PSDB – PB) – Antes, gostaria de registrar que há so-
bre a mesa o Requerimento nº 369, de 2013, do Se-
nador Randolfe Rodrigues, por meio do qual solicita 
autorização para desempenhar missão no exterior, por 
indicação da Presidência, como integrante da comitiva 
do Senado Federal que visitará a República de Cuba, 
a convite da Assembleia Nacional do Poder Popular 
da República de Cuba, para participar das celebra-
ções do Dia 1º de Maio, no período de 28 de abril a 2 
de maio de 2013.

É o seguinte o Requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – A Presidência defere o presente requerimento, 
nos termos do art. 41 do Regimento Interno, tendo em 
vista a data marcada para o início dessa missão ser 
domingo, dia 28 de abril de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com a palavra, o Senador Paulo Paim. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Senador Cícero, é uma alegria proferir meu 
discurso sob a orientação de V. Exª. 

Sr. Presidente, o que me traz à tribuna, no dia 
de hoje, é um tema relacionado aos direitos humanos. 
Quero falar sobre a situação do sistema carcerário no 
Brasil.

Senador Cícero, é fato que o sistema prisional 
brasileiro é, hoje, claramente inadequado e não aten-
de ao objetivo de punir ou de recuperar aqueles que 
lá chegam. 

Segundo relatório, de 2009, da ONG Human Ri-
ghts Watch, as prisões no Brasil estão em condições 
desumanas. Diz ele: são locais de tortura física e psi-
cológica, violência, superlotação, péssimas condições 
sanitárias, totalmente inadequadas, espaços onde o 
ócio e o assassinato de pessoas viraram coisas banais; 
má alimentação, abandono material, proliferação de do-
enças nas celas, maus tratos, ociosidade, assistência 
médica praticamente inexistente. Não há nem trabalho. 
Já que estão lá, que trabalhem, até para pagarem seu 
sustento. Trabalho não lhes é ofertado, nem sequer há 
o combate ao analfabetismo. Como se não bastassem 
as situações esdrúxulas, como mulheres presas com 
homens ou homens presos com mulheres em contêine-
res, bem como desproporcionalidade na aplicação de 
penas e prisões cautelares sem motivação adequada 
e por mais tempo que o previsto. 

O quadro desenhado por Human Rights Watch, 
em 2009, é o mesmo que foi pintado pelo Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, que visitou o Brasil entre 
18 e 28 de março deste ano. 

Várias instalações prisionais no Brasil, diz o re-
latório, incluindo-se aí prisões, delegacias, centros de 
detenção e instituições psiquiátricas, como por exem-
plo, em Campo Grande, Fortaleza, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Brasília. 

A prisão é uma das várias formas que o Direito 
Penal estabelece como punição a condutas conside-
radas incompatíveis com a vida e a sociedade. A pri-
são é destinada àqueles indivíduos que agiram mais 
gravemente, causando danos consideráveis aos seus 
semelhantes, tornando necessário que sejam isolados 
do convívio social. 

A perda de liberdade é uma pena terrível, seja 
por um dia, seja por um mês, seja por um ano, quem 
sabe seja por trinta anos e até por toda a vida, mas a 
prisão foi criada como instituição modernizadora em 
razão dos ideais iluministas dos séculos XVIII e XIX. 
Basta lembrar que, antes do conceito moderno de pri-
são, vigoravam, por exemplo, penas como banimento, 
degredo, submissão e suplícios corporais, mutilações, 
bem como as possibilidades de penas serem passa-
das de pais para filhos, e outros elementos claramente 
desumanos, como a pena de morte. 

A obra literária Os Miseráveis, do escritor francês 
Victor Hugo, é representativa dessa realidade e mostra 
os horrores da pena de galés, ou seja, trabalho forçado. 
A pena de prisão, pois, veio como um progresso, uma 
forma de concretizar as ideias do Iluminismo, como 
crença no progresso, na razão e na possibilidade de 
recuperação e melhora do indivíduo. A pena de prisão, 
portanto, não representava apenas, na sua filosofia ori-
ginal, a punição, mas a sugestão da possibilidade de 
que os infratores poderiam ser punidos sim, e depois 
recuperados e reeducados para voltar a um convívio 
sadio e social. 

É inegável que, em determinadas situações, não 
existem alternativas, é preciso punir com a pena de 
prisão sim, pelo tempo consequente do fato ou do ato 
do crime ocorrido. A questão é que justiça é outra coisa 
e, a propósito, lembro o título de um livro da história 
de Simon Wiesenthal, Justiça não é Vingança. Justiça 
não é vingança, justiça exige que o Estado saiba se 
comportar e saiba tratar, de maneira adequada, os ci-
dadãos que se encontram sob a sua custódia. 

Essa, aliás, é a base do Estado Constitucional, a 
qual estabelece limites claros para as ações estatais. 
O Estado não pode tudo! O Estado deve se restringir 
aos limites que lhe são impostos por uma sociedade 
democrática e que estão estabelecidos no texto da 
nossa Constituição, que eu tive a alegria de ajudar a 
escrever, como Constituinte, de 1986 a 1988.

Em nosso caso, o Estado deve, sobretudo, se 
ater àquilo que está na Carta Magna de 1988, cujo tí-
tulo fundamental, sobre o qual se estruturam todos os 
outros, é o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Desrespeitado esse princípio, a democracia se desfaz 
no ar ou circula como folhas ao vento.

O jurista brasileiro George Marmelstein, em seu 
Curso de Direitos Fundamentais, estabelece que a dig-
nidade da pessoa humana se manifesta pelo respeito 
à autonomia da vontade, pelo respeito à integridade 
física e à moral, pela não “coisificação” do ser huma-
no e pela garantia do chamado “mínimo existencial”. 
Infelizmente, a dignidade da pessoa humana é algo 
escasso, principalmente se olharmos para as prisões 
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do Brasil – repito –, uma das piores do mundo, a des-
peito das garantias prescritas tanto na Carta quanto 
na legislação penal. Como observa o jurista – repito 
– Wálter Maierovitch, colunista da respeitada revista 
Carta Capital:

[...] na nossa lei de execução penal está es-
crito, entre tantos dispositivos [...]: ter o preso 
direito às assistências material, educacional, 
social, à saúde, jurídica e religiosa, além do 
apoio ao egresso do sistema, até para evitar 
a recidiva [...]. Quanto às celas, está estabe-
lecido que sejam individuais, com 6 metros 
quadrados de área mínima, salubridade do 
ambiente [garantida] por meio de aeração, in-
solação e condicionamento térmico adequado 
à existência humana.

Além disso, o próprio texto da Constituição, no 
art. 5o, assegura aos presos o respeito à integridade 
física e moral, além de vedar a prisão perpétua e as 
penas de trabalhos forçados, de banimento, ou seja, 
atos cruéis.

A realidade, repito, não condiz com o disposto na 
lei. Os números do CNJ mostram a existência de 514 
mil presos – 514 mil presos! – e de apenas 306 mil va-
gas, ou seja, um sistema carcerário superlotado, onde 
homens e mulheres vivem como animais, e com presos 
vivendo, consequentemente, em condições vergonho-
sas para aqueles que olham o lado humano. Aponta 
o jornal O Estado de S. Paulo, abro aspas: “É por isso 
que o País tem sido denunciado em organismos mul-
tilaterais – como a OEA e a ONU – por movimentos 
de defesa de direitos humanos” em nível internacional.

Esse quadro de superlotação é tão grave que, 
em fevereiro último, o Supremo Tribunal Federal con-
vocou audiência pública para discutir o cumprimento 
das penas em regimes mais vantajosos ao condenado 
nos casos em que o Estado não tem vagas suficientes 
para acomodar presos no regime semiaberto.

Por outro lado, esse número, superior a 500 mil 
encarcerados, não significa que a polícia seja eficiente. 
Pelo contrário, segundo o professor Neemias Moretti 
Prudente, em artigo publicado na Revista do Ministé-
rio Público Militar, de novembro de 2011, “o índice de 
punição de crimes é inferior a 10%”.

Então, ninguém pense que, simplesmente, ao 
manter o preso lá, em um espaço físico em que ca-
bem 100, colocando 200 e 300, se está resolvendo a 
questão da violência no Brasil. Não se está resolvendo 
nada. Vejam o que diz o estudo: “o índice de punição 
de crimes é inferior a 10%”.

Nas palavras do professor, “[...] se a polícia fosse 
mais eficiente, o poder público não teria onde colocar 
tantos presos e a superlotação seria ainda maior”.

Então, a questão não é se a polícia prende ou 
não prende, é onde colocá-los. Não há espaço. E aqui, 
depois, vou mostrar que, por exemplo, um dos piores 
presídios do País, Senador Cícero, é o do meu Estado, 
o Rio Grande do Sul. E agora a saída vai ser fechar 
totalmente o presídio do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, quase 60 mil pessoas se encon-
tram encarceradas em delegacias. E delegacia não é 
lugar de cárcere. Ali você faz o processo, você recebe, 
autua e manda para o presídio correspondente. 

Quase 60 mil se encontram encarceradas em 
delegacias, pois as penitenciárias e os cadeiões não 
comportam e não dispõem de infraestrutura para rece-
bê-los. De lá, muitas vezes eles saem já para o crime, 
porque não há lugar para onde remetê-los.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Senador, permita-me. Quero registrar que já 
estão saindo os alunos do ensino e fundamental da 
Escola do Sesi do Gama.

Um prazer tê-los recebido aqui.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sejam 

bem-vindos. Bom retorno.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 

– PB) – Senador Paulo Paim, mesmo na condição de 
Presidente, se V. Exª me permite, eu gostaria de dar o 
testemunho da minha preocupação com tema tão re-
levante que V. Exª mais uma vez traz a esta tribuna e 
a esta Casa. Ao trazer o problema carcerário do Bra-
sil, faz com que todos nós nos sintamos responsáveis 
por ele, porque a violência está batendo – inclusive é 
o tema do qual tratarei em seguida e como também 
das questões dos presídios. Estamos ouvindo muitas 
promessas do Governo Federal, esforços por parte dos 
governos de Estado, mas não há efetivamente uma po-
lítica que tenha como princípio direitos humanos e que 
também nos dê a condição de acreditar, de confiar que 
essas casas sejam casas que abriguem o apenado e 
que tenham a mínima chance, a mínima possibilidade 
de recuperá-los, porque, do jeito que está, estamos 
fabricando mais, onde deveríamos estar corrigindo, 
apoiando e ajudando. Então, quero parabenizar V. Exª 
e até lhe sugerir: estava aqui, enquanto V. Exª falava, 
procurando saber se tínhamos uma subcomissão da 
Comissão de Direitos Humanos...

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, não 
há. Mas é uma sugestão interessante.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – ... era algo que poderíamos tratar para 
fazermos um diagnóstico. O senhor traz aqui um rela-
tório de 2009, que considera desumano. Tenho certeza 
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absoluta, não tenho medo de errar em afirmar que só 
fez piorar. Então, minha sugestão a V. Exª: apresen-
tarei em comum acordo com V. Exª para ver se pode-
mos trabalhar para fazer um levantamento, e a Nação 
ter um diagnóstico real dessa grave situação que é a 
carcerária.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço 
muito o aparte de V. Exª, Senador Cícero Lucena, por-
que muita gente que está nos ouvindo neste momento 
pode ter a impressão, e não é essa a nossa posição: 
“Ah, já estão os Senadores lá preocupados só com a 
situação do preso”. Nós estamos preocupados é com a 
situação da violência principalmente. O presídio como 
está é uma universidade, uma faculdade do crime. Ex-
plode. Não há como, no mesmo espaço, colocar duas 
pessoas. Eu estou aqui na tribuna, tente colocar outro 
no meu lugar enquanto eu estiver aqui. Não dá! É a lei 
da Física, não é isso? Não dá! Então, num presídio em 
que cabem cem pessoas, botam trezentas – explode! E 
aí os marginais estarão, na verdade, voltando ao crime. 
Então, nós temos que ter uma política, como os países 
mais civilizados têm, para a situação dos presídios. 

Os dados aqui são alarmantes, e eu vou continu-
ando, Sr. Presidente, agradecendo pelo aparte.

O Prof. Neemias acrescenta ainda na sua análise 
da informação a respeito do perfil do preso brasileiro, 
que a população carcerária brasileira compõe-se, pri-
meiro, 93,4% são homens; 93.4%, quase a totalidade 
dos bandidos, dos assassinos, são homens; somente 
6,6% são mulheres. 

Em geral, são de jovens com idade entre 18 a 
29 anos [outro dado], afrodescendentes, com 
baixa escolaridade, sem profissão definida, 
baixa renda, muitos filhos, [e mulheres, prin-
cipalmente, mães solteiras, no caso das mu-
lheres]. Em geral, praticam mais crimes contra 
o patrimônio (70%) e tráfico de entorpecentes 
(22%); a média das penas é de quatro anos. 

É importante também observar que tanto o núme-
ro de encarcerados quanto a superlotação, que aqui eu 
destacava, continuam a crescer. A cada ano aumenta 
o número de pessoas que vivem por metro quadrado 
dentro dos presídios E claro, saem de lá formados para 
assaltar, matar, isso tudo que nós queremos evitar.

Essas condições, é claro – e aqui diz a fala ainda 
do meu pronunciamento –, não são exclusividade de 
uma ou duas unidades da Federação. As más condi-
ções prisionais se repetem em todos os Estados e no 
próprio DF. 

Segundo o artigo de autoria de Fábio Duarte 
Fernandes:

Os dados coletados no Depen, Departamento 
Penitenciário Nacional, subordinado ao Minis-
tério da Justiça, demonstram que a população 
carcerária, em sua grande maioria, é composta 
de presos pobres, com poucos recursos pes-
soais, suscetíveis às influências do momento 
e vulneráveis às ações arbitrárias, [...] [à vio-
lência e submetendo-se até ao narcotráfico. 
Infelizmente.]
Embora sejam pouco agressivos, acabam sen-
do cooptados pelas lideranças do crime orga-
nizado. Essas circunstâncias demonstram que 
o método de concentração de apenados em 
grandes complexos penitenciários e unidades 
prisionais, como o Carandiru (já desativado em 
São Paulo), Frei Caneca e Bangu, no Rio de 
Janeiro, é obsoleta e onerosa para os parcos 
recursos disponíveis para manutenção, custeio 
e investimentos no setor.”

Em relação ao meu Estado, como falava antes, 
o Rio Grande do Sul, a situação não é diferente da-
quela encontrada no restante do País. O citado Fábio 
Duarte Fernandes assim descreve o que se passa lá 
em solo gaúcho. Diz ele:

Considerado o pior presídio do País, o Pre-
sídio Central de Porto Alegre está localizado 
[e estou lendo aqui o relatório] na Av. Roccio, 
1.100, na zona leste da cidade e abriga quase 
20% de toda a população carcerária do Estado.
O odor rançoso de comida velha, o fedor ocre 
de urina e maconha misturada a esterco quei-
mado com o esgoto vertendo pelas paredes 
e as ratazanas disputando espaços com os 
presos é o cenário que se constata ao entrar 
no presídio.
Há celas com capacidade para 4, 6 e 8 presos, 
mas ficam 25 e até 30 presos.

Olhem esse dado. É alarmante. Um espaço onde 
só cabem quatro pessoas chega a ter trinta.

Somente 100 presos estudam e apenas 400 
trabalham e mesmo assim possuem uma re-
muneração irrisória.
Relatórios semestrais do Ministério Público 
Estadual constatam a falta de atendimento 
básico aos detentos. A humilhação e a pro-
miscuidade imposta pela superlotação e o in-
dicativo da presença de facções nas prisões. 
As facções exercem o controle, fornecem dro-
gas e proteção e, em troca, exigem lealdade 
e trabalho [para eles].
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Em outras palavras, o que se passa no presídio 
do Rio Grande do Sul é o mesmo que se passa, diria, 
sem medo de errar, em todo o Brasil.

O meu Rio Grande tem uma dívida histórica com 
os direitos humanos na área dos presídios, por isso 
nos encontramos nesta situação lamentável. Senador 
Cícero Lucena, V. Exª sabe que sou muito franco. Hoje, 
o Governador é do meu Partido, mas essa é uma dí-
vida de décadas e décadas. Temos de encontrar uma 
solução.

Não que seja deste ou daquele Governo a res-
ponsabilidade, a realidade é de todos os governos. 

Praticamente todos os partidos passaram pelo 
Governo do Rio Grande do Sul, mas cabe agora a 
nós, mais do que nunca, assumir a responsabilidade 
e resolver essa situação com urgência. 

Por isso, Sr. Presidente, casualmente – um dis-
curso com este, eu naturalmente preparei durante 
uma semana –, a Zero Hora de hoje anuncia: “Fechar 
Presídio Central – que tem mais é que fechar mesmo 
– custaria R$155 milhões.” 

Ora, R$155 milhões para fechar o presídio, para 
mim é um preço até, eu diria, de baixo valor na ques-
tão dos custos. Nós estamos falando em vidas, não só 
nas dos que estão lá dentro, mas nas dos que estão lá 
fora, porque aqueles que saem formados do Presídio 
Central assaltam e matam no outro dia, na rua. 

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB 
– PB) – Desculpe-me, Senador. Tem a população hoje 
desse presídio?

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Tem aqui. 
Ao longo do pronunciamento eu vou mais ou menos 
mostrar a população do presídio. 

Tenho que cumprimentar o Governador Tarso 
Genro, que, mediante os fatos, diz que reconhece a 
situação lamentável e que vai trabalhar para, até 2014 
– no máximo até o ano que vem –, fechar totalmente o 
presídio. E diz mais, que até 2014 vai exigir a criação 
de 4,2 mil vagas para abrigar outros presos no Estado.

Então, meus cumprimentos a essa matéria. É 
uma responsabilidade coletiva, de todos nós. “Agora 
vai?” A promessa do Governador Tarso Genro é fe-
char o Presídio Central. Depois, a outra manchete diz 
– muito bem colocada pela reportagem: “200 novos 
condenados por mês”.

É preciso, de fato, que a gente responda a essa 
situação lamentável dos presídios no meu Rio Grande. 
Por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção – e aqui eu 
mostrei – para esta matéria veiculada na capa do jor-
nal Zero Hora desta sexta-feira, 26 de abril, assinada 
pelos jornalistas Humberto Trezzi e José Luís Costa.

Diz a reportagem, com a chamada de capa, e 
ainda nas páginas 4 e 5: “Fechar Presídio Central cus-

taria R$155 milhões.” “Promessa do Governador Tarso 
Genro de acabar com a pior cadeia do país até 2014 
exigirá a criação de 4,2 mil vagas para abrigar presos.” 

Aqui dá para entender que, se vai fechar, se-
riam 4,2 mil vagas para abrigar novos presos. Essa 
é a lotação. 

São palavras do Governador Tarso Genro:
“O nosso objetivo estratégico é chegar ao final 

de 2014 com o presídio desocupado”. Ele disse: es-
tamos fazendo obra nesse sentido, mas, mesmo que 
as obras atrasem, vamos reduzir drasticamente o nú-
mero de pessoas nesse presídio em, no mínimo, no 
mínimo, um terço.

Sr. Presidente, que bom poder anunciar aqui, 
no dia em que havia preparado este pronunciamento, 
a visão do Governador quando questionado sobre o 
tema! Que bom que o meu Estado, o meu querido Rio 
Grande do Sul, mostra, assim, que está preocupado 
com esta situação e encaminhando soluções para 
esta questão. Sabemos que o valor do investimento 
é pouco, mas é o início. O Governador Tarso teve a 
iniciativa. Parabéns. Sei que a meta será cumprida e, 
até o ano que vem, esse presídio será desativado. Os 
presos serão colocados em outros espaços que estão 
sendo construídos.

Estamos conscientes de que isto é apenas o iní-
cio de uma grande reviravolta no sistema prisional do 
Rio Grande. E que não tenhamos, nunca mais, nunca 
mais que vir à tribuna do Senado da República e reco-
nhecer, como dizem aqui os analistas, que o presídio 
do Rio Grande do Sul é o pior do País.

Enfim, o sistema prisional brasileiro é caótico, 
ultrapassado, ineficiente. É, sobretudo, injusto e com-
provadamente incapaz de recuperar o apenado, haja 
vista que a taxa de reincidência é de aproximadamente 
70%, segundo dados do CNJ.

É aquilo que dizíamos, Senador Cyro Miranda, e 
V. Exª me ajudou muito: quem sai de lá, de cada 100, 
70 voltam diretamente para o crime.

É possível um outro sistema prisional? Sim, claro 
que é possível. Sim, porque o atual sistema carcerá-
rio no Brasil está completamente falido. Acredito, ou 
melhor, tenho a mais firme convicção de que um outro 
sistema prisional é sim, possível.

Uma solução é evitar que as pessoas precisem ir 
para a cadeia. Isso é o que aponta o texto do professor 
Neemias. Segundo ele, uma solução adotada em al-
guns países, como o Reino Unido, é reservar as prisões 
somente para os criminosos considerados perigosos, 
que oferecem risco à sociedade, como o homicida ou 
quem comete crime sexual, como o traficante.
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Amplia-se assim a utilização de penas e medidas 
alternativas à prisão, com acompanhamento e fiscali-
zação dos condenados pelo Estado e pela sociedade.

Com certeza as possibilidades de recuperação 
podem acontecer. Em um delito considerado leve ou 
médio, elas são comprovadamente muito maiores 
quando o condenado não cumpre sua pena em regime 
fechado, ou seja, quando ele não vai para a “univer-
sidade do crime”, para a “faculdade do crime”, para a 
“escola do crime”. A pesquisa mostra que, quando o 
delito é leve, você consegue recuperá-lo com mais fa-
cilidade se ele não for para dentro do presídio, porque 
de lá ele volta pior. Diz mais. Além disso, as chances 
de a pessoa reincidir são menores, caem de 70% para 
12%. Vejam os dados.

Sr. Presidente, como vemos, a primeira estraté-
gia é diminuir o número de pessoas enviadas para os 
presídios. Isso, aliás, é o que foi apontado pela CPI 
do Sistema Carcerário, conduzida pela Câmara dos 
Deputados em 2009.

Em seu relatório final, a CPI apontou que a con-
cretização das penas alternativas ainda está emperra-
da, porque o Poder Judiciário não tem uma cultura de 
confiança nas penas alternativas, seja pela inexistência 
de sistemas adequados de fiscalização ou de casas de 
albergados ou mesmo de acompanhamento dos resul-
tados dessas penas. Muito poucos juízes as utilizam.

A CPI apontou ainda a necessidade de criação 
de núcleos ou centrais destinadas ao monitoramento 
e à fiscalização da execução das penas e medidas 
alternativas, com uma estrutura mínima, interdiscipli-
nar, com a participação de psicólogos e assistentes 
sociais. E ainda que, segundo informações apuradas, 
somente 10% das comarcas mantêm um controle do 
cumprimento das penas alternativas. Nos outros 90% 
dos casos, a aplicação das penas alternativas não está 
ainda com o devido controle do Estado.

A segunda estratégia passa pelo incremento da 
Justiça reparativa, que consiste na reparação dos da-
nos eventualmente causados a uma pessoa, em vez 
de somente punir o responsável pelo dano. Isso não 
vai resolver e deixar o autor do delito, mas garantir que 
a vítima seja devidamente reparada pelo dano que 
sofreu. Então, a CPI apontou caminhos não só para 
punir quem cometeu o delito, mas também para que 
haja uma indenização por parte do Estado em relação 
à vítima, porque o Estado não interagiu como devia 
para a proteção do cidadão.

A terceira estratégia consiste em responsabilizar 
o Poder Público pelo não cumprimento daquilo que for 
determinado pelas regras da execução penal. 

A quarta estratégia passa por mudança no siste-
ma penal, de modo a, por exemplo, reduzir o número 
de tipos penais, buscando racionalizar o sistema penal.

A quinta visa modernizar o sistema processual 
penal, garantindo, por exemplo, a aplicação mais con-
sistente do princípio da insignificância, o que permitiria 
ao Estado se concentrar na punição dos crimes mais 
graves ou ainda buscar os meios de assegurar a tran-
sação penal e a suspensão condicional do processo 
em razão do cumprimento de penas alternativas.

A sexta estratégia, Sr. Presidente – estou che-
gando ao final –, é melhorar a assistência jurídica, 
principalmente aos mais pobres, ampliando a possi-
bilidade de o preso ter um atendimento jurídico e ser 
fiscalizado no cumprimento da pena, o que evitaria a 
situação tão comum de encontrarmos pessoas que 
remanescem nos presídios por um tempo muito maior 
do que aquele a que elas foram condenadas.

A sétima estratégia diz respeito a investimento em 
meios tecnológicos, caso das tornozeleiras. Enquanto 
eu lia aqui, lembrava – a assessoria nos ajudou... Eu 
acho que as tornozeleiras eletrônicas são um instru-
mento importante, cujo uso deve ser mais frequente, 
porque, mesmo na prisão domiciliar, ele sabe que, se 
ele sair dali – a gente tem visto isso já em inúmeros 
casos – a tantos metros longe da casa onde vive, a 
tornozeleira dá o alarme, e ele volta para o cárcere 
fechado. É uma forma... Isso se aplica a penas leves, 
naturalmente. 

A oitava estratégia, por fim, trata de investimento 
em parcerias público-privadas. Parece bastante razo-
ável. O Prefeito Jairo Jorge, lá em minha cidade de 
Canoas, já está se encaminhado nesse sentido. Para 
mim, parece-me bastante imaginar que os presos por 
infrações leves cumpram pena em presídios adminis-
trados pela iniciativa privada.

Temos inúmeras experiências em andamento no 
Brasil, como nos Estados do Ceará, presídio já admi-
nistrado pela iniciativa privada, Minas Gerais e Santa 
Catarina. Vemos que é possível imaginar um sistema 
que não se reduz ao mero encarceramento sob o con-
trole do Estado, que a iniciativa privada também possa 
atuar, desde que proporcione ao preso que cometeu 
crime mais leve a possibilidade de ser recuperado e 
voltar ao convívio social.

Enfim, a situação dos presídios brasileiros, repito, 
é gravíssima, gravíssima, gravíssima. É um ambiente 
nocivo, na medida em que não recupera o preso, mas 
transforma-o em um criminoso ainda mais perigoso. A 
segurança pública, ensina o jurista Walter Maierovitch, 
é um tripé que compreende polícia, justiça e sistema 
prisional. Se não atentarmos para esse último, a segu-
rança pública se transforma em uma miragem.
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Termino lembrando uma reflexão do grande líder 
sul-africano Nelson Mandela, para mim o maior líder 
em matéria de direitos humanos, vivo, no mundo. Se 
olharmos o passado, eu vou me lembrar de Gandhi, 
vou me lembrar de Zumbi e de tantos outros.

Disse Mandela: “Se quiseres conhecer a situa-
ção socioeconômica do país, visite os porões de seus 
presídios”. Olha, com esse quadro que eu pintei aqui... 
“Se quiseres conhecer a situação socioeconômica do 
país, visite os porões de seus presídios”. Tal pensa-
mento diz muito a respeito de nós, brasileiros, e do 
quanto falta para que o Brasil se torne, enfim, um país 
justo e igualitário.

Esta é a minha fala, Sr. Presidente. É porque às 
vezes – permita-me fazer este comentário, já encerrei 
– passa uma impressão para a sociedade de que quem 
olha para os presídios está defendendo o bandido. 
Passa a impressão. Venderam essa imagem. É errado. 
Quem olha para os presídios está preocupado com a 
violência. Olhem os relatos que nós aqui demos – eu 
e o Senador Cícero. Pelo relato que nós demos aqui, 
os presídios são escolas de crime. Nós vamos multi-
plicar presídios para fazer universidades, faculdades, 
escolas para formar criminosos que voltam a agredir 
a sociedade? Ao olhar para os presídios e para dados 
como esse, de que num espaço físico em que cabem 
quatro há trinta... Eles não vão ficar ali. Amanhã ou 
depois, estarão na rua de novo e vão cometer crimes 
mais bárbaros ainda.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Com mais experiência e aprendizado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com mais 
experiência, porque receberam a formação do crime 
organizado. E nós, quando olhamos para os presídios, 
estamos preocupados, é claro, com a política de direitos 
humanos, todos nós. A questão de direitos humanos 
é universal. Eu duvido que um homem ou uma mulher 
de bem não goste de dizer que olha com carinho as 
pessoas e não quer para si o que não quer para os 
outros. Em hipótese nenhuma. Que tem que punir, tem 
que punir. Ninguém está dizendo que não tem que pu-
nir. Tem que punir, sim. Mas temos que apostar que, se 
caminhar no combate à violência, você tem que tratar 
também a questão dos presídios. É preciso trabalhar, 
botá-los para trabalhar, trabalhar na linha de reeducar. 
E aos crimes mais violentos, é claro, eles vão respon-
der pelo tempo necessário que o juiz assim entender, 
por 10 anos, 20 anos ou 30 anos, em cárcere fechado.

Agora, botar meninos que, às vezes, roubam uma 
laranja, uma galinha, uma banana, um livro ou uma 
bicicleta no mesmo lugar em que estão os chamados 
profissionais do crime é entregá-los para o professor 

do mal, para que eles voltem com mais violência ain-
da para as ruas.

Mas, enfim, quero registrar, no final, a matéria 
que aqui pedi para constar na íntegra. Citei o jornal, 
citei os jornalistas que fizeram a matéria e o Governa-
dor Tarso Genro, que, como diz a matéria, agora vai 
fechar o presídio da capital.

Era isso o que tinha a dizer.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) –
Pronunciamento sobre sistema carcerário no 

Brasil. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é fato 

que o sistema prisional brasileiro é hoje claramente 
inadequado e não atende aos objetivos de punir e de 
ressocializar.

Segundo relatório de 2009 da ONG Human Ri-
ghts Watch, as prisões no Brasil estão em condições 
desumanas. São locais de tortura física e psicológica; 
violência; superlotação; péssimas condições sanitárias 
e de ventilação; má-alimentação; abandono material e 
intelectual; proliferação de doenças nas celas; maus 
tratos; ociosidade; assistência médica precária; pouca 
oferta de trabalho; e analfabetismo. 

Como se não bastasse, há situações esdrúxulas, 
como mulheres presas junto com homens ou homens 
presos em contêineres, bem como desproporcionali-
dade na aplicação de penas e prisões cautelares sem 
motivação adequada e por mais tempo que o previsto.

O quadro desenhado pela Human Rights Watch 
em 2009 é o mesmo que foi pintado pelo Conselho de 
Direitos Humanos da ONU, que visitou entre os dias 18 
e 28 de março deste ano várias instalações prisionais 
no Brasil, incluindo-se, aí, prisões, delegacias, centros 
de detenção e instituições psiquiátricas, em Campo 
Grande, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Sr. Presidente, a prisão é uma das várias formas 
que o direito penal estabelece como punição a condutas 
consideradas incompatíveis com a vida em sociedade. 

A prisão é destinada para aqueles indivíduos que 
agiram mais gravemente, causando danos considerá-
veis aos seus semelhantes, tornando necessário que 
sejam isolados do convívio social. 

A perda de liberdade é pena terrível, seja por 
um dia, seja por um mês, seja por um ano, seja, quem 
sabe, por trinta anos.

Mas a prisão foi criada como instituição moder-
nizadora em razão dos ideais iluministas do século 
XVIII e XIX. Basta lembrar que antes do conceito mo-
derno de prisão, vigoravam, por exemplo, penas como 
banimento, degredo, submissão a suplícios corporais, 
mutilações, bem como a possibilidade de penas se-
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rem passadas de pai para filhos e outros elementos 
claramente desumanos. 

A obra literária Os miseráveis, do escritor francês 
Victor Hugo, é representativa dessa realidade e mostra 
os horrores da pena de galés, ou seja, trabalho forçado.

A pena de prisão, pois, veio como um progresso, 
uma forma de concretizar as ideias do iluminismo, como 
a crença no progresso, na razão e na possibilidade de 
recuperação e melhora do indivíduo. 

A pena de prisão, portanto, não representava 
apenas a punição, mas a sugestão da possibilidade 
de que os infratores poderiam ser reeducados e recu-
perados para o convívio social sadio.

É inegável que em determinadas situações não 
existem alternativas: é preciso punir com a pena de 
prisão. A questão é que justiça é outra coisa, pois, 
lembrando o título de um livro de autoria de Simon 
Wiesenthal, Justiça não é vingança. 

Justiça exige que o Estado saiba se comportar 
e saiba tratar de maneira adequada os cidadãos que 
se encontram sob sua custódia. 

Essa, aliás, é a base do Estado Constitucional, o 
qual estabelece limites claros para as ações estatais. 
O Estado não pode tudo. 

O Estado deve se restringir aos limites que lhe 
são impostos por uma sociedade democrática e que 
estão estabelecidos em um texto constitucional. 

Em nosso caso, o Estado deve, sobretudo, se 
ater àquilo que está na Carta de 1988, cujo tijolo fun-
damental, sobre o qual se estruturam todos os outros, 
é o princípio da dignidade da pessoa humana. Desres-
peitado esse princípio, a democracia se desfaz no ar.

O jurista brasileiro George Marmelstein, em seu 
Curso de direitos fundamentais, estabelece que a Dig-
nidade da pessoa humana se manifesta pelo respeito 
à autonomia da vontade, pelo respeito à integridade 
física e moral, pela não “coisificação” do ser humano e 
pela garantia do chamado “mínimo existencial”.

Infelizmente, a dignidade da pessoa humana é 
algo escasso nas prisões brasileiras, a despeito das 
garantias prescritas tanto na Constituição, quanto na 
legislação penal.

Como observa o jurista Walter Maierovitch, colu-
nista da respeitada revista Carta Capital, “...na nossa 
lei de execução penal está escrito, entre tantos dispo-
sitivos (...) ter o preso direito às assistências material, 
educacional, social à saúde, jurídica e religiosa, além 
do apoio ao egresso do sistema, até para evitar a re-
cidiva (...) quanto às celas, está estabelecido que se-
jam individuais, com seis metros quadrados de área 
mínima, salubridade do ambiente por meio de aera-
ção, insolação e condicionamento térmico adequado 
à existência humana”. 

Além disso, o próprio texto constitucional, no ar-
tigo 5º, assegura aos presos o respeito à integridade 
física e moral, além de vedar a prisão perpétua, e as 
penas de trabalhos forçados, de banimento ou que 
sejam cruéis. 

A realidade, repito, não condiz com o disposto 
em nossas leis. Os números do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) mostram a existência de 514 mil presos 
e de apenas 306 mil vagas, ou seja, um sistema carce-
rário superlotado e com presos vivendo em condições 
degradantes. Aponta o jornal O Estado de S. Paulo, 
abro aspas: “...é por isso que o País tem sido denun-
ciado em organismos multilaterais – como a OEA e a 
ONU – por movimentos de defesa de direitos huma-
nos”. Fecho aspas.

Esse quadro de superlotação é tão grave que em 
fevereiro último o Supremo Tribunal Federal convocou 
audiência pública para discutir o cumprimento de pe-
nas em regime mais vantajoso ao condenado nos ca-
sos em que o Estado não tem vagas suficientes para 
acomodar presos no regime semiaberto.

Por outro lado, esse número superior a 500 mil 
encarcerados não significa que a polícia seja eficien-
te. Pelo contrário. 

Segundo o professor Neemias Moretti Prudente, 
em artigo publicado na Revista do Ministério Público 
Militar, de novembro de 2011, “o índice de punição de 
crimes é inferior a 10%”. 

Nas palavras do professor, “se a polícia fosse 
mais eficiente, o poder público não teria onde colocar 
tantos presos, e a superlotação seria maior. 

Quase 60 mil pessoas se encontram encarcera-
das em delegacias, pois as penitenciárias e os cadei-
ões não comportam e não dispõem de infraestrutura 
adequada”.

O professor Neemias acrescenta, ainda, uma 
interessante informação a respeito do perfil do preso 
brasileiro. Segundo ele, “a população carcerária bra-
sileira compõem-se de 93,4% de homens e 6,6% de 
mulheres. Em geral, são jovens com idade entre 18 e 
29 anos, afrodescendentes, com baixa escolaridade, 
sem profissão definida, baixa renda, muitos filhos e 
mãe solteira (no caso das mulheres). 

Em geral praticam mais crimes contra o patrimô-
nio (70%) e tráfico de entorpecentes (22%). A média 
das penas é de quatro anos”.

É importante, também, observar que tanto o nú-
mero de encarcerados quanto a superlotação continu-
am a crescer a cada novo ano. 

Essas condições, é claro, não são exclusividade 
de uma ou duas unidades da Federação. As más con-
dições prisionais se repetem em praticamente todos 
os Estados e no Distrito Federal.
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Segundo artigo de autoria de Fábio Duarte Fer-
nandes, “os dados coletados no Depen – Departamen-
to Penitenciário Nacional –, subordinado ao Ministério 
da Justiça, demonstram que a população carcerária, 
em sua grande maioria [é] composta de presos po-
bres, com poucos recursos pessoais, suscetíveis às 
influências do momento e vulneráveis às ações arbi-
trárias e violentas. 

Embora sejam pouco agressivos acabam sen-
do cooptados pelas lideranças do crime organizado. 
Estas circunstâncias demonstram que o método de 
concentração de apenados em grandes complexos 
penitenciários e unidades prisionais como o Carandiru 
(já desativado em São Paulo), Frei Caneca e Bangu 
no Rio de Janeiro é obsoleta e onerosa para os par-
cos recursos disponíveis para manutenção, custeio e 
investimentos no setor”.

Em relação ao meu Estado do Rio Grande do 
Sul, a situação não é diferente daquela encontrada no 
restante do País. O citado Fábio Duarte Fernandes as-
sim descreve o que se passa no Rio Grande. Vejamos.

“Considerado o pior presídio do país, o Presídio 
Central de Porto Alegre está localizado na Av. Roccio, 
1100, na zona leste da cidade e abriga quase 20% de 
toda a população carcerária do Estado. 

O odor rançoso de comida velha, o fedor ocre de 
urina e maconha misturada a esterco queimado com 
o esgoto vertendo pelas paredes e as ratazanas dis-
putando espaços com os presos é o cenário que se 
constata ao entrar no presídio. 

(...) Há celas com capacidade para 4, 6 e 8 pre-
sos, mas ficam 25 e até 30 presos. Somente 100 pre-
sos estudam e apenas 400 trabalham e mesmo assim 
possuem uma remuneração irrisória. 

(...) Relatórios semestrais do Ministério Público 
Estadual constatam a falta de atendimento básico aos 
detentos, a humilhação e a promiscuidade imposta pela 
superlotação e o indicativo da presença de facções nas 
prisões. As facções exercem o controle, fornecem dro-
gas e proteção e em troca exigem lealdade e trabalho”. 

Em outras palavras, o que se passa no Rio Grande 
do Sul é o mesmo que se passa no restante do Brasil.

O meu Rio Grande tem uma dívida histórica com 
os direitos humanos na área dos presídios, por isso 
nos encontramos nesta situação lamentável.

Compete agora; não que seja deles a responsabi-
lidade... mas cabe agora ao nosso governo e aos pró-
ximos mandatos resolverem a situação, isso é urgente! 

Por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção, para 
matéria veiculada no jornal Zero Hora, de Porto Ale-
gre, desta sexta-feira, portanto, de hoje, dia 26 de 
abril, assinada pelos jornalistas Humberto Trezzi e 
José Luiz Costa. 

Diz o seguinte, com chamada na capa, e na in-
tegra nas páginas 4 e 5: “Fechar Presídio Central cus-
taria R$ 155 milhões. Promessa do governador Tarso 
Genro de acabar com a pior cadeia do país até 2014 
exigirá a criação de 4,2 mil vagas para abrigar presos. 

São palavras do governador Tarso: “O nosso ob-
jetivo é chegar ao final de 2014 com o presídio deso-
cupado. Se isto não for possível, em função de atrasos 
de obras, teremos reduzidos em um terço a população 
do Central”. 

Sr. Presidente, que bom que o meu estado, o meu 
querido Rio Grande do Sul está preocupado com esta 
situação e encaminhando soluções para o problema. 
Sabemos que o valor de investimento é pouco, mas 
é o inicio. O governo Tarso teve iniciativa. Parabéns.

Estamos conscientes que isto é apena o inicio 
de uma grande reviravolta no sistema prisional do Rio 
Grande do Sul. 

Senhoras e Senhores, enfim, o sistema prisional 
brasileiro é caótico, ultrapassado, ineficiente. É, sobre-
tudo, injusto e comprovadamente incapaz de recupe-
rar o apenado, haja vista que a taxa de reincidência 
é de aproximadamente 70%, segundo dados do CNJ. 

É possível um outro sistema prisional? Sim, por-
que o atual sistema carcerário no Brasil está completa-
mente falido. Eu acredito, ou melhor, tenho a mais firme 
convicção de que um outro sistema prisional é possível.

Uma solução é evitar que as pessoas precisem 
ir para a cadeia. Isso é o que aponta o texto do pro-
fessor Neemias. Segundo ele, “uma solução adotada 
em alguns países, como o Reino Unido, é reservar 
as prisões somente para os criminosos considerados 
perigosos, que oferecem risco à sociedade, como o 
homicida ou quem comete crime sexual.

Amplia-se, assim, a utilização de penas e medi-
das alternativas (à prisão), com acompanhamento (e 
fiscalização) dos condenados pelo Estado e pela so-
ciedade. Com certeza, as possibilidades de recupera-
ção de quem cometeu um delito considerado leve ou 
médio são comprovadamente muito maiores quando 
o condenado não cumpre sua pena em regime fecha-
do. Além disso, as chances de a pessoa reincidir são 
menores – em torno de 12%”.

Então, a primeira estratégia é diminuir o número 
de pessoas enviadas para os presídios. Isso, aliás, é 
o que foi apontado pela CPI do Sistema Carcerário, 
conduzida pela Câmara dos Deputados em 2009. 

Em seu relatório final, a CPI apontou que a con-
cretização das penas alternativas ainda está emper-
rada porque “o Poder Judiciário não tem uma cultura 
de confiança nas penas alternativas. Seja pela inexis-
tência de sistemas adequados de fiscalização, ou de 
casas de albergados, ou mesmo de acompanhamen-
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to dos resultados dessas penas, muito poucos juízes 
as utilizam”. 

A CPI ainda apontou a necessidade de criação 
de núcleos ou centrais destinadas ao monitoramento 
e à fiscalização da execução das penas e medidas 
alternativas, com uma estrutura mínima, interdiscipli-
nar, com a participação de psicólogos e assistentes 
sociais, ainda que, segundo informações apuradas, 
somente 10% das comarcas mantenham um controle 
do cumprimento de penas alternativas. Nos outros 90% 
dos casos, a aplicação das penas alternativas foge ao 
controle do Estado.

A segunda estratégia passa pelo incremento da 
Justiça Reparativa, que consiste na reparação de da-
nos eventualmente causados a uma pessoa em vez 
de punir o responsável pelo dano. 

Isso não estigmatizaria o autor do delito, mas 
garantiria que a vítima fosse devidamente reparada 
no dano que sofreu. 

A terceira estratégia consiste em responsabilizar 
o Poder Público pelo não cumprimento daquilo que for 
determinado pelas regras de execução penal. 

A quarta estratégia passa por mudanças no sis-
tema penal, de modo a, por exemplo, reduzir o número 
de tipos penais, buscando racionalizar o sistema penal. 

A quinta estratégia visa racionalizar e modernizar 
o sistema processual penal, garantindo, por exemplo, 
a aplicação mais consistente do princípio da insigni-
ficância, o que permitiria ao Estado se concentrar na 
punição dos crimes mais graves ou, ainda, buscar mais 
consistentemente os meios de assegurar a transação 
penal e a suspensão condicional do processo em ra-
zão do cumprimento de penas alternativas.

A sexta estratégia é melhorar a assistência jurídica 
aos mais pobres, ampliando a possibilidade de o preso 
ter efetivamente fiscalizado o cumprimento da pena, 
o que evitaria a situação tão comum de encontrarmos 
pessoas que remanescem nos presídios por mais tem-
po do que o determinado em sentença condenatória.

A sétima estratégia diz respeito ao investimento 
em meios tecnológicos, caso das tornozeleiras eletrô-
nicas, cujo uso deve se tornar ainda mais frequente.

A oitava estratégia, por fim, trata do investimento 
em parcerias público-privadas. Parece bastante razo-
ável imaginar que os presos por infrações leves cum-
pram pena em presídios administrados pela iniciativa 
privada. Há algumas experiências em andamento no 
Brasil, caso de Estados como Ceará, Minas Gerais e 
Santa Catarina. Aí, é possível imaginar um sistema 
que não se reduza ao mero encarceramento mas que 
proporcione ao preso que cometeu crimes mais leves 
a possibilidade de receber educação formal ou trei-

namento profissional que o habilite a levar uma vida 
digna quando estiver de volta ao pleno convívio social.

Enfim, a situação dos presídios brasileiros é gra-
víssima. É um ambiente nocivo na medida em que não 
recupera o preso, mas o transforma em um criminoso 
mais perigoso. 

A segurança pública, ensina o jurista Walter Maie-
rovich, é um tripé que compreende: polícia, justiça e 
sistema prisional. Se não atentarmos para esse último, 
a segurança pública se transforma em uma miragem.

Por fim, lembro de uma reflexão do grande líder 
sul-africano Nelson Mandela. Segundo ele, “Se qui-
seres conhecer a situação socioeconômica do país, 
visite os porões de seus presídios”. 

Tal pensamento diz muito a respeito de nós bra-
sileiros e do quanto falta para que o Brasil se torne, 
enfim um país justo e igualitário.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.)

Governo anuncia nova promessa  
de fechar o Presídio Central de Porto Alegre

Criação de mais de 4 mil vagas até o final de 2014 
são necessárias para acomodar a atual ocupação da 
maior prisão do Estado

Humberto Trezzi e José Luís Costa

Uma das mais antigas promessas de autoridades 
gaúchas voltou a ser renovada, agora por Tarso Genro. 
Até o final de 2014, o Presídio Central de Porto Alegre 
deverá ser desativado, garantiu Tarso, segunda-feira, 
no programa de rádio Mateando com o Governador.

– Pretendemos chegar nessa data com o pre-
sídio desocupado ou com tudo encaminhado para a 
desocupação – anunciou.

Como? Seriam necessários R$ 155,5 milhões, de 
recursos federais, estaduais e de parcerias com em-
preiteiras. Conforme estimativa da Superintendência 
dos Serviços Penitenciários (Susepe), até dezembro 
de 2014 devem ser criadas 4,2 mil vagas na Grande 
Porto Alegre. Com isso, estaria aberto espaço para 
acomodar a atual ocupação do Presídio Central, que 
é de 4,3 mil, onde cabem 2.069 presos.

Para driblar os sempre complicados e demorados 
processos de licitação, o governo acena com inovações 
como a de estimular que empresas privadas constru-
am o presídio com recursos próprios, com aluguel a 
ser pago posteriormente pelo governo. O aluguel ban-
caria o custo arcado pelo empreendedor e mais uma 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sábado 27 21949 

remuneração pelo capital aplicado, superior à ofere-
cida no mercado.

Ao cogitar o fim do Central, Tarso se une a ou-
tros quatro governadores que prometeram o mesmo. 
O primeiro foi Antônio Britto (PMDB), em 1995. Em 
março daquele ano, pressionado pela maior fuga de 
presos da história gaúcha – 45 fugiram do Central no 
Carnaval, durante rebelião —, Britto determinou estu-
dos para desocupar esse que é o maior presídio gaú-
cho até o final do seu governo, em 1998. A ideia era 
trocar o terreno no bairro Partenon com empreiteiras, 
que construiriam prisões na Capital. A justificativa era 
diminuir a superlotação – a cadeia abrigava na época 
1,8 mil presos.

A proposta de demolir o Central nunca vingou. A 
diferença, agora, é que as dificuldades triplicaram. O 
presídio, no início do governo Tarso, chegou a ter 5,3 
mil detentos. Em janeiro, foi denunciado à Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Orga-
nização dos Estados Americanos, como “A Masmorra 
do Século 21”. A representação foi assinada pela ONG 
Fórum da Questão Prisional.

– A diferença deste governo para os anteriores 
é que nós estamos mostrando onde as vagas deverão 
ser criadas, para fechar o Central – pondera o supe-
rintendente da Susepe, Gelson Treiesleben.

E o que será feito da atual área do Central? Uma 
das alternativas é idêntica à feita pelo ex-governador 
Britto.

– Vamos discutir se vamos vender o Central ou 
fazer lá uma outra instituição, mas com certeza não 
será mais o mesmo de quando recebemos – concluiu 
Tarso Genro.

200 novos condenados por mês
Mesmo que crie mais de 4 mil vagas para desa-

tivar o Presídio Central, um outro problema terá de ser 
resolvido. E com urgência. É que a cada mês 200 novos 
presos condenados ingressam no sistema, via Presídio 
Central, mas não ficam lá, porque ele está interditado 
para abrigar novos detentos com sentença judicial.

Com isso, o governo teria de criar uma nova ca-
deia a cada três meses e meio, até dezembro de 2014 
– fora as 10 que já estão prometidas. Esse é o dilema 
apontado pelo juiz que mais entende de presídios no 
Rio Grande do Sul, Sidinei Brzuska, da Vara de Exe-
cuções Criminais (VEC) de Porto Alegre.

– É difícil acreditar que farão tudo isso em um 
ano e meio. Em 15 anos, na Região Metropolitana, fo-
ram construídos a cadeia de Arroio dos Ratos, quatro 
pavilhões no Central e os puxadinhos das moduladas 
de Charqueadas e de Montenegro – observa Brzuska.

O promotor Gilmar Bortolotto, da promotoria que 
fiscaliza presídios, também é cético.

– O fim do presídio seria uma medida de grande 
impacto nos aspectos humanização e segurança pú-
blica. O Central é um símbolo sobre o que não fazer e 
deve ser eliminado. Torço para que dê certo, mas só 
acredito vendo.

O superintendente da Susepe, Gelson Treies-
leben, diz que o governo está ciente desse desafio e 
estuda uma alternativa. O cenário mais provável é que 
a área do Central seja vendida para alguma emprei-
teira. Em troca, a construtora teria de erguer presídios 
em outra parte da cidade ou da Região Metropolitana. 
As conversas com empreiteiras já estão avançadas, 
informa Treiesleben. E com prefeitos, também. Um dos 
lugares cogitados para abrigar presídios é Viamão.

Confira as vagas anunciadas:
Penitenciária Modulada de Charqueadas – 250 

vagas, com o custo de R$ 8,8 milhões (pagos pelo Es-
tado). Investimento já foi realizado, presos estão sendo 
transferidos. São ao todo 500 vagas, 250 para o Central.

Penitenciária de Guaíba – 672 vagas, com cus-
to de R$ 23 milhões (80% do governo federal). Obra 
começou em 2009, está 45% concluída e deve ficar 
pronta em abril de 2014.

Penitenciária Modulada de Montenegro – 500 
vagas, com o custo de R$ 9,4 milhões (pagos pelo 
Estado). O investimento no pavilhão já foi realizado, 
mas os presos só serão transferidos após ampliação 
da rede de esgoto, o prazo é final de julho.

Penitenciária de Venâncio Aires – 529 vagas, com 
custo de R$ 21,6 milhões (financiados pelo BNDES). 
A obra começou na semana passada. Das 529 vagas, 
200 são destinadas a presos do Central. O prazo é 
dezembro de 2013.

Penitenciária de Canoas – 393 vagas, com custo 
de R$ 18 milhões (financiados pelo BNDES). A obra 
deve se iniciar em junho, com duração de oito meses. 
O prazo é fevereiro de 2014.

Centro prisional para Dependentes Químicos 
de Canoas – 351 vagas, com custo de R$ 11 milhões 
(financiados pelo BNDES). A licitação deve ser lança-
da até o final do ano e o prazo é novembro de 2014.

Cadeia Pública para Jovens Adultos de São Leo-
poldo – 300 vagas, com custo de R$ 18 milhões (98% 
do governo Federal). Susepe prepara edital e o prazo 
é outubro de 2014.

Três penitenciárias em Canoas – 1.587 vagas, 
com custo de R$ 72 milhões. O empreendimento de-
verá ser por meio de parcerias. Empreiteiras erguem 
três cadeias, e o Estado paga o custo da obra durante 
15 ou 20 anos. O prazo é julho de 2014.

Total de vagas para presos do Presídio Central: 
4.253
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Total investido para acomodar os presos do Cen-
tral: R$ 155,5 milhões.

*Neste cálculo, não está sendo considerado os 
valores já investidos nos dois pavilhões das peniten-
ciárias moduladas de Charqueadas e de Montenegro.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/
PSDB – PB) – Obrigado, Senador.

O próximo inscrito é o Senador Anibal Diniz. Como 
S. Exª não se encontra aqui, peço a V. Exª...

Chegou? Então, pronto!
Eu sou o próximo. Eu já ia substituí-lo, Senador 

Anibal Diniz.

O Sr. Cícero Lucena deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu tinha assumido a responsabilidade de fa-
zer a leitura de dois recursos. Eu o faço com a maior 
tranquilidade e não fugi da responsabilidade. Um dos 
recursos, Senador Anibal Diniz, refere-se a um proje-
to de minha autoria. Faço questão de lê-lo, porque é 
regimental, faz parte do jogo democrático que os Se-
nadores possam apresentar recursos ao Plenário. A 
seguir, vem o primeiro recurso que vou encaminhar.

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu 
o Recurso nº 4, de 2013, interposto no prazo regimen-
tal, no sentido de que seja submetido ao Plenário o 
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, do Sena-
dor Paulo Paim, que acrescenta §9º e §10 ao art. 57 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A matéria ficará sobre a mesa durante cinco dias 
úteis para recebimento das emendas, nos termos do 
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

Quis o destino – e eu estava aqui com o recurso 
na mão, antes de ir à tribuna – que coubesse a mim fa-
zer essa leitura. Entendo que o recurso é regimental e 
só espero que possamos, uma vez que o projeto da de-
saposentadoria foi chamado ao Plenário, fazer um bom 
debate e construir, inclusive, quem sabe, uma alternativa.

Então, esse é o comentário que faço, entenden-
do que, com os Senadores que foram convocados a 
assinar o recurso, podemos fazer um debate neste 
plenário, para chegarmos a entendimento sobre um 
tema tão importante.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A seguir, vem o segundo recurso que também 
está sobre a mesa.

A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o 
Recurso nº 3, de 2013, interposto no prazo regimental, 
no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto 
de Lei do Senado nº 14, de 2010, da Senadora Rosalba 
Ciarlini, que altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, para prever tipo penal para a autoridade policial 
que não adotar as medidas legais cabíveis para a pro-
teção de mulher em situação de violência doméstica, se 
da omissão resultar lesão corporal ou morte.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – A matéria ficará sobre a mesa durante cinco 
dias úteis para recebimento de emendas, nos termos 
do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

Repito: esse recurso também está dentro do Re-
gimento, dentro do processo democrático da Casa, e 
terão cinco dias os Srs. Senadores para encaminhar 
emendas. Depois, vamos debater a matéria no plená-
rio, na busca da construção de alternativas.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Com satisfação, passo a palavra, neste momento, 
ao Senador Anibal Diniz, que se tem destacado mui-
to no Congresso pelas posições muito claras e muito 
firmes na defesa do seu Estado, do povo brasileiro e 
do Governo da Presidenta Dilma.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito 
obrigado, Senador Paim.

Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado, ocupo a tribuna, nesta ma-
nhã de sexta-feira, Senador Paim, para tratar de alguns 
assuntos que considero de grande relevância para o 
Brasil, como todos os assuntos que são tratados nesta 
tribuna deste Senado.

O primeiro deles diz respeito à notícia que acaba 
de ser publicada no Portal Brasil, que é muito anima-
dora para o trabalhador brasileiro, para o povo brasi-
leiro, para a economia brasileira. A notícia é a de que 
“desemprego atinge menor taxa para o mês de março 
em 12 anos”. Em 12 anos, essa medida de desempre-
go atingiu a sua menor taxa agora, no mês de março, 
com a Presidenta Dilma. Essa é uma notícia que pre-
cisa ser comemorada, porque é uma prova inequívoca 
de que as medidas adotadas pelo Governo Federal, 
pela Presidenta Dilma e por sua equipe econômica 
são medidas acertadas. É dito:

Em um ano, foram criados 309 mil postos de 
trabalho com carteira assinada, o que eviden-
cia situação positiva em relação ao emprego 
no País.
A taxa de desemprego atingiu 5,7%, a me-
nor já registrada para o mês de março, desde 
2002. O percentual praticamente não sofreu 
variação em relação ao resultado apurado em 
fevereiro (5,6%).
No entanto, houve queda no número em rela-
ção a março de 2012, quando a taxa de de-
semprego era de 6,2%. Os dados são da Pes-
quisa Mensal de Emprego (PME), divulgados 
nesta quinta-feira (25), pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo leva em conta as regiões metropoli-
tanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.
A taxa de atividade, que agrega a proporção 
de pessoas economicamente ativas em relação 
à população em idade ativa, foi estimada em 
57% para o conjunto das seis regiões pesqui-
sadas. A população desocupada (1,4 milhão 
de pessoas) ficou estável em comparação com 
fevereiro e decresceu 8,5% (127 mil pessoas) 
em relação a março do ano passado. A popu-
lação ocupada (23 milhões) ficou estável em 
relação a fevereiro. No confronto com março 
de 2012, verificou-se aumento de 1,2%, o que 
representou elevação de 276 mil ocupados no 
intervalo de 12 meses.

Ou seja, Senador Paim, houve um aumento de 
276 mil vagas oferecidas, de empregos com carteira 
assinada, em comparação com o verificado no mês de 
março de 2012 e no mês de março de 2013.

O número de pessoas empregadas segundo os 
grupos de atividade também não sofreu alterações 
significativas em relação a fevereiro. Já em relação a 
março de 2012, foi verificada elevação nas áreas da 
educação, saúde e administração pública (5,9%) e 
queda no setor dos serviços domésticos (5,5%).

“A questão do mercado de trabalho está bem 
resolvida. Há tendência de baixa no desem-
prego, e o valor médio dos rendimentos segue 
positivo também”, avalia Carlos Henrique Leite 
Corseuil, Diretor-Adjunto da Diretoria de Estu-
dos e Políticas Sociais (Disoc), do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
O rendimento médio real dos trabalhadores foi 
estimado em R$1.855,40. Esse resultado tam-
bém foi considerado estável frente ao apurado 
em fevereiro e 0,6% maior que o verificado em 
março de 2012 (R$1.844,93).
Regionalmente, o rendimento médio real dos 
trabalhadores, em relação a fevereiro de 2013, 
aumentou nas regiões metropolitanas de São 
Paulo (0,9%) e Recife (0,6%). Houve queda em 
Belo Horizonte (1,8%), Salvador (1,5%), Porto 
Alegre (1,5%) e Rio de Janeiro (0,8%). Na com-
paração com março de 2012, houve alta em 
Recife (6,8%), Porto Alegre (3,5%), São Paulo 
(1,5%), Belo Horizonte (0,8%). Caiu em Salva-
dor (10,7%) e ficou estável no Rio de Janeiro.
O número de trabalhadores com carteira as-
sinada no setor privado foi estimado em 11,4 
milhões em março de 2013. Esse resultado 
não variou em relação a fevereiro e ficou 2,8% 
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acima do obtido em março de 2012, o que re-
presenta um adicional de 309 mil postos de 
trabalho com carteira assinada no período de 
um ano [ou seja, um acréscimo de 309 mil 
postos de trabalho com carteira assinada de 
março de 2012 para março de 2013].
“A taxa de informalidade apresentou queda 
nos últimos anos e está bem baixa nos últimos 
meses, apresentando 33,24% em fevereiro”, 
explica Corseuil.
Na pesquisa, são considerados trabalhadores 
informais aqueles que atuam no mercado de 
trabalho, mas não têm carteira assinada, aque-
les que trabalham por conta própria e os que 
não possuem rendimentos e estão paralisados.
Segundo o diretor-adjunto da Disoc [que é o 
departamento do Ipea que trata dessa análise], 
a informalidade prejudica não só o trabalhador, 
mas também a economia nacional. “Pelo traba-
lho formal, o cidadão possui benefícios como o 
direito a férias, ao décimo terceiro salário, ao 
repouso remunerado e ao salário-desemprego. 
Mas, além disso, há também a questão da pre-
vidência, que esses trabalhadores contribuem 
não só em nome deles, mas também em nome 
dos que estão inativos e desempregados, por 
exemplo”, explica o economista, que é técnico 
de Planejamento e Pesquisa do Ipea há 15 
anos [ele vem estudando essa matéria].

Portanto, Senador Paim, Senadores presentes, 
telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio 
Senado, estamos falando de uma notícia altamente 
alvissareira, que é o aumento da empregabilidade no 
Brasil, o aumento do número de postos de trabalho e, 
consequentemente, a redução da taxa de desempre-
go, que apresentou, em março, a menor taxa desde 
março de 2002, com 5,7%. E isso pode ser comparado 
ao número de empregos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Senador Anibal Diniz, permita-me – com a mesma 
liberdade que teve o Cícero Lucena, quando eu falava 
dos presídios – cumprimentá-lo por esse dado, que 
é muito positivo. Enquanto a Europa hoje está num 
desemprego de 25%, 26%, nós estamos chegando a 
esse percentual. E, casualmente, eu tinha lido uma ma-
téria semelhante a essa, que diz que os empresários 
brasileiros estão à procura, inclusive, de profissionais, 
devido ao alto índice de desenvolvimento da economia 
e ao maior número de oportunidades no mercado de 
trabalho. Parabéns a V. Exª! Fiz questão de fazer este 
aparte, porque há concordância total. Acompanho seu 
pronunciamento.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Paulo Paim, pelo aparte de V. Exª.

Só lembro que, ontem, eu abordava aqui a en-
trada de haitianos no Brasil através do Acre e de As-
sis Brasil. Qual o motivo? O motivo é a notícia de que 
vivemos uma era de pleno emprego no Brasil. O que 
acontece? No Haiti, não há alternativa de trabalho, e 
se sabe internacionalmente do desempenho do Bra-
sil no âmbito da geração de emprego e do seu índice 
de desemprego. Hoje, a situação é de pleno emprego 
mesmo, não há para onde correr. V. Exª faz um compa-
rativo muito apropriado, quando aponta 25%, 26% de 
desemprego na Europa. E, agora, aqui esse percentual 
é de 5,7%, um índice altamente convidativo para quem 
está à procura de trabalho e tem o Brasil como destino.

Outro aspecto que eu queria reforçar a esse 
respeito, Senador Paim, é que a taxa de desemprego 
também teve uma redução importante no Estado do 
Acre. Nós temos aqui os dados que foram levantados 
em 2011 e divulgados em meados de 2012. Naquele 
momento, o Acre apresentava a terceira menor taxa do 
Brasil, com 4,2%. Foi um número bastante animador 
para o Estado do Acre, onde tem havido uma política 
de investimentos muito ousada por parte do Governa-
dor Tião Viana.

Este é o resultado que se verifica: no momento 
em que comemoramos a menor taxa de desemprego 
no Brasil, há uma correspondência no Acre. Não são 
ainda os números atualizados de 2012, mas o Acre já 
apresentava uma taxa de desemprego de 4,2%, o que 
é extremamente alvissareiro também para o Estado, 
para a sua economia, uma vez que, no momento em 
que foi feita essa medida, o Brasil apresentava uma 
taxa de 6,7% de desemprego.

A taxa do Brasil, nessa medida de 2011, estava 
6,7%; agora, foi reduzida para 5,7%; e a do Acre, nes-
se momento, apresentava uma taxa de 4,2%, o que é 
motivo de muita alegria. 

É um momento de grandes investimentos no 
Estado do Acre, a partir de recursos buscados pelo 
Governador Tião Viana junto ao BNDES, junto ao Ban-
co Mundial, além dos recursos do Orçamento Geral 
da União e dos investimentos que o Governo Federal 
está realizando no Acre. Tudo isso tem provocado uma 
elevação da oferta de emprego e, automaticamente, a 
redução da taxa de desemprego. 

Estamos vivendo um momento muito otimista no 
Estado do Acre, com todos os movimentos que o Go-
vernador Tião Viana está fazendo no sentido de gerar 
mais postos de trabalho e de contribuir para a eleva-
ção do padrão de renda do povo do Acre, um sonho 
de todos os cidadãos. Temos de fazer com que a eco-
nomia tenha uma saúde melhor, possa ofertar mais 
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empregos, e, ao mesmo tempo, os cidadãos possam 
prover suas famílias com bens e serviços que antes 
não eram acessíveis. 

Hoje, é possível dizer que os trabalhadores brasi-
leiros têm muito mais acesso a bens e serviços, exata-
mente porque têm tido mais oportunidades de trabalho. 
Quando ocorre rotatividade em busca de algo melhor, 
porque há mais ofertas, logicamente tem de se disputar 
com aqueles que já estão ocupando um posto de tra-
balho. Estes passam a ser disputados pelas empresas, 
e assim ocorrem melhorias nas condições de salário e 
de trabalho e, automaticamente, aumenta o consumo, 
o que tem contribuído imensamente para que o Brasil 
sobreviva a esse momento de crise que afeta países 
importantes na Europa e os Estados Unidos. 

Outro assunto que me traz à tribuna, Senador 
Paim, é um registro importante em relação à saúde. 
Começo dando a informação de que, ontem, a Pre-
sidenta Dilma sancionou a lei que determina que os 
pacientes de câncer tenham até 60 dias para serem 
tratados. Uma notícia importante para todos os pacien-
tes acometidos pela doença. 

Leio aqui uma nota da Secretária de Gabinete do 
Governador do Acre, Drª Márcia Regina, informando 
a decisão da Presidenta Dilma de sancionar a lei que 
dá o prazo de 60 dias para o atendimento a pacientes 
com câncer, pois a fila no País para prestar esse ser-
viço é muito grande. Então, a decisão da Presidente 
Dilma é justamente estabelecer uma data limite para 
que as pessoas acometidas dessa doença possam ter 
o tratamento em 60 dias. 

E a boa notícia a esse respeito é sobre o Hospi-
tal do Câncer, lá no Estado do Acre, que foi uma deci-
são muito acertada também. Na época, o Governador 
Tião Viana era Senador da República, e o Governador 
era Binho Marques. A implantação do serviço espe-
cializado em oncologia no Hospital das Clínicas do 
Acre, a nossa Fundação Hospitalar, permitiu que os 
pacientes de câncer do Acre passassem a ser trata-
dos lá, diminuindo, assim, o número de tratamentos 
fora de domicílio. E a grande notícia para os pacientes 
é que não há fila de pacientes com câncer no Acre. 
Todos têm recebido atendimento. Todos os que estão 
cadastrados estão recebendo atendimento, e não há 
fila para receberem atendimento. Tão logo tenham a 
doença detectada, imediatamente passam a receber 
o tratamento no Hospital do Câncer. 

Então, nesse sentido, eu faço um cumprimento 
especial a toda a equipe do Hospital do Câncer do 
Acre, que tem sido uma equipe extremamente deli-
cada para com os pacientes e dedicada, no sentido 
de prestar um bom serviço e de dar o acolhimento de 
que as famílias tanto precisam. As famílias que têm 

um paciente com câncer precisam de uma atenção 
ultra especial, porque é um tratamento extremamente 
dolorido, difícil. Quando elas tinham que fazer esse 
tratamento fora do domicílio, a situação era extrema-
mente mais complicada. Agora, elas podem fazer esse 
tratamento lá no Acre, no Hospital do Câncer, com a 
proximidade da família. A companhia da família é uma 
terapia também excepcional. 

Nesse sentido, os funcionários, toda a equipe téc-
nica do Hospital do Câncer está de parabéns por ter 
acabado com a fila no Estado do Acre; também está 
de parabéns o Governador Tião Viana e a Secretaria 
de Saúde, a Secretária Suely Melo.

E, para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de fazer 
um registro importante, também na área da saúde, para 
milhões de brasileiros. 

O Brasil está dando um novo passo para retomar 
a estratégia de desenvolvimento produtivo e tecnológi-
co na área de saúde. O Ministério da Saúde, por meio 
de parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e com o laboratório privado Biomm, promoverá a re-
tomada da produção nacional de insulina, ou seja, o 
Brasil voltará a produzir um medicamento vital para o 
controle da diabetes. Hoje, estudos apontam que há 
10 milhões de diabéticos no Brasil. A parceria que está 
em curso vai permitir ao nosso País obter todo o ciclo 
de produção de insulina, possibilitando a conquista 
de autonomia tecnológica e a superação das atuais 
dificuldades de abastecimento da insulina. Ao mesmo 
tempo, com a parceria, o Brasil estará menos exposto 
a flutuações de preços do medicamento no mercado 
mundial. A previsão total de investimento do Governo 
para essa iniciativa de destaque é de R$430 milhões 
para os próximos cinco anos. Esse valor será dividido 
da seguinte forma: são R$80 milhões do Ministério 
da Saúde e da Fiocruz, e o restante por meio de fi-
nanciamento do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

A diabetes é uma doença controlável e que exige 
permanente atenção. Quando não tratada adequada-
mente pode provocar várias complicações, entre elas 
ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência renal, 
problemas na visão, amputação do pé e lesões de difícil 
cicatrização. A diabetes é uma doença do metabolismo 
da glicose, causada pela falta ou pela má absorção de 
insulina. É caracterizada por um aumento anormal do 
açúcar, ou glicose, no sangue. Como sabemos, a gli-
cose é a principal fonte de energia do organismo. No 
entanto, o excesso pode trazer várias complicações 
à saúde. A insulina é um hormônio produzido pelo 
pâncreas e tem a função de quebrar as moléculas de 
glicose para transformá-las em energia, para que seja 
aproveitada por todas as células.
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No Brasil, a fabricação nacional de insulina foi 
interrompida em 2001. Agora, com a retomada da 
produção, o País volta a fazer parte do grupo de gran-
des produtores do medicamento, ao lado dos Estados 
Unidos, da França e da Dinamarca.

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde ampliou 
o acesso dos diabéticos aos medicamentos por meio 
do programa Saúde Não Tem Preço. Esse programa 
foi lançado em 2011 pelo Governo Federal e tornou 
gratuitos os remédios para diabetes, hipertensão e 
asma, nas farmácias credenciadas ao programa Far-
mácia Popular.

A retomada da produção nacional da insulina, 
inclusive, só se tornou viável porque o programa Far-
mácia Popular, do Ministério da Saúde, criou um mer-
cado que sustenta a produção desse medicamento. 
Isso porque o número de pessoas com acesso a me-
dicamentos de graça aumentou cinco vezes; e subiu de 
15 mil para 25 mil o número de farmácias que ofertam 
esses medicamentos.

Com o anúncio da produção de insulina no Brasil, 
a previsão é a de que o País passe a fabricar medi-
camento em escala industrial. Isso contribuirá para a 
ampliação da assistência a 7,6 milhões de diabéticos, 
dos quais 900 mil dependem exclusivamente do SUS 
para a obtenção de insulina.

A fábrica da Biomm, em Minas Gerais, poderá 
começar a produzir a partir de 2014, para que a popu-
lação tenha acesso ao medicamento a partir de 2017.

Avaliamos que, sem dúvida, a retomada da pro-
dução nacional de insulina é um avanço para o País.

Damos os parabéns ao Brasil, ao Governo bra-
sileiro, ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e a 
toda a sua equipe pela decisão.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz, vou interrompê-lo apenas 
para fazer uma homenagem às professoras que estão 
aqui e aos alunos do ensino fundamental da Escola 
Municipal Maria de Lourdes de Faustino, de Santo An-
tônio do Descoberto.

Sejam bem-vindos. É uma alegria receber aqui 
essa moçada, essa criançada. Esse é o Senador Anibal 
Diniz e, aqui, o Senador Cícero Lucena, dois grandes 
Senadores da Casa. 

Bom retorno para vocês.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sejam 

todos muito bem-vindos às galerias do Senado Federal.
Para concluir, Senador Paim, então, apresento 

aqui meus cumprimentos à nossa Presidenta Dilma e 
ao Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pela deci-
são acertada de retomar a produção de insulina para 
atender os diabéticos do Brasil.

Temos, hoje, um cenário viável de produção por-
que o programa Farmácia Popular criou um mercado 
que sustenta esse investimento.

Esse é o caminho para que o País possa esta-
belecer um controle de uma doença que mata quatro 
vezes mais do que a Aids e supera o número de víti-
mas do trânsito.

Como já afirmaram especialistas, a diabetes é 
um problema contemporâneo que se expressa de for-
mas diferentes. Por isso, ao lado do trabalho de ofer-
tar alimentos mais saudáveis e espaços públicos para 
atividade físicas, de educar sobre os fatores de riscos 
para a doença, em grande parte relacionados ao ál-
cool, à alimentação inadequada, ao sedentarismo e à 
obesidade, é de extrema importância um diagnóstico 
preciso e a oferta de medicamentos.

A retomada da produção de insulina é uma peça 
fundamental que faltava para fortalecer o combate à 
doença tornar a população mais saudável e segura.

Eu o agradeço muito, Senador Paim, pela opor-
tunidade, pela honra de tê-lo como Presidente nesta 
sessão de sexta-feira. V. Exª é certamente o Senador 
mais assíduo desta Casa. É sempre um dos primeiros 
a chegar e quase sempre um dos últimos a sair. Eu 
disse aqui, na minha chegada ao Senado, que gostaria 
muito de me inspirar em V. Exª, pela dedicação, pelo 
comprometimento e pela seriedade com que conduz 
o seu mandato. E a sua presença aqui, nas sessões 
de sextas-feiras, para mim, e tenho certeza de que 
para os demais Senadores que compõem esta Casa, 
é motivo de muito orgulho, porque sabemos que as 
sessões de sexta-feira só acontecem em grande parte 
pela dedicação de V. Exª, que está sempre aqui para 
abrir e para acompanhar todos os pronunciamentos e 
fechar esta sessão.

Então, para mim, é motivo de honra ser um com-
panheiro seu de Partido e poder partilhar com V. Exª 
a defesa das melhores causas para o fortalecimento 
do trabalhador brasileiro, da política brasileira e da 
sociedade brasileira.

Muito obrigado. 
Que tenhamos todos um final de semana repa-

rador para, na segunda-feira, estarmos aqui firmes e 
fortes, dando continuidade ao nosso trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Eu que agradeço, Senador Anibal Diniz. 

Com certeza, posso aqui ficar algumas vezes na 
Presidência, mas se não fosse a presença de V. Exª 
e a do Senador Cícero Lucena, aqui ao meu lado, a 
sessão não aconteceria.

Todos nós, que procuramos estar aqui de segunda à 
sexta, e mesmo aqueles que não podem pois têm missão 
nos Estados, recebam os nossos cumprimentos. Porém, 
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quero, neste momento, cumprimentar principalmente V. 
Exª, Senador Anibal Diniz, e o Senador Cícero Lucena.

Se a sessão não tiver três Senadores, não fun-
ciona. E V. Exª tem sido pontual aqui, assim como o 
Senador Cícero.

Meus cumprimentos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Senador 

Paim, para concluir as minhas despedidas, gostaria 
de pedir a gentileza para que publique na íntegra os 
pronunciamentos feitos. 

E quero avisar que às 14h30, de hoje, teremos 
uma nova sessão em que se realizará o colóquio in-
ternacional sobre a Rio+20, biodiversidade, avaliando 
o futuro que queremos.

É uma sessão especial, destinada, inclusive, a 
uma homenagem ao Embaixador Luiz Alberto Figuei-
redo Machado, que é o grande negociador do Brasil em 
todas as conferências voltadas para o tema do meio 
ambiente. E eu estarei presidindo uma das Mesas, às 
14h30. E teremos uma atividade que se estenderá até 
o final do dia, na tarde de hoje, no Senado Federal.

Então, agradeço muito a V. Exª, ao Senador Cíce-
ro Lucena, e nos colocamos à disposição para sempre 
fazer com que as sessões de sextas-feiras cumpram 
o seu papel de grande debate em defesa do Brasil. 

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR ANIBAL DINIZ

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, gostaria de fazer hoje um regis-
tro importante que diz respeito à saúde de milhões de 
brasileiros. O Brasil está dando um novo passo para 
retomar a estratégia de desenvolvimento produtivo e 
tecnológico na área da saúde.

O Ministério da Saúde, por meio de parceria da 
Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, com o laboratório 
privado Biomm, promoverá a retomada da produção na-
cional de insulina, Ou seja, o Brasil voltará a produzir um 
medicamento vital para o controle da diabetes. Hoje, estu-
dos apontam que há dez milhões de diabéticos no Brasil.

A parceria que está em curso vai permitir ao 
nosso país obter todo o ciclo de produção de insulina, 
possibilitando a conquista de autonomia tecnológica e 
a superação das atuais dificuldades de abastecimento 
da insulina. Ao mesmo tempo, com a parceria, o Brasil 
estará menos exposto a flutuações de preços do me-
dicamento no mercado mundial.

A previsão total de investimento do governo para 
essa iniciativa de destaque é de R$ 430 milhões, para 
os próximos cinco anos.

Esse valor será dividido da seguinte forma: R$ 
80 milhões do Ministério da Saúde e da Fiocruz, e o 

restante por meio de financiamento do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES.

A Diabetes é uma doença controlável, e que exi-
ge permanente atenção. Quando não tratada adequa-
damente, pode provocar várias complicações, entre 
elas ataque cardíaco, derrame cerebral, insuficiência 
renal, problemas na visão, amputação do pé e lesões 
de difícil cicatrização.

A Diabetes Mellitus é uma doença do metabo-
lismo da glicose causada pela falta ou má absorção 
de insulina.

A Diabetes é caracterizada por um aumento anormal 
do açúcar ou glicose no sangue. Como sabemos, a glicose 
é a principal fonte de energia do organismo. No entan-
to, o excesso pode trazer várias complicações à saúde.

A insulina é um hormônio produzido pelo pâncre-
as e tem a função de quebrar as moléculas de glicose 
para transformá-las em energia, para que seja apro-
veitada por todas as células.

No Brasil, a fabricação nacional de insulina foi 
interrompida em 2001.

Agora, com a retomada da produção, o país volta a 
fazer parte do grupo de grandes produtores do medica-
mento, ao lado dos Estados Unidos, França e Dinamarca.

Nos últimos anos, o Ministério da Saúde ampliou 
o acesso dos diabéticos aos medicamentos por meio 
do programa Saúde Não Tem Preço.

Esse programa foi lançado em 2011 pelo governo 
federal e tornou gratuitos os remédios para diabetes, 
hipertensão e asma, nas farmácias credenciadas ao 
programa Farmácia Popular.

A retomada da produção nacional da insulina, 
inclusive, só se tornou viável porque o programa Far-
mácia Popular, do Ministério da Saúde, criou um mer-
cado que sustenta a produção desse medicamento.

Isso porque, o número de pessoas com acesso a 
medicamentos de graça aumentou cinco vezes. E su-
biu de 15 mil para 25 mil o número de farmácias que 
ofertam esses medicamentos.

Com o anúncio da produção de insulina no Brasil, 
a previsão é que o país passe a fabricar medicamento 
em escala industrial. Isso contribuirá para a ampliação 
da assistência a 7,6 milhões de diabéticos, dos quais 
900 mil dependem exclusivamente do SUS para a ob-
tenção de insulina.

A fábrica da Biomm, em Minas Gerais, poderá 
começar a produzir a partir de 2014, para que a popu-
lação tenha acesso ao medicamento em 2017.

Avaliamos que, sem dúvida, a retomada da pro-
dução nacional de insulina é um avanço para o País.

Damos os parabéns ao Brasil e ao governo, que 
está construindo um modelo de combinar o fortale-
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cimento da indústria nacional com a ampliação do 
acesso ao produto.

Temos hoje, voltamos a lembrar, um cenário viá-
vel de produção porque o programa Farmácia Popular 
criou um mercado que sustenta esse investimento.

Esse é o caminho para que o país permite o con-
trole de uma doença que mata quatro vezes mais do 
que a Aids e supera o número de vítimas do trânsito.

Como já afirmaram especialistas, a Diabetes é 
um problema contemporâneo que se expressa de for-
mas diferentes.

Por isso, ao lado do trabalho de ofertar alimen-
tos mais saudáveis e espaços públicos para ativida-
de físicas, de educar sobre os fatores de riscos para 
a doença, em grande parte relacionados ao álcool, à 
alimentação inadequada, ao sedentarismo e à obesi-
dade, é de extrema importância um diagnóstico preciso 
e a oferta de medicamentos.

A retomada da produção nacional de insulina é a 
peça que faltava para fortalecer o combate à doença e 
tornar a população mais saudável e segura.

Muito obrigado.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem apa-

nhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, Srªs Senadoras, em um ano, foram criados 309 mil 
postos de trabalho com carteira assinada, o que eviden-
cia situação positiva em relação ao emprego no País

A taxa de desemprego atingiu 5,7%, a menor já 
registrada para o mês de março, desde 2002. O por-
centual praticamente não sofreu variação em relação 
ao resultado apurado em fevereiro (5,6%).

No entanto, houve queda no número em relação 
a março de 2012, quando a taxa de desemprego era 
de 6,2%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Em-
prego (PME), divulgados nesta quinta-feira (25) pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo leva em conta as Regiões Metropolitanas 
de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Porto Alegre.

A taxa de atividade, que agrega a proporção de 
pessoas economicamente ativas em relação à popu-
lação em idade ativa, foi estimada em 57,0% para o 
conjunto das seis regiões pesquisadas. A população 
desocupada (1,4 milhão de pessoas) ficou estável em 
comparação com fevereiro e decresceu 8,5% (127 
mil pessoas) em relação a março do ano passado. A 
população ocupada (23,0 milhões) ficou estável em 
relação a fevereiro. No confronto com março de 2012, 
verificou-se aumento de 1,2%, o que representou ele-
vação de 276 mil ocupados no intervalo de 12 meses.

O número de pessoas empregadas segundo os 
grupos de atividade também não sofreu alterações 
significativas em relação a fevereiro. Já em relação a 

março de 2012, foi verificada elevação nas áreas da 
educação, saúde e administração pública (5,9%) e 
queda no setor dos serviços domésticos (5,5%).

“A questão do mercado de trabalho está bem 
resolvida. Há tendência de baixa no desemprego, e o 
valor médio dos rendimentos segue positivo também”, 
avalia Carlos Henrique Leite Corseuil, diretor-adjunto 
da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc), 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

O rendimento médio real dos trabalhadores foi es-
timado em R$ 1.855,40. Esse resultado também foi con-
siderado estável frente ao apurado em fevereiro e 0,6% 
maior que o verificado em março de 2012 (R$ 1.844,93).

Regionalmente, o rendimento médio real dos tra-
balhadores, em relação a fevereiro de 2013, aumentou 
nas regiões metropolitanas de São Paulo (0,9%) e Re-
cife (0,6%). Houve queda em Belo Horizonte (1,8%), 
Salvador (1,5%), Porto Alegre (1,5%) e no Rio de Ja-
neiro (0,8%). Na comparação com março de 2012, 
houve alta em Recife (6,8%), Porto Alegre (3,5%), São 
Paulo (1,5%), Belo Horizonte (0,8%). Caiu em Salvador 
(10,7%) e ficou estável no Rio de Janeiro.

O número de trabalhadores com carteira assinada 
no setor privado foi estimado em 11,4 milhões em março 
de 2013. Esse resultado não variou em relação a feve-
reiro e ficou 2,8% acima do obtido em março de 2012, 
o que representa um adicional de 309 mil postos de 
trabalho com carteira assinada no período de um ano.

“A taxa de informalidade apresentou queda nos 
últimos anos e está bem baixa nos últimos meses, 
apresentando 33,24% em fevereiro”, explica Corseuil.

Na pesquisa, são considerados trabalhadores 
informais aqueles que atuam no mercado de trabalho, 
mas não têm carteira assinada, aqueles trabalham por 
conta própria e os que não possuem rendimentos e 
estão paralisados.

Segundo diretor-adjunto da Disoc, a informali-
dade prejudica não só o trabalhador, mas também a 
economia nacional. “Pelo trabalho formal, o cidadão 
possui benefícios como o direito a férias, ao décimo 
terceiro salário, ao repouso remunerado e ao salário-
-desemprego. Mas, além disso, há também a questão 
da previdência, que esses trabalhadores contribuem 
não só em nome deles, mas também em nome dos 
que estão inativos e desempregados, por exemplo”, 
explica o economista, que é técnico de Planejamento 
e Pesquisa do Ipea há 15 anos.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANIBAL DINIZ EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO. 
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Cumprimento V. Exª. Estarei aqui assistindo à 
sessão, à tarde.

Convido o Senador Cícero Lucena, ex-Gover-
nador da Paraíba, para assomar à tribuna para o seu 
pronunciamento. 

Cumprimento os alunos do Ensino Fundamental 
da Escola Vital Brasil, da nossa querida Samambaia. Se-
jam bem-vindos aqui. Vocês ouviram o Senador Anibal 
Diniz e vão ouvir, neste momento, outro grande Senador 
também, o Senador Cícero Lucena, que foi, inclusive, 
Governador da Paraíba, o seu Estado de origem.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alunos 
que aqui se encontram e todos aqueles que estão nos 
vendo e ouvindo, o meu discurso, hoje, está pautado 
na questão da segurança pública. Relato um pouco da 
preocupação vivida no Estado da Paraíba, que é um 
reflexo da situação vivida em todo o País.

Mas, sem dúvida nenhuma, quando V. Exª iniciou 
o seu pronunciamento – do qual quero pedir cópia a V. 
Exª – e chamou um dos itens fundamentais da questão 
da segurança pública, o problema carcerário do nosso 
País, eu gostaria de dizer que a Nação não pode fazer 
de conta. O senhor disse, com muita propriedade, que 
enfrentar o problema carcerário do Brasil não é uma 
questão de defender quem lá está, mas, primeiro, uma 
questão de direitos humanos. Segundo, desmantelar 
o sistema que cada vez mais se consolida naquelas 
casas, no sentido de que, em vez de recuperamos 
possíveis futuros cidadãos, corrigidos de falhas, de 
erros momentâneos, na verdade estamos formando 
novos profissionais do crime, com gerenciamento, com 
comando e com aperfeiçoamento das suas práticas. 

Então, essa preocupação é fundamental. Que a 
Nação não faça de conta, não isso coloque debaixo 
do tapete como se lixo fosse, mas, sim, que enfrente 
esse problema com competência, com eficiência, com 
decisão política e com capacidade de fazer. Isso não é 
um problema deste Governo, não é um problema de um 
governo estadual. É um problema da Nação brasileira. 

Fico a me perguntar se nós, simplesmente, talvez 
exauridos de informações, agredidos com os noticiários 
e com os fatos em relação à segurança pública, como, 
por exemplo, a barbaridade de ontem – que acompa-
nhamos pelos veículos de comunicação –, não estamos 
apenas lamentando. Estamos fazendo o quê? Há esfor-
ços isolados de algum governante estadual. Pode até 
haver algum movimento, por parte do Governo Federal, 
de ser solidário na busca da solução desse problema. 

Aí volto à questão carcerária para falar sobre 
duas preocupações básicas. Já tenho visto e acom-

panhado na imprensa a Presidente Dilma dizer que 
vai abrir novas 240 mil vagas para os regimes semi-
-aberto, aberto, fechado, em presídios para homens, 
em presídios para mulheres, na questão de casas para 
crianças, para jovens. Mas só e somente só no discur-
so, Sr. Presidente. Não estou aqui fazendo uma crítica 
pessoal à Presidente Dilma. Eu estou alertando-a de 
que ela está falando uma coisa que não está aconte-
cendo, de fato, na velocidade e na necessidade que 
nós precisamos para essa solução.

V. Exª, com muita propriedade, em seu pronun-
ciamento, não apresentou só os problemas de su-
perlotação, de fedentina, de desumanidade, da falta 
operacional, da questão da universidade do crime, 
que existe, mas também sugeriu algumas ações que 
considero fundamentais. Quero parabenizá-lo pelo teor 
do documento, pela seriedade e pela capacidade do 
documento. V. Exª me disse que o fez a quatro mãos, 
juntamente com a assessoria parlamentar do Senado. 
Então, é fundamental. Isso demonstra a necessidade 
de nós nos unirmos, independentemente de partidos, 
independentemente de Estado. 

Ao alertar a Presidente Dilma, nós estamos su-
gerindo que ela mexa onde deve ser mexido, que ela 
sacuda o que deve ser sacudido, para que o Governo 
Federal e o Judiciário façam a sua parte. 

Um dos itens que V. Exª propôs foi a questão 
da revisão das penas. A notícia que se tem, toda vez 
que se chega a um presídio, é a de que o presidiário 
é inocente ou de que já cumpriu a pena toda. Então, 
além de fazer justiça ao cumprimento da pena, talvez 
possa ajudar a desafogar um pouco a superlotação que 
hoje existe em nossos presídios. A busca pela cons-
trução de novos presídios, tecnologias modernas que 
se fazem necessárias à prisão domiciliar, a questão 
de PPP, que também ajudará a inserir o dinamismo e 
a capacidade da iniciativa privada bem cobrada, bem 
gerenciada, com metas estabelecidas, para que possa 
atender a essa demanda, que é gigante. 

Outra preocupação, ainda nessa área, é que co-
meça a ser discutida pela sociedade a possibilidade 
da redução da idade penal. Ora, minha gente, é um 
tema que toma conta do Brasil por conta dos fatos, da 
realidade que nós estamos vivendo. Mas, e aí? Nós 
vamos reduzir a idade para 16 anos? E esses jovens, 
ao serem presos, vão para onde? Para este modelo 
de recuperação que nós temos?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quero cumprimentar V. Exa, porque eu não tinha 
tocado neste tema fundamental – fundamental! Meus 
cumprimentos. 

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Obrigado, Presidente.
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Então, eles vão para onde? Para qual sistema? 
Para esse mesmo sistema falido? Eles vão para a uni-
versidade do crime? Para o Ph.D em bandidagem? 
Não é possível! E o Brasil não pode discutir a redu-
ção da responsabilidade penal para dezesseis anos, 
catorze anos, quinze anos, ou outro número, se o for, 
sem discutir isso.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Até para doze ou dez anos, já há proposta circulando. 

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) 
– Até para doze anos. Nós temos exemplo de países 
que começam com nove anos, há outros com doze, 
mas estruturaram a recuperação, prepararam o país 
para recuperar, para dar chance àqueles delinquentes 
para que voltem a ser cidadãos. Então, nós não pode-
mos discutir a redução da responsabilidade penal sem 
discutir o modelo de corrigir e de recuperar, para dar 
uma nova chance a essas pessoas. 

Após fazer este comentário, por feliz coincidên-
cia, permita-me agora fazer um comentário sobre uma 
preocupação do meu Estado, e o faço sem querer en-
contrar responsáveis. Faço-o como um espelho que sei 
que se repete em vários Estados do Brasil. 

Como representante da Paraíba, eu trago preocupa-
ções muito graves. Hoje mesmo foi divulgado, em um dos 
portais da Paraíba, que dez homicídios foram registrados 
na grande João Pessoa, em menos de 12 horas. Em João 
Pessoa, que já foi considerada a cidade mais pacata deste 
País, a capital, infelizmente estamos vivendo isso. 

Não quero aqui encontrar responsáveis. Eu quero 
encontrar parceiros, a fim de nos juntarmos para en-
frentar essa grave situação que tira a tranquilidade da 
família, do jovem, do adulto, do idoso, de todos que 
desejam paz e tranquilidade. 

Pois bem, Sr. Presidente, o assunto que me traz 
hoje, além do que já falei desta tribuna, é o dos temas 
que costumam ocupar, com muita frequência, a lista de 
principais preocupações do cidadão brasileiro. Refiro-
-me à questão da segurança pública. 

O Brasil tem passado por muitas mudanças nos 
últimos 15 anos. Desde a conquista da década de 90, 
da estabilidade econômica, essas mudanças se ma-
nifestam em diversos fenômenos sociais, e a questão 
da violência não constitui exceção.

O tradicional estudo Mapa da Violência, publicado 
com regularidade, desde 98, proporciona um excelente 
retrato dessa evolução da violência desde a virada do 
século XX e, ao longo da primeira década do novo século. 

Duas conclusões da versão mais recente desse 
estudo, Sr. Presidente, chamaram-me a atenção. Por um 
lado, as taxas de homicídio no Brasil pouco variaram 
da virada do século até agora. Isso poderia ser até um 
bom sinal, sinal de que estamos conseguindo controlar 

a violência homicida, não fosse o fato de que os índices 
são especialmente altos no País, sintoma de que, no 
final das contas, o que ocorre é que não estamos con-
seguindo fazer diminuir o nível já elevado da violência.

Por outro lado, por trás desta aparente perma-
nência, há mudanças importantes no Mapa da Violên-
cia do Brasil. Se deixarmos de lado os índices gerais 
e prestarmos atenção aos detalhes, começamos a 
ver as diferenças significativas no quadro atual, em 
comparação com o de quinze anos atrás. Vemos que 
houve casos importantes de migração da violência. 
Alguns lugares muito violentos há algum tempo viram 
seus índices despencarem, enquanto que Estados e 
Municípios antes tranquilos tornaram-se extremamente 
violentos ao longo da primeira década deste século.

Sr. Presidente, se quiser cumprimentar os nossos 
ilustres visitantes, fique à vontade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Agradeço, Senador Cícero Lucena, porque já 
veio uma turma e, agora, veio outra da mesma escola, 
e, no mínimo, vão comentar, depois, na escolinha: “Fo-
mos citados pelo Senador, e vocês, não”. Vocês vão ser 
citados também agora. Estão aqui conosco, ouvindo o 
Senador Cícero Lucena, que foi Governador da Paraí-
ba, um grande Senador da Casa, já foi Secretário-Geral, 
inclusive, do Senado da República, e tanto ele como eu 
queremos dar, aqui, nossas saudações aos alunos do 
Ensino Fundamental da Escola Vital Brasil, Samambaia. 

Sejam bem-vindos aqui. Um abraço a todos.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 

Sejam todos bem-vindos.
Bom, Sr. Presidente, esse foi justamente o caso, 

Srªs e Srs. Senadores, do meu Estado, a Paraíba, 
que, em 2000, ocupava o 20º lugar entre os Estados 
mais violentos, com índice abaixo da média nacional, 
e passou a aparecer, a partir de 2010, entre os seis 
Estados mais violentos do Brasil.

Os números impressionam. Em 2000, o Estado 
registrou 15,1 homicídios por 100 mil habitantes, bem 
abaixo da média nacional, que foi de 26,7. Em 2010, 
esses índices cresceram para 38,6, enquanto a média 
nacional foi de 26,2. Aí o destaque que eu faço de a 
média estar mais ou menos mantida, mas essas dis-
torções, essa movimentação nos Estados, no caso 
específico, da Paraíba.

Na Região Metropolitana da capital, João Pes-
soa, o índice chegou a 72,9 em 2010, Sr. Presidente, 
contra 27,6 em 2000, quase três vezes mais. E Santa 
Rita, que compõe a Grande João Pessoa, é, segundo 
estudo recente, uma das cidades brasileiras em que 
os jovens estão mais expostos à violência. É o quinto 
Município mais violento em uma lista de 283 com me-
nos de 100 mil habitantes.
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A violência, Sr. Presidente, aumentou em todo o 
Estado, não apenas na capital. Em 2000, por exemplo, 
70% dos Municípios paraibanos não registraram as-
sassinatos. Setenta por cento de 223 Municípios. Em 
2010, mais da metade dos Municípios tinham registro 
de homicídio. Ou seja, saímos de 70% que não tinham 
registro para mais de 50% com registro.

No início deste ano, o Governo do Estado anun-
ciou que, em 2012, pela primeira vez em dez anos, os 
índices de homicídio recuaram na Paraíba. Difícil saber 
as causas precisas dessa alteração das estatísticas, 
para cima ou para baixo. Quero crer, Sr. Presidente, 
que essa queda anunciada pelo Governo seja real e 
que represente uma quebra efetiva da curva ascenden-
te em que vinha o Estado desde o início da década.

Seja como for, essas notícias, potencialmente 
muito alvissareiras, foram recentemente compensadas 
por outra muito preocupante, que joga um pouco mais 
de sombra nas já sombrias perspectivas de seguran-
ça pública do Estado da Paraíba. No mês passado, o 
Ministério da Justiça divulgou um conjunto de grandes 
pesquisas sobre a segurança pública no País.

Entre elas, um amplo perfil das instituições de 
segurança pública. É muito preocupante, Srªs e Srs. 
Senadores, quando constatamos que a Polícia Civil 
paraibana que, obviamente, tem de estar na linha de 
frente desse enfrentamento da epidemia da violência 
que se abateu sobre o Estado nas primeiras décadas 
deste século, é uma das mais mal remuneradas do País.

Segundo o perfil (do Ministério), o piso salarial 
de um agente de Polícia Civil da Paraíba... Veja bem, 
Presidente, o piso é de R$1.180,83, o segundo mais 
baixo do Brasil. A remuneração máxima de um agen-
te no Estado é de R$2.649,31. Para se ter uma ideia, 
comparando-se apenas com outro Estado com a mesma 
condição econômica, na mesma região, e vizinho, que 
é o Estado do Rio Grande do Norte, a remuneração 
máxima de um agente chega a R$7 mil. Em Sergipe, 
também na mesma região, ultrapassa os R$9 mil, en-
quanto na Paraíba é R$2.649,31.

Para o cargo de delegado, embora o piso salarial 
seja elevado em relação ao País, a remuneração total 
máxima bruta na Paraíba chega a R$6.040,00. Seis mil e 
quarenta reais... Daí a grande luta dos que fazem segu-
rança pela PEC 300, para que se haja um piso nacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– E eu sou parceiro também, como V. Exª, da necessi-
dade de se aprovar a PEC 300. Penso que na Região 
Sul é diferente. Lá a situação dos policiais é igual a 
que V. Exª cita aqui. Aí a gente reclama tanto de uma 
segurança cada vez melhor, mas não melhoramos as 
condições de vida dos próprios policiais que, às vezes, 
moram na favela, precisam fazer a segurança e, depois, 

voltam para a favela onde, às vezes, o narcotráfico co-
manda. Então, cumprimento-o, mais uma vez, pelo seu 
pronunciamento. Nós devemos, sim, aprovar a PEC 300.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Nós temos de trabalhar, Presidente. V. Exª com sua 
sensibilidade, conhecedor profundo da vida deste País, 
sabe que nós temos conquistas, tivemos avanços, 
mas também nós temos muitas injustiças. Mas muitas 
mesmo! E, entre elas, sem dúvida nenhuma, a remu-
neração da maioria dos que fazem a segurança neste 
País, e aqui eu retrato meu querido Estado da Paraíba.

Pois bem, Sr. Presidente, para o cargo de dele-
gado, embora o piso salarial seja elevado em relação 
ao País, a remuneração total máxima (máxima!), bruta 
na Paraíba chega a R$6.040,26. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Bruta?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – Bru-
ta, máxima, Sr. Presidente, chega a R$6.040,26. Menos 
de dez salários mínimos para se dedicar com exclusivi-
dade, com risco, com perigo, com sacrifício de família, 
com tudo o que todos nós sabemos que um agente de 
segurança passa. No caso específico, eu estou-me refe-
rindo ao delegado, a mais baixa remuneração do Brasil.

No Rio Grande do Norte, mais uma vez aqui cita-
do, vizinho e de mesma condição financeira e econômi-
ca praticamente, por exemplo, é de R$17 mil. O mesmo 
se repete, Sr. Presidente, no caso da Polícia Militar. A 
remuneração bruta máxima de um Coronel da Polícia 
Militar da Paraíba é de R$10.993, que, em tese, era até 
para ter uma comparação com o delegado – em tese 
–, a quarta pior do País. Um soldado pode esperar ga-
nhar, no máximo, de remuneração bruta R$2.129,06, o 
quinto pior salário do País, nem três salários mínimos. 
A remuneração máxima, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Desculpe-me, mas vou comparar: é um salário 
praticamente menor do que o menor salário de um 
auxiliar dos nossos próprios gabinetes. É lamentável.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Exatamente.

E em que condição de trabalho? Na rua, na fave-
la, exposto a tiro, lidando com bandido, com droga, com 
marginais, que estão se especializando, com armamentos 
superiores aos que são oferecidos a eles, com bandidos 
com mais tecnologia do que na área de segurança. 

Então, esse é o grande problema que nós temos 
que enfrentar. Estou, infelizmente, trazendo um retrato 
do meu Estado que eu não gostaria de estar fazendo, 
mas, por dever, por obrigação, em nome da segurança, 
em nome da preocupação dos pais de família, do cida-
dão, do trabalhador, nós não temos que esconder essa 
realidade. Repito: não quero encontrar responsáveis, 
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quero dar a minha parcela de contribuição, para que 
possamos dar uma solução a esse problema.

Sr. Presidente, o que pagamos pela segurança 
pública deveria refletir a importância que damos a ela 
entre as nossas preocupações mais básicas, mais de-
finidoras de uma boa vida, de uma vida com qualidade. 
Oferecer boas condições de trabalho, entre elas um 
salário justo para aqueles que estão na linha de fren-
te, colocando a própria vida em risco para garantir a 
segurança de todos, é o mínimo que podemos fazer.

Sr. Presidente, quando V. Exª fazia o pronuncia-
mento, citou Mandela: quem quisesse conhecer a con-
dição econômica e social de um país, que visitasse os 
porões dos cárceres, dos presídios.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Estou impressionado com a sua memória, porque 
eu li e V. Exª declamou.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Exatamente.

Então, Sr. Presidente, da mesma forma, quem 
quer fazer segurança tem de dar condições àqueles 
que operam a segurança, que têm de ter, no mínimo, 
no mínimo, um salário digno; no mínimo, condições de 
trabalho com tecnologia, com armamento, com treina-
mento, com qualificação; e o reconhecimento de sua 
importância, pelo seu trabalho em favor da sociedade.

Por isso, Sr. Presidente, eu faço a convocação para 
que o Governo Federal, no item que o senhor fez, que 
é parte da segurança – a questão dos presídios, das 
delegacias e de todos os equipamentos que são neces-
sários –, e a faço também, para que o povo brasileiro se 
sinta corresponsável por abraçar essa luta da melhoria 
dos salários dos que operam a segurança neste País.

Também, Presidente, eu quero encerrar fazen-
do um apelo ao Governo do Estado, para que ele dê 
uma atenção especial a esse problema; que ofereça 
aos nossos policiais civis e militares boas condições 
para que eles realizem o seu trabalho, tão árduo quan-
to importante; que garanta aos nossos policiais civis 
e militares uma carreira recompensadora e atraente, 
com um plano de cargos e salários compatíveis com 
a responsabilidade da função que exercem.

É esse, Sr. Presidente, o apelo, e creio que posso 
dizer que é o apelo de todos os paraibanos, que que-
rem mais segurança e menos violência, que querem 
que seu Estado volte a ser o que já foi antes: um lugar 
de paz e de tranquilidade.

Permita-me, Presidente, para encerrar de uma 
vez por todas: eu fiz uma proposta, como candidato a 
prefeito de João Pessoa, para que a Prefeitura de João 
Pessoa não pudesse fugir – e as prefeituras do Brasil 
mais, como um todo – dessa questão da segurança, 
dizendo apenas que é responsabilidade do Estado ou 

responsabilidade do Governo Federal. O problema é 
tão grave que é responsabilidade de todos.

Naquela oportunidade, eu ofereci, dentro do pla-
no de governo, que nós adotássemos tecnologias que 
nos ajudassem nisso: as câmaras, que hoje, cada vez 
mais, estão-se espalhando pelo Brasil; o detector de 
disparo – o seu Estado tem o exemplo da cidade de 
Canoas, que, rapidamente, localiza onde foi o dispa-
ro e aciona quer seja a guarda municipal, quer seja 
a polícia militar, quer seja a Polícia Civil, para chegar 
até o local, tentar prender, rapidamente, quem o fez, o 
disparo, ou até mesmo para socorrer uma vítima que 
possa, efetivamente, estar precisando dessa atenção.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– Fico feliz que o senhor lembre a situação de Canoas, 
Prefeito Jairo Jorge, que é exatamente algo que está 
dando muito certo. É o sistema de câmera, eu estive 
agora ainda no Conjunto Guajuviras, um conjunto que 
reúne, lá, em torno de, hoje, mais de 12 a 15 mil resi-
dências, e esse sistema foi fundamental para garantir 
mais segurança à população, esse sistema de acom-
panhar o som do tiro, e o sistema de câmera. Eu até 
vou lembrar ao Prefeito Jairo que V. Exª o citou, citou 
a cidade que ele administra, por essa iniciativa.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – Que 
ela seja multiplicada. Os bons exemplos devem ser copia-
dos. E eu faço aqui, Presidente, de uma forma concreta, 
dizendo qual é o meu papel. V. Exª sabe, no caso da Pa-
raíba, o Senador tem direito a uma emenda de Bancada. 
E eu faço aqui uma proposta concreta ao Governador 
do meu Estado, para que ele, junto com os Prefeitos da 
Grande João Pessoa, de Campina Grande, das cidades 
maiores, onde possa ser implantada essa tecnologia, 
que eu estarei disponibilizando a minha emenda de Ban-
cada deste ano para esse projeto, se assim o Governo 
do Estado desejar e os Prefeitos também se somarem. 
Porque eu entendo que esse é um dos itens que mais 
está piorando a qualidade de vida do povo paraibano.

Sr. Presidente, era isso o que eu tinha a dizer, 
agradecendo a condução desses trabalhos, que já fo-
ram feitos, e o reconhecimento pelo Senador Anibal e 
por todos aqueles que sabem a forma como o Senhor 
contribui para que essa Casa cumpra o seu papel de 
ser responsável e de se preocupar com todos os bra-
sileiros, com os seus problemas e de dar a sua contri-
buição para melhorar a vida do nosso povo.

Meu muito obrigado, e que Deus proteja a todos!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 

RS) – Cumprimento o Senador Cícero Lucena pelo seu 
pronunciamento, e termino só me somando a V. Exª, 
porque todos nós sabemos que hoje o povo brasileiro 
clama por três coisas: saúde, segurança e educação. 
Mas, na hora de aportar recursos, é uma dificuldade 
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enorme, seu gesto é nobre neste momento, de apon-
tar sua emenda. Eu digo, também, me permita, neste 
encerramento, que, na linha, também, de pensar na 
saúde, na educação e na segurança, a minha emenda 
parlamentar eu dedico todo ano à Universidade Esta-
dual do Rio Grande do Sul, a nossa UERGS, lá, que 
é uma universidade que atende aos mais pobres, e 
eles usam, então, essa emenda minha da educação. 

E V. Exª faz um gesto, para mim, da mesma gran-
deza, porque, se a preocupação número um do nosso 
povo é saúde, segurança e educação, nós temos que 
nos somar para que mais investimentos venham, como 
V. Exª propôs na segurança do seu Estado – e, dentro 
do possível, claro, de cada um de nós –, na saúde e 
também na educação.

Meus cumprimentos, Senador Cícero Lucena, 
pelo seu belo pronunciamento.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) – 
Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, quero transcrever nos anais da Casa 
manifestação que fiz na CNI, no dia do lançamento da 18ª 
Agenda Legislativa da Indústria, em 23 de abril de 2013.

Com muita satisfação e também com real interes-
se em verificar como o Legislativo pode ser parceiro da 
indústria – e já demonstramos essa parceria em muitas 
oportunidades – é que compareço hoje a esse encontro. 
Muitos são os nossos problemas e muito também há que 
ser feito para atingir as nossas metas, os nossos objetivos.

É o que se extrai da última Sondagem Industrial da 
CNI. De acordo com a pesquisa, a atividade industrial bra-
sileira ainda não encontrou a trajetória sólida de retomada 
do crescimento. O desempenho tem se mostrado irregular, 
o que acarreta o adiamento de decisões de investimento. 
Mesmo que tenha havido um leve crescimento em março 
sobre janeiro, de 46,1 pontos para 52,9, sabemos que o 
ganho ficou aquém das expectativas.

Uma das reclamações mais recorrentes sobre a 
atividade empresarial em nosso país é a burocracia exis-
tente na montagem da qualquer negócio. Muitos com-
param a tentativa de abrir alguma empresa no Brasil à 
participação em uma gincana, com etapas tortuosas e 
obstáculos, muitas vezes, intransponíveis. As dezenas 
de procedimentos e comparecimentos a vários órgãos 
demandam muito tempo, dependem de uma quantia 
razoável de recursos e exigem bastante paciência.

O estudo produzido pelo Banco Mundial, que 
avalia anualmente o mundo dos negócios em 185 eco-
nomias, demonstra que o Brasil perdeu dez posições 
em apenas três anos. Segundo a pesquisa, que já se 
encontra na sua décima edição, e que trata da regula-
mentação para pequenas e médias empresas em todo 
o mundo, o Brasil é um dos países da América do Sul 
onde é mais difícil fazer negócios. 

Considerando toda a América, pior que o nosso 
país, somente a Bolívia, o Suriname, Venezuela e o 
Haiti. Abaixo do Brasil, no ranking mundial, encontra-
mos países como o Butão, Benin, Senegal, Togo, Afe-
ganistão e Chade. 

Dessa forma, dentre as 185 economias pesqui-
sadas, a queda do Brasil significou a passagem da 
centésima vigésima sexta posição para a centésima 
trigésima quanto à facilidade em fazer negócios. A des-
peito disso, o Brasil, com um Produto Interno Bruto de 
US$ 2,223 trilhões em 2012, continua como a sétima 
economia do mundo. Isso significa dizer que poten-
cialidades, temos. E isso também nos leva a pensar o 
quanto podemos avançar. 

Ainda com respeito ao estudo, ele nos principais 
empecilhos para o estabelecimento de empresas no 
país: o custo dos impostos, as práticas para a resolução 
de inadimplência, a obtenção de alvarás, custos e do-
cumentação para lidar com comércio exterior e os pro-
cedimentos necessários para começar uma empresa.

Senhoras e senhores: por isso, e sob o peso da 
responsabilidade diante deste novo momento, é que 
implementamos uma série de iniciativas com objetivos 
de eliminar gastos e dar eficiência máxima aos nossos 
recursos no Senado e, paralelamente, estamos ávidos 
por contribuir com medidas legislativas que facilitem o 
ambiente de negócios no Brasil.

A direção do Senado está trabalhando para apro-
ximar a Casa da sociedade. Com este propósito ex-
tinguimos secretarias, diretorias e cargos, revogamos 
privilégios e estamos enxugando nossas estruturas 
internas. Alcançamos nestes primeiros 100 dias uma 
economia de mais de 300 milhões e vamos persistir 
neste caminho. Vamos também aprofundar a transpa-
rência e o controle público. 

Outro vetor relevante, que começamos a concre-
tizar agora, será a concepção de um sistema de vota-
ção em regime especial de projetos que favoreçam o 
ambiente econômico, social e empresarial – o chama-
do Brasil Mais Fácil. Para tal estou conversando com o 
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e os 
líderes partidários para criarmos “leis expressas”, que 
possam ter tramitação acelerada nas duas Casas. São 
leis, já em tramitação ou que poderão ser propostas, 
que aumentem a segurança jurídica, a previsibilidade 
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nos negócios e combatam o excesso de burocracia. Sei 
que não vamos derrotar facilmente a burocracia, mas o 
papel do poder público é combatê-la permanentemente. 

O governo, por exemplo, acaba de lançar medi-
das nos portos, mas o Congresso Nacional tem que 
dar sua contribuição. Como exemplos posso citar al-
gumas propostas já tramitando: a que permite a com-
pensação de créditos apurados pelo contribuinte com 
débitos relativos a quaisquer impostos e contribuições, 
inclusive previdenciária, e a que cria um novo tipo de 
sociedade anônima de capital fechado e simplificada. 

No segmento trabalhista temos dois projetos tra-
mitando de grande relevância: a regulamentação do 
trabalho terceirizado, setor totalmente órfão, e o que 
permite realização de horas extras para trabalhadores 
com jornada inferior a 44 horas, hoje estranhamente 
proibido pela legislação. 

No setor de transportes precisamos redimensio-
nar a cobrança do adicional sobre frete da marinha 
mercante, flexibilizar as condições de emprego de 
embarcações estrangeiras no Brasil e eliminar o vale-
-pedágio, um terror burocrático tão inútil quanto ineficaz. 

De outro lado, reforçando nossa missão fiscaliza-
dora, estamos implementando também um programa 
de avaliação das políticas públicas pelo Parlamento e o 
acompanhamento do sistema tributário nacional. São ini-
ciativas que fortalecem o Congresso e honram o cidadão.

Também, como determina a Constituição, vamos 
regulamentar o Sistema Financeiro nacional e, porque 
não, discutir, definitivamente, se o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica pode atuar na defesa 
da concorrência do setor bancário. Temos ainda de 
enfrentar um aprimoramento do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, que tem um rendimento baixo; 
elaborar um código empresarial; promover incentivos 
a ciência, tecnologia e inovação e; ainda, atualizar a 
lei de propriedade intelectual.

São esse, senhores e senhoras, alguns exemplos 
do extenso trabalho que teremos pela frente. 

O Brasil Mais Fácil, obviamente, não se restringirá 
a projetos de parlamentares. Pretendemos buscar na 
sociedade organizada outras propostas como estas 
que a CNI apresenta todos os anos, sempre muito 
útéis para o debate.

Dessa forma, nós poderemos continuar dando res-
postas para a sociedade, com um trabalho mais eficaz, 
transparente e que represente mudanças efetivas na 
vida dos cidadãos. O Congresso reúne as condições 
de ajudar o país a ser mais seguro, mais amigável e 
mais atrativo para o investimento internacional. 

A superação de gargalos, a consolidação e re-
gulação de vários setores e a regulamentação de 
dispositivos constitucionais são inafastáveis. Por isso, 

o Senado corre em sua agenda legislativa. Nestes 
primeiros 100 dias, além de medidas administrativas, 
regulamentamos o acompanhamento do sistema tri-
butário nacional, a prestação de contas das agências 
reguladoras ao Senado, o orçamento de 2013, o veto 
dos royalties e os novos critérios de repartição do Fun-
do de Participação dos Estados. 

Na busca pela transparência, depois de aprovar-
mos o valor dos impostos na nota fiscal, projeto que 
muito me honrou ter apresentado, vamos à busca de 
ser a instituição referência neste quesito. 

Senhoras e senhores: a burocracia em excesso 
gera custos para as empresas, para a sociedade e para 
o Governo. A desburocratização é a linha mestra nesse 
processo. Não por outro motivo estamos empenhados 
em remover a burocracia também na aprovação de 
leis. Assim é que iremos racionalizar, simplificar pro-
cedimentos e tornar público todos os atos processuais. 

Esse é o básico para a retomada de um engaja-
mento efetivo do Parlamento com o desenvolvimento 
industrial e do comércio em nosso país. O Congresso 
Nacional precisa ser agente facilitador do ambiente eco-
nômico, permitindo a geração de renda, emprego, cres-
cimento e qualidade de vida para todos os brasileiros. 

Faremos o que for necessário para robustecer o 
papel do Congresso no compromisso com o desenvol-
vimento. Com isso estaremos melhorando a vida dos 
cidadãos, desejo de todos nós. Muito obrigado.

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 segunda-feira, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA

1 
MEDIDA PROVISÓRIA  

Nº 602, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação 
de contratos por tempo determinado no âmbito 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de 
novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de 
2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, de 
26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA); e Relator 
Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/AC), favorável 
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à Medida Provisória e pela rejeição das emendas 
oferecidas perante a Comissão Mista.
(Lido no Senado Federal no dia 25.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 21.3.2013)
Prazo final prorrogado: 3.6.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 117, DE 2012 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência da 
República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei 
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autori-
za o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos 
Bancos Centrais da República Argentina e do 
Uruguai, sob a forma de margem de contingên-
cia reciprocamente concedida no âmbito do Sis-
tema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo 

único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efei-
tos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Peti-
ção nº. 9.495/AM, que redefine o número de 
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição 

nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
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ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o 
Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitó-
rias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º 
Região, com sede em Belém e jurisdição nos 
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda  

à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA  

DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI  
DO SENADO Nº 163, DE 2000

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), 
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desen-
volvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012, 
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício de Oliveira, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
matéria (em parecer preliminar, nos termos do 
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da 
Câmara, exceto quanto às alterações feitas 
pela Câmara ao texto da ementa e à redação 
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Benedito de Lira, favorável.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamen-
tar Brasil-Dinamarca e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

15 
PROJETO DE RESOLUÇÃO  

Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

16 
REQUERIMENTO  
Nº 316, DE 2012 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 222, § 
2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

17 
REQUERIMENTO  
Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

18 
REQUERIMENTO  
Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

19 
REQUERIMENTO  
Nº 307, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to nº 307, de 2013, de autoria do(a) Senador 
José Pimentel, que requer, nos termos do art. 
258 do RISF, a tramitação conjunta dos Proje-
tos de Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011, 
com os Projetos de Lei do Senado nºs 270, 
de 2010; 466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259 
de 2012; e 25, de 2013, por versarem sobre a 
mesma matéria.

20 
REQUERIMENTO  
Nº 308, DE 2013

Votação, em turno único, do(a) Requerimen-
to nº 308, de 2013, de autoria do(a) Senador 
Vital Do Rêgo, que requer, nos termos regi-
mentais, que o Projeto de Lei do Senado n° 
270, de 2011, que tramita em conjunto com os 
Projetos de Lei do Senado n°s: 381, de 2011; 
516, de 2011; 565, de 2011; 42, de 2006; 70, 
de 2011; 71, de 2011; e com o Projeto de Lei 
da Câmara n° 57, de 2011, seja submetido ao 
exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, além das Comissões Constantes 
do despacho inicial.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS) 
– E, assim, encerramos a sessão de hoje. Repito o que 
já foi dito por outros Senadores e, agora, pelo Senador 
Cícero Lucena: Que Deus ilumine a todos nós! Que no 
mês de maio possamos – e faremos isso quase todos 

os dias aqui, na tribuna do Senado – lembrar, feste-
jar e cantar a importância dos 70 anos da nossa CLT.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 42 minutos.)
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DISCURSO PROFERIDO PELO SR. SENADOR 
ANIBAL DINIZ NA SESSÃO DO DIA 25 DE ABRIL DE 
2013, QUE ORA SE REPUBLICA PARA FAZER CONS-
TAR RETIFICAÇÕES EFETUADAS PELO ORADOR.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim; Srs. Senadores, te-
lespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, nos-
sos internautas que acompanham por meio da rede 
mundial de computadores, retomo hoje, nesta tribuna, 
uma preocupação que está muito presente em todos 
os Estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste 
brasileiro neste momento, que diz respeito à diminui-
ção constante dos repasses do Fundo de Participação 
dos Estados – FPE. O que tem sido a previsão de um 
ano para o outro não tem sido efetivamente concreti-
zado, e isso tem criado um problema muito grande, um 
problema praticamente inadministrável pelos Estados.

O Governo do Acre, por exemplo, no ano de 
2012, teve uma previsão de R$2,4 bilhões para o ano 
de 2012, e, no final, foi concretizado algo em torno de 
R$2,1 bilhões. Isso resultou numa redução aproximada 
de R$280 milhões, R$290 milhões em relação ao que 
estava programado, ao que estava previsto.

O planejamento do Estado fica muito compro-
metido quando há uma previsão, e essa previsão não 
é concretizada.

O mesmo tem acontecido em relação à previsão 
mês a mês. No ano de 2012, especificamente no mês 
de outubro, foi anunciada a previsão para 2013. Essa 
previsão para 2013, tendo como base esses quatro 
primeiros meses – janeiro, fevereiro, março e abril –, 
aponta também para uma redução tão elevada quan-
to a que ocorreu em 2012. E isso é extremamente 
preocupante para todos os governadores, porque as 
unidades da Federação estão à beira de um colapso. 
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À beira de um colapso, porque há um planejamento, 
e o Fundo de Participação dos Estados – é bom que 
se repita – é a principal fonte de recursos para esses 
Estados do Norte e do Nordeste do Brasil.

O Acre, por exemplo, depende em, aproximada-
mente, 60% dos recursos do FPE. Uma redução signi-
ficativa nesses recursos é sinônimo de muito aperto e 
de um seriíssimo risco de não se conseguir fechar as 
contas, de maneira equilibrada, no final do ano.

Então, eu retomo esse assunto hoje aqui na tribu-
na na certeza de que não é uma preocupação apenas 
dos Senadores do Acre, do Governador do Acre, mas, 
certamente, dos Senadores de todos os Estados do 
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste e também dos 
seus governadores.

O Fundo de Participação dos Estados foi criado 
para compensar as diferenças econômicas e sociais 
entre os Estados brasileiros, entre as unidades da 
Federação.

À primeira vista, temos a avaliação de que os Es-
tados brasileiros estão sendo penalizados com a perda 
de repasse do FPE por causa das desonerações de 
impostos estabelecidas pelo Governo Federal. E des-
taco que são os Estados mais pobres da Federação 
– a exemplo do Estado do Acre – aqueles que mais 
sofrem com essa perda de receitas.

Como sabemos, o Fundo de Participação dos 
Estados é composto de 21,5% da receita proveniente 
do recolhimento do Imposto de Renda e do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI), e esses dois 
impostos têm tido uma participação decrescente no 
conjunto das receitas da União. 

Nesse cenário, já há o questionamento sobre se 
o peso da desoneração do IPI poderia, por si, ser o 
responsável pela perda de praticamente 13% da re-
ceita, em valores nominais, dos últimos meses, ou se 
há outros fatores agregados. O Governo Federal ainda 
não esclareceu se vai repassar um total de recursos 
menor do que o previsto inicialmente, mas avaliamos 
que precisamos ter um posicionamento mais definido. 

Há outros fatores que afetarão a arrecadação 
anual do IPI e do Imposto de Renda, o que configura-
ria um cenário de perda de receita mais prolongada.

É importante contarmos com mais transparência 
nas projeções da arrecadação federal. Até agora, há 
sinalização de que a previsão inicial será mantida e 
os repasses também, mas é preciso que o Governo 
dê tranquilidade e confirme essa medida. É importante 
sabermos se há efetiva perda de arrecadação ou se 
atravessamos uma desaceleração sazonal da econo-
mia, nesses dois últimos meses. Com maior clareza dos 
fatos, Estados terão mais tempo de traçar estratégias 
para equilibrar suas contas e diluir prejuízos, uma vez 

que não será possível evitar totalmente as consequ-
ências de um repasse federal reduzido. 

Hoje, o Estado do Acre mantém, como medida de 
segurança, um contingenciamento de 40% em recur-
sos programados de custeio. É uma medida preventiva, 
cautelosa, no aguardo de uma definição melhor do ce-
nário econômico nacional. A Secretaria da Fazenda do 
Acre, por meio do Secretário Joaquim Manoel, o Tinel, 
e também do Secretário Mâncio Cordeiro, com quem 
tivemos a oportunidade de conversar esta semana, nos 
assegurou que, por enquanto, há uma preocupação, e 
que as finanças do Estado passam por uma situação 
extremamente delicada neste momento.

Por conta desse contingenciamento, o Estado 
tem conseguido manter o equilíbrio, mas a continuar 
essa redução, certamente, os desgastes, os prejuízos 
e as conseqüências serão imprevisíveis. 

Em 2012, o Acre teve uma perda de receita de 
cerca de R$280 milhões do Fundo de Participação 
dos Estados e o Estado fez o ajuste necessário. Ainda 
assim, ele conseguiu pagar a folha de pagamento dos 
servidores integralmente e conseguiu pagar o salário 
de dezembro e o décimo terceiro dentro do mês de 
dezembro; mas veja que R$280 milhões equivalem a 
mais de duas folhas de pagamento do Estado do Acre. 
É um valor muito significativo. 

Neste ano, as quedas de receita em relação ao 
programado ainda não comprometem o resultado de 
fim de ano, mas o que havia sido previsto para o mês 
de março já teve uma redução de quase R$30 milhões 
e o que estava previsto para o mês de abril teve uma 
redução de R$43 milhões.

Portanto, há preocupação real com as receitas 
da União e a redução do Fundo de Participação dos 
Estados. E isso tudo vem sendo acompanhado com 
muito cuidado, com muita cautela por parte de todos 
os governadores. 

Nós temos notícia, nesse momento, Senador 
Paim, de que já tem governador imaginando e já se 
preparando para não conseguir pagar a folha de pa-
gamento a partir de agosto ou a partir de julho. E isso 
é extremamente preocupante. Por isso tanta cautela 
e preocupação por parte dos governadores dos Esta-
dos. Nós temos sentido uma situação que se repete 
mês a mês e isso precisa ter uma resposta por parte 
do Governo Federal. 

O Governador do Acre, Tião Viana, integra, inclu-
sive, um movimento dos governadores para uma reu-
nião o mais breve possível com o Ministro da Fazenda, 
Ministro Guido Mantega, para tratar dessa situação. É 
preciso que se tenha uma resposta. O Governo Federal 
precisa, através do Ministério da Fazenda, dizer clara-
mente quais são os valores que serão repassados mês 



22122 Sábado 27 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

a mês para os Estados e é preciso ter uma garantia de 
que esses valores sejam concretizados.

O que estamos defendendo é que haja mais cla-
reza, mais transparência, para não acontecer de os 
Estados fazerem uma projeção de despesas e depois 
as receitas não se concretizarem e os Estados entra-
rem em colapso. 

Isso seria terrível para todos os Estados, e as 
consequências, inevitavelmente, sobrariam para a po-
pulação, que é mais sofrida; os servidores públicos, que 
correm risco de atraso de pagamento. Então, o apelo 
que fazemos neste momento é para que a equipe eco-
nômica do Governo, da Secretaria da Fazenda, procu-
re encontrar um caminho de compensar aquilo que foi 
causado pela desoneração dos impostos. 

Quando o Governo, acertadamente, decidiu redu-
zir o IPI, que é o Imposto sobre os Produtos Industriali-
zados, com o objetivo de assegurar a empregabilidade 
dos operários da indústria automobilística, o Governo 
tomou uma decisão acertada. Tomou uma decisão em 
defesa do Brasil, em defesa do emprego, e isso foi algo 
positivo. Mas só que houve uma consequência direta 
para os Estados, porque na medida em que diminuiu 
o bolo do Fundo de Participação dos Estados, houve 
uma redução dos repasses para todos os Estados. E 
essa é uma preocupação que tem que ser tratada com 
toda a seriedade, porque a saúde da União, a saúde 
do Governo Federal, a saúde econômica do Governo 
Federal depende, intrinsecamente, da saúde econô-
mica, financeira e social dos Estados. 

Se os Estados, porventura, entrarem em colap-
so, é claro que isso vai redundar numa avalanche que 
vai atingir também o Governo Federal. Então, tem que 
ter preocupação nesse sentido. E a equipe econômica 
vai ter que buscar uma saída, vai ter que fazer sala de 
situação, vai ter que construir uma sala de emergên-
cia para tratar desse problema, porque é um problema 
emergencial. 

Tratou-se muito aqui da redefinição dos percen-
tuais do Fundo de Participação dos Estados e houve 
um entendimento de altíssimo nível entre os Senado-
res para que as novas regras fossem aprovadas nesta 
Casa. Mas há que se pensar também em como pro-
teger o bolo do Fundo de Participação dos Estados, 
porque se ele continuar sendo reduzido da forma que 
está acontecendo, nos Estados, com o prejuízo que 
eles estão tendo com a redução dos repasses men-
sais, as consequências são imprevisíveis e não será 
bom para o Brasil que os Estados venham a quebrar. 
É importante que a equipe econômica do Governo Fe-
deral coloque isso em pauta, porque os Governadores 
estão desesperados, vão, certamente, se reunir nos 
próximos dias para tratar desse assunto e vão levar 

o assunto ao Ministro Guido Mantega; e ele precisa 
estudar com sua equipe algum tipo de caminho alter-
nativo para compensar as perdas que os Estados es-
tão tendo, porque não vai ser bom para o Brasil, será 
ruim. Se os Estados entrarem em colapso, a economia 
toda vai sentir e o Brasil vai ficar prejudicado com isso. 

Portanto, é motivo de preocupação da equipe 
econômica do Governo e o apelo que fazemos é no 
sentido de que haja uma sala de situação para pen-
sar alternativas, porque não adianta a gente dizer que 
temos uma balança comercial favorável, não adianta 
afirmarmos que as nossas reservas estão em alta se 
a gente estiver praticando quase que um extermínio 
econômico dos Estados a partir da redução do FPE.

Nós temos que ter esse assunto em pauta ime-
diatamente no Ministério da Fazenda e o Ministro Gui-
do Mantega precisa já pensar com sua equipe uma 
alternativa de compensação para todos os Estados 
que estão sendo duramente penalizados.

Terminada essa minha parte deste pronuncia-
mento, Senador Paim, Senadores aqui presentes, eu 
quero fazer um reconhecimento, aqui também da tribu-
na, do trabalho exemplar que a equipe, a Força Tare-
fa do Governo Federal que foi ao Acre para contribuir 
com o registro, com a documentação dos imigrantes 
haitianos, desenvolveu. Esse trabalho foi um trabalho 
exemplar, um trabalho dedicado. 

Houve esforços de vários Ministérios, o Ministé-
rio da Justiça, o Ministério do Desenvolvimento Social, 
o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério das 
Relações Exteriores que teve a presença marcante 
do Embaixador, do Cônsul do Brasil em Cobija que se 
deslocou da cidade de Cobija para também ajudar a 
atender em Brasileia. E assim foi possível concluir, a 
bom termo, a regularização, a documentação de pelo 
menos 1.300 haitianos que entraram irregularmente 
no Brasil nos últimos dias. 

Vale ressaltar que hoje ainda, na Comissão de 
Relações Exteriores, eu e o Senador Jorge Viana as-
sinamos dois requerimentos. Um requerimento que 
prevê a realização de uma audiência pública para 
tratar a fundo a questão da imigração irregular de hai-
tianos que estão entrando via Assis Brasil e estão se 
concentrando em Brasileia, no Estado do Acre. E isso 
não tem fim. Pelo contrário. 

À medida que temos conseguido uma resposta 
efetiva do Governo Federal na regularização dos que já 
estão no Brasil, automaticamente a notícia se espalha 
e outras levas de haitianos e até de cidadãos de outras 
nacionalidades estão vindo em busca de possibilidade 
de trabalho aqui no Brasil. Esse é um problema que 
continua na ordem do dia. 
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Então, propusemos uma audiência pública na 
Comissão de Relações Exteriores, onde pudéssemos 
debater esse problema com o Ministério das Relações 
Exteriores, com o Conare, com o Ministério da Justiça, 
para buscar uma alternativa não só para atender os 
haitianos que estão chegando por Assis Brasil, Bra-
sileia, e entrando no Brasil, mas principalmente para 
inibir a ação dos coiotes, que estão extorquindo esses 
haitianos que vêm à procura de oportunidade de em-
prego no Brasil e acabam sendo submetidos a todo 
tipo de humilhação nesse trajeto do Haiti até o Brasil.

Então, o que quero fazer aqui é o reconhecimen-
to da importância que teve a Força Tarefa do Governo 
Federal com o Governo do Estado, sob a coordenação 
do ex-Deputado Nilson Mourão, que hoje é Secretário 
de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre, e 
dos integrantes dos ministérios que estiveram esses 
dias ajudando essa Força Tarefa lá em Brasileia.

Após o decreto de emergência social assinado 
pelo Governador Tião Viana, no dia 9 de abril, as ações 
conjuntas dos Governos Federal, estadual e munici-
pal atingiram a meta de regularizar mais de 1,300 mil 
imigrantes haitianos que entraram por Assis Brasil e 
se concentraram no Município de Brasileia, no Acre.

Foram emitidas mais de 1,100 mil carteiras de 
trabalho e atualmente pelo menos 900 imigrantes hai-
tianos e de outras nacionalidades aguardam oportuni-
dade de emprego em Brasileia.

Para a audiência pública que vamos realizar na 
Comissão de Relações Exteriores serão convidados 
também alguns empresários e até a Federação das In-
dústrias de Santa Catarina. O Senador Luiz Henrique 
propôs que fosse acionada, porque eles estão tendo 
oportunidade de trabalhar em algumas indústrias com 
operários haitianos e a informação que têm é de que 
são muito dedicados, são disciplinados e são muito 
afeitos ao trabalho.

Então, na realidade, hoje temos 900 haitianos lá 
em Brasileia, habilitados para uma proposta de traba-
lho. E há outras empresas do Brasil, que está vivendo 
uma época de pleno emprego...

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) –... então 

há muitas empresas que podem se mobilizar para a 
contratação, para a arregimentação desses operários 
haitianos que se encontram lá no Município de Brasileia. 

Eles estão em um acampamento improvisado. A 
situação estava muito pior. Graças a esse esforço, à 
Força Tarefa dos integrantes do Ministério da Justiça, 
do Ministério de Relações Exteriores, do Ministério da 
Ação Social, juntamente com os esforços do Governo 
do Acre, foi possível melhorar as condições. Hoje eles 
têm banheiro químico, eles têm um alojamento com 

mais espaço, mas, ainda assim, as condições são muito 
precárias. Muito precárias! Eles estavam em condição 
ainda pior; com todos os esforços que foram feitos, 
ainda assim as condições estão precárias.

Os trabalhos agora são de melhoria do abrigo, 
que suportava apenas 200 pessoas e agora está com 
capacidade para 900 pessoas, e de dar continuidade 
dos atendimentos àqueles que chegam a cada dia pela 
fronteira do Brasil – Peru. Desde o dia 23, na última 
semana, cresce o número de haitianos contabilizados 
que já entraram em Brasileia, já estão em Brasiléia. 
São mais 136 que chegaram, nos últimos dias. Quer 
dizer, a cada momento chegam novos haitianos por 
essa rota que está sendo explorada por esses coiotes.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Senador Anibal Diniz , permita-me, só para si-
tuar os nossos formandos aqui, alunos da Faculdades 
Integradas dos Campos Gerais (Cescage), de Ponta 
Grossa, Paraná; curso de Direito. Sejam bem-vindos 
à Casa. Vocês estão ouvindo o Senador Anibal Diniz, 
que foi o 1º Vice-Presidente desta Casa, um grande 
Senador da República. E vejam que ele está fazendo 
um discurso, permitam que eu diga, na linha dos direi-
tos humanos, mostrando que direitos humanos é uma 
questão internacional e, por isso, o seu Estado do Acre 
acolheu lá inúmeros haitianos e está ajudando para que 
eles possam se incorporar na vida nacional, dentro do 
possível, com o apoio inclusive do Governo Federal.

Parabéns pelo discurso de V. Exª. E sejam bem-
-vindos. Vocês, os formandos de hoje, serão muitos 
daqueles que, com certeza, vão dirigir este País no 
amanhã. Sejam bem-vindos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obriga-
do, Senador Paim.

Sejam todos muito bem-vindos às galerias do 
Senado Federal!

Esse esforço, Senador Paim, é bom que se diga, 
ocorre quando fazemos uma conversa, no Governo Fe-
deral, no Ministério das Relações Exteriores, no Minis-
tério da Justiça, sobre essa situação da presença dos 
haitianos no Brasil, e a resposta que temos nos orgulha 
muito, porque o Brasil tem, por princípio, uma relação 
de solidariedade com os povos. Então, em hipótese 
alguma, o Brasil vai praticar aquilo que não gostamos 
que seja praticado com os brasileiros, quando são mal-
tratados lá fora. É muito comum sair notícia de que um 
ou outro brasileiro foi barrado no aeroporto, mandado 
de volta. Isso não acontece com relação aos haitianos. 
Eles estão sendo acolhidos com toda a precariedade 
que a situação acaba representando, mas o fato é que 
eles têm acolhimento. Eles têm alimentação, eles têm 
local para dormir e, agora, têm uma estrutura melhor 
para higienização, com banheiros químicos.
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Mas, infelizmente, há uma indústria explorando 
essa boa vontade do Governo e do povo brasileiro. Há 
uma indústria ilegal, uma indústria criminosa aconte-
cendo, que é a prática dos “coiotes” de explorarem 
esses coitados que estão entrando irregularmente, 
vindo por uma rota...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – 
RS) – Quase um tráfico de seres humanos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Exata-
mente. É uma espécie de tráfico de seres humanos. 
Por isso, tem que haver uma forma de entendimento 
das autoridades do Governo Federal, juntamente com 
as autoridades do Peru, do Equador, da República 
Dominicana e também do Haiti, para que seja inibida 
essa prática criminosa.

Para ajudar na organização das tarefas de forma-
ção desses haitianos, o Serviço Nacional de Emprego 
(Sine) instalou um posto em Brasileia para cadastrar 
os que ainda aguardam no abrigo. 

Na última sexta-feira, dia 19, foram liberados 
R$784 mil pelo Governo Federal para ajudar o Governo 
do Acre nas ações emergenciais de atendimento aos 
imigrantes. O repasse foi autorizado pelo Ministro da 
Integração Nacional, Fernando Bezerra.

Ainda na semana passada, foram liberados ou-
tros R$360 mil pelo Governo Federal, e o Secretário de 
Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, informou 
que esses recursos fazem parte de parcelas atrasadas, 
que, aliás, já haviam sido comprometidas pelo Governo 
do Acre no atendimento às famílias.

São recursos concedidos pelo Ministério do De-
senvolvimento Social para o pagamento dos fornece-
dores de alimentos e reformas no abrigo.

Até agora, foram aplicadas 2.477 doses de vaci-
na – febre amarela, hepatite, antitetânica e difteria – e 
distribuídas mais de duas toneladas de medicamentos 
para reposição dos estoques e atendimento público 
das unidades de saúde de Epitaciolândia e Brasileia.

É muito importante que a gente reflita aqui sobre 
todos esses esforços, Senador Paim, porque uma coisa 
é a ação do Governo Federal, uma coisa é a ação do 
agente público, do Governo brasileiro, do Governo do 
Acre e da Prefeitura de Brasileia para atender essas 
pessoas. Agora, outro problema é o transtorno vivido 
por uma cidade com uma população de dez mil ha-
bitantes e com um contingente de estrangeiros ocu-
pando os espaços públicos, correios, bancos. Aonde 
as pessoas vão, elas deparam com um grupo de hai-
tianos na fila. Na realidade, essa situação mexeu com 
a normalidade da vida de Brasiléia, e isso tudo gera 
certos transtornos.

Temos uma preocupação no sentido de que é 
preciso a presença do Governo, é preciso a presença 

dessa força tarefa, até para dar serenidade às famí-
lias, às pessoas que vivem em Brasileia, no sentido 
de não haver intolerância para com esses estrangei-
ros que estão entrando no Brasil. Quer dizer, é uma 
situação delicada que requer atenção especial dos 
nossos governantes.

Para finalizar, Senador Paim, eu gostaria de pe-
dir sua atenção no sentido de que esses pronuncia-
mentos sejam registrados na íntegra, aqui no Senado 
Federal, porque estou tratando de três assuntos ao 
mesmo tempo.

O último deles diz respeito ao aniversário da ci-
dade de Tarauacá. A cidade de Tarauacá, que fica na 
BR-364, depois do Município de Feijó, no Acre, com-
pletou esta semana cem anos de existência.

Ontem foi a finalização desses festejos. Eu gos-
taria muito de ter estado presente participando dessa 
comemoração, mas votações importantes estavam 
acontecendo aqui na quarta-feira. Não foi possível me 
fazer presente com o Governador Tião Viana, que es-
teve no Município de Tarauacá e levou novas ações de 
Governo para aquela região, principalmente na parte 
de regularização fundiária.

Não pude me fazer presente nem atender ao 
convite do Prefeito Rodrigo Damasceno, mas, como 
disse aqui no pronunciamento da terça-feira, estive 
em Tarauacá na última sexta-feira e acompanhei um 
pouco da organização, do esforço, do trabalho primo-
roso da equipe do Prefeito, Dr. Rodrigo Damasceno, 
para recepcionar as pessoas que iriam participar dos 
festejos dos cem anos da cidade de Tarauacá.

Então, quero aproveitar este momento para dei-
xar uma saudação especial ao povo de Tarauacá, às 
famílias de Tarauacá, as famílias que contribuem para 
o desenvolvimento de Tarauacá. Uma cidade extrema-
mente sofrida, que ficou isolada durante muito tempo e 
agora pode contar com muitos benefícios do Governo: 
investimentos na área de saúde, educação, saneamen-
to, pavimentação de ruas e, também, manutenção para 
o funcionamento da BR-364. Antes, a BR fechava no 
inverno, e todo o abastecimento da cidade acontecia 
ou via aérea ou pelos rios, pelo Rio Tarauacá, numa 
trajetória extremamente complicada.

Nos últimos dois anos, com o esforço do Governa-
dor Tião Viana e a determinação passada para toda a 
sua equipe, a BR-364 funcionou normalmente durante 
o inverno. Dessa maneira, facilitou um pouco a vida de 
Tarauacá e os festejos que aconteceram ao longo da 
semana, porque permitiu a ida de muita gente de Rio 
Branco, Feijó, Cruzeiro do Sul e de outros Municípios 
para a comemoração desses cem anos de existência 
da cidade de Tarauacá.
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Gostaria de fazer um breve registro, em home-
nagem ao centenário de instalação do Município de 
Tarauacá, cuja história tem particularidades interes-
santes. Historicamente, a região era habitada por ín-
dios kaxinawás e jaminawás, às margens dos Rios 
Tarauacá e Muru.

Tarauacá é um nome indígena e significa “rios 
dos paus”. Por volta de 1877, ocorreu a emigração de 
nordestinos para a formação e exploração de seringais 
nativos na região, lembrando sempre que essa região 
era habitada por índios kaxinawás e jaminawás.

A cidade de Tarauacá está localizada no noroeste 
do Acre, a 400 km da capital do Estado, ao longo da 
rodovia BR-364. Tarauacá possui a quarta maior po-
pulação do Estado e é o segundo Município do Acre 
em concentração de terras indígenas. São oito áreas 
equivalendo a 9,8% do total desse Município. Os po-
vos indígenas vivem em trinta aldeias com aproxima-
damente 1.600 pessoas.

Com o Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro 
de 1903, as terras da região passaram para a União. Já 
em 1904, com a primeira divisão territorial administra-
tiva do Acre, as terras passaram para o Departamento 
do Alto Juruá. 

Em 1º de janeiro de 1907, a Foz do Muru foi ele-
vada à categoria de Vila, com o nome de Seabra. Em 
1912, foi desmembrada do Departamento do Juruá, 
passando a constituir o Departamento de Tarauacá. 
Em 1912, foi criado o Município de Tarauacá, instalado 
em abril de 1913. Portanto, em abril de 2013 estamos 
completando e comemorando cem anos da existência 
da instalação do Município de Tarauacá.

Banhada pelo Rio Tarauacá, a cidade é conhecida 
como “a terra do abacaxi grande”. Esse fruto chega a 
pesar até 15kg, o que provoca admiração nos visitan-
tes. Além do abacaxi, o Município de Tarauacá se tor-
nou famoso no Brasil após o programa Globo Repórter 
exibir uma matéria sobre as riquezas amazônicas, que 
foi ao ar em 08 de dezembro de 2006.

A reportagem mostrou que, além de produzir uma 
espécie de abacaxi gigante, a região também dispõe de 
uma combinação de ervas que, dizem, seria capaz de 
fazer crescer cabelo em quem tem calvície. Carlos Pinto 
da Silva, o seringueiro que se transformou em cientista 
ao desenvolver o shampoo Esperança, já afirmou que 
não pretende revelar o segredo da sua fórmula, mas é 
uma fórmula muito eficiente, Senador Paim.

A base econômica do Município é agricultura, pe-
cuária, pesca, extrativismo de borracha e madeira para 
exportação. Conta, ainda, com pequenas indústrias de 
móveis, cerâmicas e artefatos de cimento.

O Município, que antes sofria isolamento por cau-
sa das precárias condições da BR-364, agora tem liga-

ção com os demais Municípios através dessa rodovia. 
A maior parte de suas relações econômicas acontece 
com o Município de Feijó, cidade mais próxima.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria aqui de 
manifestar meu apoio e minha admiração a diversas 
personalidades que ajudaram e que continuam aju-
dando no desenvolvimento do Município de Tarauacá.

Para isso, eu quero, primeiro, fazer uma saudação 
ao Prefeito daquela cidade, Dr. Rodrigo Damasceno, 
que é um companheiro do Partido dos Trabalhadores, 
a quem a população daquele Município confiou os des-
tinos de Tarauacá até 2016. Então, minha saudação 
especial ao Prefeito Rodrigo Damasceno, que repre-
senta o conjunto daquela comunidade.

(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Quero 

fazer uma saudação especial ao médico, Dr. Jasone, 
que é uma espécie de protetor maior daquela cidade, é 
o santo milagreiro, é o médico obstetra que certamente 
realizou o maior número de partos naquela cidade, que 
recebeu o maior número de crianças. Dr. Jasone é um 
médico extremamente bem respeitado naquela cidade.

Por intermédio dessas duas personalidades, eu 
quero saudar todo o povo de Tarauacá e desejar muito 
sucesso a esse Município. Que haja muita harmonia 
entre as famílias e que todos possam desenvolver ple-
namente suas potencialidades. Que as atividades todas 
que estão acontecendo, principalmente o incremento 
econômico a partir das iniciativas desenvolvidas pelo 
Governo do Estado, pelo Governador Tião Viana, se-
jam plenamente utilizadas e aproveitadas pela popula-
ção de Tarauacá em busca de mais desenvolvimento.

Eu sei que a juventude de Tarauacá está espe-
rançosa no sentido de que chegue também uma uni-
dade da universidade e de que o Instituto Federal de 
Educação Científica e Tecnológica, que terá uma base 
naquele Município, possa dar muito mais oportunidade 
para aqueles jovens que também esperam o ensino 
a distância, que certamente chegará àquela cidade. 
Que o Núcleo de Educação Superior, de formação de 
professores, levado a partir da parceria entre o Gover-
no do Estado e a Universidade Federal do Acre, pos-
sa proporcionar uma formação mais condizente para 
aquele povo que dará uma grande contribuição para 
o desenvolvimento do Estado do Acre.

Então, parabéns ao Município de Tarauacá, aos 
moradores de Tarauacá! Que consigamos juntos, so-
mando todos os esforços, contribuir para que Taraua-
cá seja uma cidade cada vez melhor para cada um de 
seus habitantes.

Muito obrigado, Senador Paim.
Muito obrigado a todos que nos acompanham 

pela TV Senado.
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Ata da 60ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 29 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Casildo Maldaner, da Srª Ana Amélia 
e do Sr. Anibal Diniz

(Inicia-se a Sessão às 14 horas e encerra-se às 20 
horas e 9 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-

tados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 87 
a 90, de 2013, em conformidade com o inciso III do 
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados termi-
nativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão 
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos 
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) –Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas às seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2012 (nº 
1.804/2011, na Casa de origem), de iniciativa do 
Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre 
a criação de funções comissionadas no Quadro 
de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional 
do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá outras 
providências;
– Projeto de Lei da Câmara nº 126, de 2012 (nº 
4.365/2012, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que altera as Leis nºs 
8.691, de 28 de julho de 1993, 11.539, de 8 de 
novembro de 2007; cria cargos do Plano Geral 
de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei 
nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, da Carreira 
de Analista de Infraestrutura, de que trata a Lei 
nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, do Plano 
de Carreiras para a área de Ciência e Tecnolo-
gia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho 
de 1993, da Carreira da Previdência, da Saúde 
e do Trabalho, dos Planos de Carreiras e Cargos 
do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia e do Instituto Nacional da Proprie-
dade Industrial, de que trata a Lei nº 11.355, de 
19 de outubro de 2006, dos cargos da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar, de que trata a 
Lei nº 10.871, de 20 de maio de 2004; e dá ou-
tras providências; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 2013 (nº 
2.207/2011, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que dispõe sobre a 
criação da Universidade Federal do Sul da Bahia 
– UFESBA, e dá outras providências.

Aos projetos não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia 

oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo previsto 
no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que 
tenha sido interposto recurso, no sentido da aprecia-
ção, pelo Plenário, das seguintes matérias:

– Projeto de Lei da Câmara nº 114, de 2011 
(nº 5.368/2009, na Casa de origem, do Deputa-
do Sandro Mabel), que dispõe sobre a obrigação 
de os laboratórios farmacêuticos inserirem nos 
rótulos dos medicamentos alerta sobre a existên-
cia da lactose na composição de seus produtos;
– Projeto de Lei do Senado nº 428, de 2011, do 
Senador Jorge Viana, que dispõe sobre a obri-
gatoriedade de inscrição de frase de advertência 
sobre o corante tartrazina, nas embalagens dos 
alimentos que o contenham;
– Projeto de Lei do Senado nº 451, de 2011, 
da Senadora Angela Portela, que altera a Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente), para tornar obrigatória a 
adoção, pelo Sistema Único de Saúde, de pro-
tocolo que estabeleça padrões para a avaliação 
de riscos para o desenvolvimento psíquico das 
crianças; 
– Projeto de Lei do Senado nº 508, de 2011, 
do Senador Humberto Costa, que acrescenta os 
arts. 242-A e 258-C na Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para tornar crime a venda de bebidas 
alcoólicas a menores de dezoito anos, e dá ou-
tras providências; e
– Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2013, 
do Senador Vital do Rêgo, que altera o pará-
grafo único da Lei nº 11.372, de 2006, que re-
gulamenta o § 1º do art. 130-A da Constituição 
Federal, para dispor sobre a forma de indicação 
dos membros do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público oriundos do Ministério Público e criar 
sua estrutura organizacional e funcional, e dá 
outras providências. 

Tendo sido apreciados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 451 e 508, de 2011; e 90, de 2013, aprovados, 
vão à Câmara dos Deputados.

Com referência ao Projeto de Lei da Câmara nº 
114, de 2011; e o Projeto de Lei do Senado nº 428, de 
2011, rejeitados, vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Presidência comunica o término do prazo 
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, em 28 de abril do corrente, para apresentação 
de projeto de decreto legislativo regulando as relações 
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 581, de 
2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 
32, de 2012, e cujo prazo integral de vigência expirou 
em 28 de fevereiro de 2013.
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Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 

– AC) – A Presidência comunica o término do prazo 
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de 
2002-CN, em 28 de abril do corrente, para apresentação 
de projeto de decreto legislativo regulando as relações 
jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 582, de 
2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 
1, de 2013, e cujo prazo integral de vigência expirou 
em 28 de fevereiro de 2013.

Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista 
destinada à apreciação da matéria, nos termos do § 
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 112, de 2013, 
na origem, do Presidente da Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, encaminhando o Ofício nº 
121, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, que solicita 
a reconstituição do Projeto de Lei do Senado nº 220, 
de 2012 – Complementar. 

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 112/2013-CDR/PRES

Brasília, 24 de abril de 2013

Assunto: Reconstituição do PLS 220/12.
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência a especial atenção 

para que sejam feitas, nos termos do art. 267 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, e em atendimen-
to ao Ofício da Senadora Lídice da Mata, em anexo, 
todos os procedimentos necessários à reconstituição 
do Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2012-Com-
plementar, que está no âmbito desta Comissão de 
Desenvolvimento Regional e Turismo com carga para 
o Gabinete da referida Senadora, que é Relatora da 
Matéria.

Certo da compreensão de Vossa Excelência, 
agradeço antecipadamente.

Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos 
Valadares, Presidente Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo – CDR.

Of. GSLMAT nº 121/2013

Brasília, 23 de abril de 2013

Exmº Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. Exª, 

com fulcro no art. 267 do Regimento Interno do Sena-

do Federal, a reconstituição do processado do PLS nº 
220, de 2012 –  Complementar, devido ao seu extravio.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de elevada estima e consideração. – Lídice da Mata, 
Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A matéria retorna à Comissão de Desenvolvi-
mento Regional e Turismo, nos termos do § 3º do art. 
267 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

(*) Of. GP/BR/IL Nº 4/2013

Brasília, 26 de março de 2013

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra 

de comunicar a Vossa Excelência que foi reinstalado 
no Congresso Nacional, em 20 do corrente, o Grupo 
Parlamentar Brasil – Israel. Na mesma oportunidade, 
foi eleita e empossada a nova Diretoria da qual Vossa 
Excelência como Presidente do Senado Federal, faz 
parte como Presidente de Honra, juntamente com o 
Presidente da Câmara dos Deputados.

Este Grupo Parlamentar foi criado pela Resolução 
nº 16/87, de 21-9-1987, da Câmara dos Deputados. 
O Projeto de Resolução nº 81/87, de autoria do então 
Deputado Adolfo Oliveira, do Rio de Janeiro, visava 
criar referido Grupo Parlamentar como serviço de co-
operação interparlamentar e tinha por objetivo intensi-
ficar o relacionamento entre as Casas Legislativas do 
Brasil e do Estado de Israel. O Grupo é formado por 
66 Deputados e 28 Senadores.

Encaminho, em anexo, para os devidos registros, 
cópia da Ata da Reunião de Reinstalação do Grupo 
Parlamentar Brasil – Israel, na 54ª Legislatura, a re-
lação dos Parlamentares que o integram e a compo-
sição de sua Diretoria, onde tive a satisfação de ver 
meu nome escolhido por meus pares do Congresso 
Nacional para, no próximo biênio, presidir este impor-
tante Grupo Parlamentar.

Na certeza de que Vossa Excelência dará o ne-
cessário apoio às ações que serão desenvolvidas, em 
sintonia com a Representação Diplomática do Estado 
de Israel e, em especial, no relacionamento entre nos-
sos Parlamentos, antecipo agradecimentos.

Respeitosamente, – Senador Flexa Ribeiro, Pre-
sidente do Grupo Parlamentar Brasil – Israel

(*) Os documentos a que se refere este ofício encontram-se publi-
cados neste Diário (vide item 4.1).
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 151, DE 2013

Cria a Guia Única do Trabalho Doméstico 
(GTD), estabelece alíquotas para as contri-
buições referentes ao contrato de trabalho 
doméstico e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A contribuição previdenciária e do Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) decorrente 
do contrato de trabalho do empregado doméstico será 
recolhida em Guia Única do Trabalho Doméstico (GTD) 
observando-se as seguintes alíquotas:

a) contribuição previdenciária a cargo do empre-
gado doméstico, em valor correspondente a cinco 
por cento do salário-de-contribuição;
b) contribuição previdenciária a cargo do em-
pregador, em valor correspondente a cinco por 
cento do salário-de-contribuição;
c) contribuição social para o financiamento do 
benefício previsto no art. 57 da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, e de outros concedidos em 
razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do 
trabalho, a cargo do empregador, no importe de 
um ponto percentual;
d) contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, em valor correspondente a 
um por cento do salário-de-contribuição; 

Art. 2º Compete ao empregador efetuar o des-
conto referente à alínea a do art. 1º e promover o re-
colhimento conjunto das contribuições compreendidas 
na GTD, até o décimo quarto dia do mês seguinte ao 
mês de competência, na forma de regulamento.

Art. 3º O empregador deverá manter as Guias 
Únicas do Trabalho Doméstico que utilizar, pelo pra-
zo prescricional máximo referente às contribuições 
recolhidas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
noventa dias de sua publicação oficial.

Justificação

O presente projeto de lei é apresentado no intui-
to de simplificar e de reduzir os custos do contrato de 
trabalho doméstico. 

Como todos sabemos, a Emenda à Consti-
tuição nº 72, de 2013, que regulamenta o trabalho 
doméstico é uma das medidas legislativas de maior 
destaque nesta Sessão Legislativa, pela sua dimen-
são simbólica e pelos notáveis efeitos sociais que 
gerou e gerará.

Ocorre que, em nosso entendimento, a despeito 
da justa e adequada extensão dos direitos dos empre-
gados domésticos, temos de levar em conta, também 
as necessidades dos empregadores domésticos.

O trabalho doméstico se reveste, sem dúvida, de 
características especiais, decorrentes do fato de que 
é prestado por trabalhador no âmbito residencial do 
empregador em atividade sem caráter lucrativo.

Por esse motivo, o empregador doméstico se ca-
racteriza por ser pessoa ou unidade familiar, que mui-
tas vezes não possui conhecimento jurídico adequado 
para a prática das rotinas administrativas referentes à 
manutenção do contrato.

Refiro-me especificamente à necessidade de 
guias diferentes para os recolhimentos das contribui-
ções previdenciárias e do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço. É injusto que, para conveniência do 
Estado e em detrimento do contribuinte, seja mantido 
esse modelo.

O exemplo do Simples já demonstra ser factível a 
adoção de guia única para o recolhimento de diversos 
impostos e contribuições, por esse motivo apresento 
o presente projeto, de recolhimento das contribuições 
referentes ao contrato de trabalho doméstico, por meio 
de um único documento, a Guia Única do Trabalho 
Doméstico (GTD).

Um único documento para facilitar de forma mar-
cante, o mister do empregador doméstico, ao permitir 
que um único e simplificado documento seja utilizado 
para promover todos os recolhimentos incidentes.

Não nos parece que haja qualquer problema no 
tocante à operacionalização da medida, dado que o 
Simples já reúne número bem maior de impostos e 
contribuições, de natureza diversa, e permite seu re-
colhimento por meio de documento único. 

Aproveitamos a ocasião para estabelecer valo-
res distintos de recolhimento do trabalho doméstico, 
de forma a reduzir seu custo para o empregador e 
para o empregado. Essa redução, entendemos, será 
essencial para o aumento do grau de formalização do 
trabalho doméstico, combatendo esse que é o princi-
pal problema que o aflige.

Dadas suas evidentes qualidades e a sua ne-
cessidade, pedimos, a nossos pares seu apoio para 
sua aprovação.

Sala das Sessões, – Senador Ruben Figueiró.



22272 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

LEGISLAÇÃO CITADA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 72

Altera a redação do parágrafo único do art. 
7º da Constituição Federal para estabelecer 
a igualdade de direitos trabalhistas entre 
os trabalhadores domésticos e os demais 
trAs 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:

Artigo único. O parágrafo único do art. 7º da Cons-
tituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º ...................................................................
....................................................................................

Parágrafo único. São assegurados à categoria 
dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos 
incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendi-
das as condições estabelecidas em lei e observada a 
simplificação do cumprimento das obrigações tributá-
rias, principais e acessórias, decorrentes da relação 
de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos 
incisos I, II, III, IX, XII, XXV e XXVIII, bem como a sua 
integração à previdência social.” (NR)

Brasília, em 2 de abril de 2013.
Trabalhadores urbanos e rurais.

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

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

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, 
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao 
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o dis-
posto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda men-
sal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-
-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da 
mesma forma que a da aposentadoria por idade, con-
forme o disposto no art. 49.
....................................................................................
....................................................................................

(Às Comissões de Comissão de Assuntos So-
ciais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 2013 

Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 55 e § 9º ao art. 
57 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 
para dispor sobre a contagem do período 
de defeso no âmbito da pesca como tempo 
de contribuição e definir regras para a con-
cessão de aposentadoria especial para os 
pescadores e trabalhadores em atividades 
afins; e acrescenta o art. 4º-A e o inciso XVIII 
ao art. 19 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro 
de 1990, para instituir o salário-ambiental 
durante o período de defeso.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, 

passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:

“Art. 55. ..............................................................
 .......................................................................
§ 5º O período de defeso na atividade pes-
queira e afins, fixado por ato administrativo ou 
normativo da União, será considerado como 
tempo efetivo de contribuição para efeito de 
concessão de benefícios previdenciários e 
será descartado no cálculo do valor do salário-
-de– benefício. 
§ 6º O Instituto Nacional do Seguro Social aver-
bará como tempo de contribuição o período de 
defeso na atividade pesqueira e afins, fixado 
por ato administrativo ou normativo da União, 
mediante simples requerimento do segurado 
que comprove sua inscrição no Registro Geral 
da Pesca.” (NR)

“Art. 57.  .........................................................
 .......................................................................
§ 9º Os segurados vinculados a atividade pes-
queira e afins, em face do disposto nos §§ 5º 
e 6º do art. 55 desta Lei, não se submetem às 
exigências contidas no § 3º deste artigo.” (NR)

“Art. 58. ..............................................................
 .......................................................................
§ 5º A concessão de aposentadoria especial 
para os segurados vinculados a atividade pes-
queira e afins considerará como preponderante 
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a ação dos agentes naturais para o deferimento 
do benefício.” (NR)

Art. 2º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º-A. O pescador e os trabalhadores em 
atividades afins fazem jus ao salário-ambiental 
no período de defeso, nos termos de resolu-
ção do CODEFAT. 
Parágrafo único. O salário-ambiental é o substi-
tuto do seguro-desemprego quando a paralisa-
ção ou suspensão das atividades profissionais 
decorrer de expressa disposição legal ou de 
ato administrativo ou regulamentar expedido 
pelo Poder Executivo da União.”

“Art. 19.  .........................................................
 .......................................................................
XVIII – definir o cronograma de pagamento do 
salário-ambiental ao pescador e aos trabalha-
dores em atividades afins, durante o período 
de defeso no valor do piso salarial da catego-
ria; ou no valor do piso regional ou do salário 
mínimo, garantido o maior valor.” (NR)

Art. 3º Não será excluído do Registro Geral da 
Pesca o segurado que no período de defeso exercer 
outra atividade profissional.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

A presente proposição pretende adequar a legis-
lação previdenciária às normas de proteção ao meio 
ambiente. Como todos sabemos, anualmente, são fi-
xados períodos de defeso com o objetivo de proteger a 
fauna marinha, fluvial e lacustre, da pesca predatória.

A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido 
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente 
inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos 
de trabalhar durante esse período.

Ora, tal proibição é de ordem pública, motivada 
por decisão governamental, com base na legislação 
de proteção ao meio ambiente. Ocorre que, além de 
perderem sua renda, os pescadores não fazem jus a 
esse período de serviço para efeitos previdenciários.

Não bastasse isso, caso resolvam, nesse perí-
odo, exercerem outra atividade profissional, em que 
possam ser enquadrados como segurados obrigatórios 
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, são 
excluídos do Registro Geral da Pesca.

Trata-se, portanto, de situação excepcional, onde 
se pretende a preservação da profissão de Pescador 
além de assegurar-lhes a contagem de tempo de con-
tribuição durante o período de defeso de tal forma que 

não percam a condição de segurados do RGPS e não 
necessitem trabalhar mais que 35 anos para repor o 
tempo perdido com a época de defeso.

Também alteramos a Lei nº 8.213, de 1991, para 
dispor sobre a aposentadoria especial devida ao Pes-
cador e afins em face das peculiaridades de sua ativi-
dade profissional, estabelecendo e ajustando os cri-
térios legais que devem preponderar nesta situação.

Na nossa proposta, no período do defeso, o pes-
cador receberá o salário-ambiental, no valor do piso 
salarial da categoria, do piso regional ou do salário 
mínimo, o que for maior. Este salário dará oportunida-
de ao trabalhador da pesca a ingressar em cursos de 
qualificação profissional ministrado pelo Ministério da 
Pesca, Ministério do Trabalho e Emprego e/ou através 
de convênios com os Sindicatos do ramo de atividade.

Ao meu sentir, Senhoras e Senhores Senadores 
(as), as medidas propostas são de inteira justiça e se 
harmonizam às necessidades do ser humano, com a 
preservação tão desejada do meio ambiente. Por es-
tas razões, esperamos o apoio de nossos Pares pela 
aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

Seção V 
Dos Benefícios

Subseção III 
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na 
forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, 
além do correspondente às atividades de qualquer das 
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, 
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

I – o tempo de serviço militar, inclusive o volun-
tário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição 
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral 
de Previdência Social, desde que não tenha sido con-
tado para inatividade remunerada nas Forças Armadas 
ou aposentadoria no serviço público;

II – o tempo intercalado em que esteve em gozo 
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
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III – o tempo de contribuição efetuada como se-
gurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032, 
de 1995)

IV – o tempo de serviço referente ao exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde 
que não tenha sido contado para efeito de aposenta-
doria por outro regime de previdência social; (Redação 
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)

V – o tempo de contribuição efetuado por segu-
rado depois de ter deixado de exercer atividade remu-
nerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei; 

VI – o tempo de contribuição efetuado com base 
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de 
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I, 
alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições com-
putadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº 
8.647, de 1993)

§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o 
qual o exercício da atividade não determinava filiação 
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social 
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das 
contribuições correspondentes, conforme dispuser o 
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei 
nº 8.212, de 1991)

§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador 
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, 
será computado independentemente do recolhimento 
das contribuições a ele correspondentes, exceto para 
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação 
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 
108, só produzirá efeito quando baseada em início 
de prova material, não sendo admitida prova exclusi-
vamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 
de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 
Regulamento.

§ 4o Não será computado como tempo de contri-
buição, para efeito de concessão do benefício de que 
trata esta subseção, o período em que o segurado 
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído 
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de 
julho de 1991, salvo se tiver complementado as con-
tribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído 
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)

Subseção IV 
Da Aposentadoria Especial

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, 
uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao 
segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e 

cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada 
pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 1º A aposentadoria especial, observado o dis-
posto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda men-
sal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-
-benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 2º A data de início do benefício será fixada da 
mesma forma que a da aposentadoria por idade, con-
forme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial 
dependerá de comprovação pelo segurado, perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de 
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, 
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou 
a integridade física, durante o período mínimo fixado. 
(Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do 
tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos 
químicos, físicos, biológicos ou associação de agen-
tes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo 
período equivalente ao exigido para a concessão do 
benefício. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições 
especiais que sejam ou venham a ser consideradas 
prejudiciais à saúde ou à integridade física será soma-
do, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho 
exercido em atividade comum, segundo critérios esta-
belecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência 
Social, para efeito de concessão de qualquer benefício. 
(Incluído pela Lei nº 9.032, de 1995)

§ 6º O benefício previsto neste artigo será finan-
ciado com os recursos provenientes da contribuição 
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de 
24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas 
de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a 
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa 
permita a concessão de aposentadoria especial após 
quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, 
respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 9.732, de 
11.12.98) (Vide Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo an-
terior incide exclusivamente sobre a remuneração do 
segurado sujeito às condições especiais referidas no 
caput. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado 
aposentado nos termos deste artigo que continuar no 
exercício de atividade ou operação que o sujeite aos 
agentes nocivos constantes da relação referida no art. 
58 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.732, de 11.12.98)

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, 
físicos e biológicos ou associação de agentes preju-
diciais à saúde ou à integridade física considerados 
para fins de concessão da aposentadoria especial de 
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que trata o artigo anterior será definida pelo Poder 
Executivo. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do se-
gurado aos agentes nocivos será feita mediante for-
mulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, emitido pela empresa ou 
seu preposto, com base em laudo técnico de condi-
ções ambientais do trabalho expedido por médico do 
trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos 
termos da legislação trabalhista. (Redação dada pela 
Lei nº 9.732, de 11.12.98)

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo an-
terior deverão constar informação sobre a existência 
de tecnologia de proteção coletiva ou individual que 
diminua a intensidade do agente agressivo a limites de 
tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo 
estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei 
nº 9.732, de 11.12.98)

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico 
atualizado com referência aos agentes nocivos exis-
tentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores 
ou que emitir documento de comprovação de efetiva 
exposição em desacordo com o respectivo laudo esta-
rá sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. 
(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atuali-
zado perfil profissiográfico abrangendo as atividades 
desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quan-
do da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica 
desse documento.(Incluído pela Lei nº 9.528, de 1997)
....................................................................................

LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

Regula o Programa do Seguro-Desempre-
go, o Abono Salarial, institui o Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT), e dá outras 
providências.

O Presidente da República, faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei regula o Programa do Seguro-
-Desemprego e o abono de que tratam o inciso II do 
art. 7º, o inciso IV do art. 201 e o art. 239, da Consti-
tuição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT)
....................................................................................

Do Programa de Seguro-Desemprego
Art. 4º O benefício do seguro-desemprego será 

concedido ao trabalhador desempregado, por um perí-
odo máximo de 4 (quatro) meses, de forma contínua ou 
alternada, a cada período aquisitivo de 16 (dezesseis) 
meses, contados da data de dispensa que deu origem 
à primeira habilitação. (Vide Lei nº 8.900, de 1994).

Parágrafo único. O benefício do seguro-desempre-
go poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, 
satisfeitas as condições arroladas no art. 3º desta Lei, 
à exceção do seu inciso II.

Gestão
Art. 19. Compete ao Codefat gerir o FAT e deli-

berar sobre as seguintes matérias:
I – (Vetado).
II – aprovar e acompanhar a execução do Plano 

de Trabalho Anual do Programa do Seguro-Desempre-
go e do abono salarial e os respectivos orçamentos;

III – deliberar sobre a prestação de conta e os re-
latórios de execução orçamentária e financeira do FAT;

IV – elaborar a proposta orçamentária do FAT, 
bem como suas alterações;

V – propor o aperfeiçoamento da legislação re-
lativa ao seguro-desemprego e ao abono salarial e 
regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito de 
sua competência;

VI – decidir sobre sua própria organização, ela-
borando seu regimento interno;

VII – analisar relatórios do agente aplicador quanto 
à forma, prazo e natureza dos investimentos realizados;

VIII – fiscalizar a administração do fundo, poden-
do solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em vias de celebração e quaisquer outros atos;

IX – definir indexadores sucedâneos no caso de 
extinção ou alteração daqueles referidos nesta Lei;

X – baixar instruções necessárias à devolução 
de parcelas do benefício do seguro-desemprego, in-
devidamente recebidas;

XI – propor alteração das alíquotas referentes às 
contribuições a que alude o art. 239 da Constituição 
Federal, com vistas a assegurar a viabilidade econô-
mico-financeira do FAT;

XII – (Vetado);
XIII – (Vetado);
XIV – fixar prazos para processamento e envio 

ao trabalhador da requisição do benefício do seguro-
-desemprego, em função das possibilidades técnicas 
existentes, estabelecendo-se como objetivo o prazo 
de 30 (trinta) dias;

XV – (Vetado);
XIV – (Vetado);
XVII – deliberar sobre outros assuntos de inte-

resses do FAT.
Art. 19-A. O Codefat poderá priorizar projetos das 

entidades integrantes do Sistema Nacional de Atendi-
mento Socioeducativo (Sinase) desde que: (Incluído 
pela Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

I – o ente federado de vinculação da entidade 
que solicita o recurso possua o respectivo Plano de 
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Atendimento Socioeducativo aprovado; (Incluído pela 
Lei nº 12.594, de 2012) (Vide)

II – as entidades governamentais e não governa-
mentais integrantes do Sinase que solicitem recursos 
tenham se submetido à avaliação nacional do atendi-
mento socioeducativo.
....................................................................................

(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de 
Assuntos Sociais, cabendo à última a decisão 
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão 
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 370, DE 2013

Solicita informações ao Ministro de Estado 
da Fazenda a respeito do impacto orçamen-
tário-financeiro de isenção do Imposto de 
Importação –II incidente sobre os produtos 
classificados na TIPI sob código 8541.40 ( 
dispositivos fotossensíveis e outros).

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no § 2º 

do art. 50 da Constituição Federal, que, ouvida a Mesa, 
sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Fazenda, 
as seguintes informações:

a) arrecadação de 2012 do Imposto de Importa-
ção – II, incidente sobre os produtos classificados 
na Tabela do Imposto Sobre Produtos Industria-
lizados (TIPI) na subposição 8541.40. – “Dispo-
sitivos fotossensíveis semicondutores incluindo 
as células fotovoltaicas, mesmo montadas em 
módulos ou painéis, diodos emissores de luz”;
b) estimativa do impacto orçamentário-financeiro 
nos exercício financeiro de 2012, em função de 
alterações propostas na minuta de projeto de 
lei em anexo.

Justificação

Diante da importância dos produtos fotovoltai-
cos para a utilização de energia limpa, é de interesse 
da sociedade a redução da carga tributária sobre os 
mesmos. Assim, tenho elaborado minuta de projeto 
de lei com tal intenção, que aguarda a estimativa do 
impacto orçamentário e financeiro para sua conclusão.

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), estabelece 
as normas de finanças públicas voltadas para a res-

ponsabilidade na gestão fiscal, tratando da Renúncia 
de Receita no art. 14 e da Geração da Despesa nos 
arts. 15 e 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamen-
to de ação governamental que acarrete aumento da 
despesa será acompanhada da estimativa do impacto 
orçamentário-financeiro.

A Lei nº 12.708, de 17 de agosto de 2012, Lei 
de Diretrizes Orçamentárias – LDO-2013, determina 
no art. 90 que a estimativa do impacto orçamentário-
-financeiro deverá ser elaborada ou homologada por 
órgão competente da União e acompanhada da res-
pectiva memória de cálculo.

O Ministério da Fazenda é o órgão apropriado 
para apresentar essas informações. 

Sala das Sessões, – Senador Ataídes Oliveira.

(À Mesa para decisão.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será des-
pachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 371, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto 
de Lei do Senado n.º 122, de 2013, de autoria da Se-
nadora Lúcia Vânia, que “Dispõe sobre a transferência 
direta de recursos aos beneficiários do Programa Bolsa 
Família para aquisição de material escolar”, seja enca-
minhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
para que esta se pronuncie sobre o mesmo.

Sala das sessões em, 18 de abril de 2013. – Se-
nador Cyro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Quero cumprimentar os colegas Senadores pre-
sentes – Senadora Ana Amélia, Senador Mário Couto, 
Senador Mozarildo Cavalcanti e Senador Paulo Paim 
–, cumprimentar todos os que nos acompanham atra-
vés da TV e da Rádio Senado e dizer que é um prazer 
estarmos aqui, às 14 horas, começando mais uma se-
mana de trabalho no Senado Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – 
Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu que-
ria me inscrever pós-Ordem do Dia, se houver Ordem 
do Dia.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pois não. Mesmo que não tenha, por conta de a 
pauta estar trancada por uma medida provisória, abrin-
do e encerrando a Ordem do Dia, V. Exª será inscrito 
como o primeiro orador logo após a Ordem do Dia.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu 
o agradeço.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O primeiro orador inscrito é o meu querido co-
lega, Senador Paulo Paim.

Eu queria, só aproveitando, Senador, enquanto 
V. Exª caminha até a tribuna, agradecer, da tribuna do 
Senado, à população de Cruzeiro do Sul, no Acre. O 
povo acreano, ontem, viveu um dia de autoestima ele-
vada, pelo sucesso que os nossos bons cruzeirenses 
ou bons acreanos de Cruzeiro do Sul fizeram no Pro-
grama do Faustão, quando – vou inclusive fazer um 
pronunciamento daqui a pouco – ganharam a Dança 
da Galera e fizeram um trabalho extraordinário, mis-
turando a nossa cultura indígena, a cultura da floresta 
com o talento da juventude e da população de Cruzei-
ro do Sul e fazendo uma oportunidade, que é nesse 
Programa da TV Globo, de mostrar a cultura acreana, 
o jeito de o acreano ser, especialmente daquela parte 
do Acre, no Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Então, parabéns a todos!
Eu, como acreano de pai, mãe e avô, fiquei muito 

orgulhoso e já, já vou fazer um pronunciamento, como 
orador inscrito, por conta do sucesso que o Acre fez, 
graças à população de Cruzeiro do Sul, na tarde do 
domingo de ontem.

Como a palavra V. Exª, Senador Paulo Paim. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o 

seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Jorge Viana, uso a palavra, nesta segunda-feira, para 
falar sobre o dia 1º de maio, que será na quarta-feira. 
Nós não estaremos aqui, porque é feriado, então, falo 
hoje sobre o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, e 
sobre os 70 anos da CLT, nossa Consolidação das 
Leis do Trabalho.

Começo citando uma frase que está escrita na 
obra Germinal, de Émile Zola, que descreve as con-
dições de vida subumanas de uma comunidade de 
trabalhadores de uma mina de carvão na França. Ele 
diz: “A alegria de viver desaparece quando não há 
mais esperança”.

Sr. Presidente, o Dia do Trabalhador é uma data 
que remete, diretamente, à luta por melhores condições 
de vida e de trabalho e à resistência contra qualquer 
tipo de injustiça.

Esse embate e essa trincheira ajudaram a dar 
forma e a moldar, decisivamente, o mundo contem-
porâneo. Não há conquista social relevante que não 

tenha, em sua origem, uma participação importante 
dos movimentos dos trabalhadores. 

Da mesma forma, mudanças no mundo do traba-
lho refletem-se, ampla e imediatamente, no ambiente 
social. Fatores como nível de emprego e de desempre-
go, salário e tempo dedicado ao trabalho são variáveis 
decisivas para entendermos e avaliarmos uma socie-
dade, mas também para intervirmos e transformarmos 
a vida social. Daí a importância das políticas públicas 
voltadas para o trabalho e para os trabalhadores.

Podemos lembrar que a crise que hoje assola 
a Europa teve repercussão negativa lá – todas as in-
cursões erradas no campo da economia –, o que, no 
Brasil, não aconteceu devido à força de trabalho do 
nosso povo, à valorização do salário mínimo e à pró-
pria distribuição de renda, que sustentou o enfrenta-
mento com a crise.

Sr. Presidente, o Brasil tem passado por mudan-
ças importantes: a volta da democracia nos anos 80, 
a estabilidade econômica, avanços sociais, aumentos 
salariais consideráveis, a própria valorização do sa-
lário mínimo, com uma política duradoura e de longo 
prazo, saindo de US$60, há 11 anos, e hoje chegan-
do a US$363.

A manter-se essa política, até 2023, teremos um 
salário mínimo em torno de US$1 mil. 

Entre 2001 e 2011 e principalmente a partir da 
metade da década, a taxa de desemprego caiu regu-
larmente no Brasil até atingir, em dezembro de 2012, 
a menor taxa da série histórica iniciada em março de 
2002, que foi 4,6%, enquanto que, na Europa, o de-
semprego chega hoje a 26%.

Mesmo a forte crise financeira mundial, que afe-
tou o mundo inteiro em 2008 e 2009, não foi felizmente 
suficiente para reverter essa tendência. Se o índice de 
desemprego, em 2009, cresceu 1,3 ponto percentual, 
já em 2011 caiu 1,8 ponto.

A composição do mercado de trabalho também 
teve variações significativas ao longo do período de 
2001 a 2011. 

Em 2001, Sr. Presidente, os trabalhadores com 
11 anos ou mais de escolaridade constituíam 30% do 
total de ocupados. Em 2011, a proporção aumentou 
para 50%. Ao mesmo tempo, caiu a participação do 
grupo de trabalhadores com baixa escolaridade: de 
25% dos ocupados em 2001 para 15% em 2011. Isso 
reflete não só a queda de participação das pessoas 
menos escolarizadas, mas também – aí, sim, um fato 
positivo – a entrada maior no mercado de trabalho de 
jovens com maior escolaridade, uma evolução positiva 
na educação no nosso País.

Outra variável, o grau de informalidade entre 
os ocupados apresentou queda contínua e longa, a 
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mais longa de toda a década passada, que também é 
positivo. Em 2001, a informalidade atingiu 55,1% dos 
trabalhadores; agora, em 2011, baixou 45%.

Sr. Presidente, temos também que avançar. Olhan-
do mais de perto, vemos diferenças importantes nes-
se crescimento do rendimento dos trabalhadores, o 
que significa, sem sombra de dúvida, avanços, como 
eu dizia.

Um dado importante é que a taxa de crescimen-
to do rendimento entre as mulheres de 2001 a 2011 
foi de 27,5%, superior à taxa de crescimento entre os 
homens, que foi de 19,1%.

Como no período também aumentou a participa-
ção feminina no total de ocupados, isso mostra uma 
melhora significativa da inserção das mulheres no mer-
cado de trabalho. Também cresceu proporcionalmente 
mais o rendimento dos negros em comparação com 
os trabalhadores não negros, e aí avançamos também 
na valorização dos mais jovens em comparação com 
os mais velhos.

Tudo isso contribuiu para uma redução acentuada 
do grau de desigualdade de rendimento no mercado 
de trabalho do nosso País, como comprova a evolução 
do coeficiente de Gini para o rendimento do trabalho 
principal: de 0,552, em 2001, para 0,485, em 2011.

Com relação às mulheres, lembro que a Comis-
são de Direitos Humanos aprovou projeto do Deputado 
Marçal Filho, que contou com a nossa relatoria, que 
prevê multa para aquelas empresas que pagarem, 
para as mulheres, salário menor do que pagam para 
os homens, quando ambos realizam a mesma ativida-
de. Atualmente, o projeto está na CCJ, com relatoria 
da Senadora Ana Rita.

Espero que o parecer seja favorável, como tenho 
certeza de que será, porque conheço a Senadora Ana 
Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos. 
País justo, País sem miséria é país também onde não 
há desigualdade em tratamento salarial de todas as 
formas para os homens e para as mulheres.

Sr. Presidente, esse breve mapa da situação do 
trabalho, no Brasil, traz, sem dúvida nenhuma, boas 
notícias, mas o fato é que ainda precisamos lutar contra 
problemas importantes e injustiças graves que afetam 
as condições de trabalho no País. Repito: um País sem 
miséria não admite discriminação de sua gente, por ne-
nhum motivo, mas podíamos lembrar aqui, por gênero, 
por raça, por cor, por religião ou por orientação sexual 

Temos, ainda, um longo caminho a percorrer. 
Sempre digo que o rufar dos tambores tem que estar 
diariamente nas ruas, nas praças, nos campos, nas flo-
restas, nas canhadas, nas montanhas e nos rios. Pois 
só assim é que os poderes constituídos ficam saben-

do que a nossa gente tem voz e a batida do tambor é 
uma forma de reclamar e de cobrar.

O Brasil necessita da redução de jornada de 
trabalho, das atuais 44 horas para 40 horas semanais 
– projeto de minha autoria com o Senador Inácio Arru-
da, que se encontra ainda na Câmara dos Deputados; 
que lá apresentamos quando éramos deputados. Seria 
um extraordinário avanço essa aprovação, que geraria 
mais de três milhões de novos empregos. 

O Brasil aguarda, ansiosamente, também, o fim 
do fator previdenciário, considerado por todos o maior 
inimigo dos trabalhadores. Essa fórmula rouba – rou-
ba, sim, é um roubo –, na hora da aposentadoria, tira 
50% do salário da mulher e 45% do salário do homem 
celetista. 

Felizmente o Senado já cumpriu sua parte. O 
Senado aprovou, ainda em 2008, essa proposta que 
aqui apresentei, por unanimidade: o fim do fator pre-
videnciário. 

Sr. Presidente, infelizmente o projeto está para-
do há cinco anos na Câmara, na mão dos Deputados 
Federais. 

O Senado também aprovou em 2008, na mes-
ma noite, no mesmo dia, eu diria, dois outros projetos 
que apresentamos, que vão ao encontro das lutas de 
milhões de aposentados: o que recompõe o valor das 
aposentadorias e pensões e o que reajusta as apo-
sentadorias e pensões pelo mesmo percentual dado 
ao salário mínimo, ou seja, inflação mais PIB ou pelo 
crescimento da massa salarial.

Esses dois projetos, também por nós apresen-
tados e aprovados, estão onde? Lá na Câmara dos 
Deputados, à espera de votação por parte daqueles 
Parlamentares. 

Senhoras e senhores, aposentado também é tra-
balhador – por isso é que lembro a homenagem que 
eu faço no dia 1º de maio. Engana-se quem pensa o 
contrário. São homens e mulheres de cabelos brancos 
que deram a sua vida para a construção deste País.

Nós, aqui, aprovamos também a desaposentado-
ria. A desaposentadoria nada mais é do que um grito 
de justiça a respeito de quem pagou contribuições da 
Previdência antes e depois de se aposentar e voltou 
a trabalhar. 

O cidadão se aposentou, voltou ao trabalho, vol-
tou a contribuir. O que ele está pedindo é que somente 
deem a ele, via cálculos atuariais e pela legislação vi-
gente, um benefício de acordo com o número de anos 
que ele contribuiu para a Previdência, ou seja, o custo 
para o Governo é zero, porque ele só vai receber sobre 
aquilo que ele pagou.

Sr. Presidente, o Tribunal de Contas da União já 
reconhece a desaposentadoria para todos. 
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Também o Poder Judiciário reconheceu já esse 
direito, e agora está no Supremo Tribunal Federal, 
com posição favorável por parte do Relator, o Ministro 
Celso de Melo. 

Quero dizer, Sr. Presidente, também neste dia que 
não posso me esquecer da importância dos motoristas 
no nosso País. Estamos debatendo o Estatuto do Mo-
torista. A ideia é levar direitos e benefícios à profissão 
de todos aqueles que têm seu sustento ao volante de 
caminhões, ônibus, vans, motos, táxi. 

Entre esses direitos e benefícios que constam no 
projeto estão a aposentadoria especial por 25 anos de 
serviço e o limite para o tempo de direção. 

Não tenho dúvidas de que o Estatuto do Motoris-
ta, que apresentei há três anos, vai diminuir o conflito 
entre empregados e empregadores e, com isso, todos 
ganham. O Estatuto ajudará também na melhoria da 
vida dos motoristas, dos seus familiares, dos trabalha-
dores que rodam por este País.

Já realizamos inúmeras audiências públicas. Va-
mos realizar outras, se necessário, para melhorar a 
vida de milhões de profissionais, para que, com sua 
aprovação e sanção da Presidenta, garanta-se a eles, 
por exemplo, a aposentadoria especial.

Sr. Presidente, dados rápidos exemplificam a 
importância da aprovação do Estatuto do Motorista: 
mais de um terço da categoria roda mais de 13 horas 
por dia; quase 80% sente o peso do sono ao volante; 
e 64% reconhecem colegas que se drogam para di-
rigir. O resultado desse quadro são quase quatro mil 
mortes por ano nas rodovias federais, envolvendo ca-
minhões e ônibus.

Sr. Presidente, neste 1º de maio, nós marcamos 
também a data dos 70 anos da CLT, CLT criada por 
Getúlio Vargas, através do decreto assinado em 1º de 
maio de 1943.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Os direi-
tos assegurados nessa legislação são importantíssi-
mos: Carteira de Trabalho e Previdência Social, vale-
-transporte, férias, adicional noturno, salário mínimo, 
licença-paternidade, 13º, FGTS, PIS, entre outros.

Essas conquistas, Senador Mozarildo, do PTB, 
trabalhistas – e vou permitir, em seguida, um aparte a 
V. Exª, com a tolerância do nosso Presidente, já que 
estamos numa segunda-feira –, não foram alcançadas 
de graça. Foram forjadas a duras penas, em uma luta 
de anos e anos do nosso povo.

Aqui lembramos, com muito orgulho, que foi na 
era de Getúlio Vargas que a CLT foi construída. Foi, 
e continua sendo, uma questão de justiça. Por isso, 
devemos estar atentos, redobrando a nossa vigilân-

cia. Eu não posso deixar de comentar que mais se 
avizinha um processo que pode flexibilizar a CLT e os 
artigos que tratam dos direitos sociais, com o que nós 
não concordamos. 

Tramitam na Câmara vários projetos, Sr. Presi-
dente, nesse sentido, (Fora do microfone.) como o PL 
nº 951, o nº 4.330; um trata do Simples Trabalhista, o 
outro trata da terceirização, o outro cria um novo código 
do trabalho, um outro cria o contrato por hora, depois, 
o outro, do trabalho eventual. 

Quero dizer que a Anamatra disse, em certo mo-
mento, numa audiência pública: “São um grande retro-
cesso no Direito do Trabalho do Brasil e uma afronta 
à Constituição esses projetos que estão na Câmara”.

Sabemos também que está em gestação uma 
proposta que cria, como eu diria, o salário eventual e 
por hora de trabalho. Alertamos a todos que a decla-
ração de um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho 
também nos preocupou muito quando ele disse que é 
preciso flexibilizar os direitos dos trabalhadores. 

Sr. Presidente, eu estou simplificando aqui o meu 
pronunciamento, estou passando folhas e folhas, que 
vão na mesma linha. Temos que saudar...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Senador, acho que V. Exª, com todo o respeito 
a todos os colegas, tem uma vida dedicada à causa 
dos trabalhadores. Nós estamos, de fato, na semana 
de 1º de maio. Tudo bem V. Exª pular algumas partes 
de seu discurso, mas é mais do que justo ouvirmos 
aqui a fala de V. Exª inaugurando a sessão de hoje, 
a semana dos nossos trabalhos, trazendo tema que 
tem que estar presente. Se, no Brasil hoje, estamos 
vivendo o pleno emprego, o maior desafio do mundo 
é emprego. Então, pode ficar certo de que a tolerância 
será a necessária para que o tema receba o respeito, 
e nós possamos ouvir V. Exª sobre o Dia do Trabalho.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Jorge Viana.

O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA. Fora do 
microfone.) – Merecidamente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, 
Senador Mário Couto.

Eu vou tentar chegar ao final, pois quero muito 
receber um aparte do Senador Mozarildo.

No que se refere à eliminação do trabalho precá-
rio no Brasil, não podemos deixar de mencionar, nes-
ta ocasião, a importante decisão desta Casa quando 
aprovávamos a PEC da doméstica. Chega a ser es-
pantoso que foi apenas agora que se reconheceu o 
trabalhado doméstico. Foi um dia histórico, que jamais 
esqueceremos. Temos de saudar o fim dessa situação 
de discriminação e desigualdade totalmente injustifi-
cada. Cumprimento, neste momento, tanto a Câmara 
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quanto o Senado. Poderemos dizer, com o passar dos 
anos, que nós estávamos lá, nós participamos daquele 
momento tão importante da vida nacional.

O Brasil, Sr. Presidente, não pode virar as costas 
para a situação também do trabalho escravo.

Recebi um exemplar, recentemente, da primeira 
edição da revista Labor, do Ministério Público do Tra-
balho. Na capa consta a chamada: “Trabalho escravo, 
um problema do Brasil contemporâneo”. É uma publi-
cação que reúne histórias de homens e mulheres, de 
norte a sul do País, que sofrem ou sofreram desres-
peito aos seus direitos fundamentais no ambiente de 
trabalho e o enfrentamento a essa realidade realizado 
pelos procuradores do trabalho.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A revista, 
Sr. Presidente, traça, por exemplo, um perfil do traba-
lho escravo contemporâneo e conta como o Ministério 
do Trabalho resgatou já milhares de trabalhadores de 
oficinas têxteis, de fazendas no interior do País, de 
frigoríficos e assim por diante.

Mediante a leitura, podemos ver que os traba-
lhadores escravos são, em sua maioria: migrantes, 
analfabetos, clandestinos, pessoas com deficiência, 
doentes, alcoolistas e pessoas que nunca tiveram se-
quer um documento.

Segundo o Ministério do Trabalho, 85% dos resga-
tados começaram a trabalhar com menos de 12 anos 
de idade e normalmente são analfabetos ou possuem 
somente até dois anos de estudo.

Parece mentira, mas, em pleno século XXI, se-
gundo dados da Divisão de Fiscalização para Erradi-
cação do Trabalho Escravo, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, mais de 43 mil trabalhadores foram resga-
tados, entre 1995 e 2012, em 3.353 estabelecimentos 
inspecionados durante as operações de fiscalização 
para erradicação do trabalho escravo moderno.

O trabalho forçado, a servidão por dívida, a jor-
nada exaustiva ou o trabalho degradante, apesar de 
serem crimes tipificados, no art. 149 do Código Penal, 
ainda são uma realidade no campo e nas cidades bra-
sileiras. Temos, com isso, que aprovar a PEC nº 57, 
de 1999, sobre o combate ao trabalho escravo, de au-
toria do ex-Senador Ademir Andrade, que determina 
a expropriação de terra ou de prédio urbano, ou seja, 
quem mantiver sob sua jurisdição, sob seu espaço, 
seja no campo ou na cidade, onde ele é proprietário, 
trabalhador sob regime de escravidão vai perder a 
propriedade! – atualmente, a PEC está na CCJ, sob a 
relatoria do nobre Senador Aloysio Nunes.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Pre-
sidente, ao mesmo tempo em que temos de nos es-
forçar para eliminar essa situação, que mais lembra o 
século XIX do que o século XXI, temos de olhar para 
adiante, considerando o impacto nas relações laborais 
e nas condições de trabalho das grandes transforma-
ções econômicas e tecnológicas associadas com a 
globalização. Entre um passado que insiste em querer 
se prolongar no presente e um futuro cheio de novos 
desafios é que o Brasil tem de equacionar os proble-
mas que surgem no domínio das relações de trabalho, 
melhorando as condições de vida e trabalho de toda 
nossa gente.

Sr. Presidente, terminando, acredito que estamos 
caminhando bem, no sentido de construir o Brasil que 
queremos – claro que, aqui, teci elogios, fiz crítica a 
algumas situações, mas reconheço que estamos avan-
çando. Fizemos muito, mas temos muito o que fazer! 
Acredito que, se fizermos isso com fé e boa vontade, 
estruturados em bases sólidas, como a justiça social, 
a igualdade de oportunidade, o respeito à dignidade, 
o respeito aos direitos humanos, certamente pou-
saremos nossos olhos sobre o justo tratamento que 
o trabalhador merece. Certamente descansaremos 
nossas consciências, cientes de que o esforço diário 
dos trabalhadores está, realmente, sendo reconheci-
do e que nossas homenagens estão sendo sentidas, 
não somente no discurso, não somente na palavra e 
mesmo aqui na tribuna, mas, sim, no mundo real de 
cada homem, de cada mulher que trabalha, de cada 
desempregado ou aposentado neste País. 

O trabalhador poderá pagar suas contas, usu-
fruir da casa própria, desfrutar de um jantar saudável, 
planejar um fim de semana, com lazer, com direito ao 
cinema, com acesso à luz, à água e ao saneamento 
básico. O trabalhador vai poder pensar que ele e seus 
filhos têm o direito de ir a um parque de diversão ou 
a qualquer outra opção de lazer, descansar tranqui-
lo, sabendo que tem acesso à saúde, à educação, à 
segurança e que pode alcançar um próspero futuro 
para os filhos.

Com certeza, esse dia há de chegar! Por que 
há de chegar?

Porque os nossos trabalhadores merecem, por-
que eles são gente de fibra, gente que luta e enfrenta 
as dificuldades de cabeça erguida.

O Brasil é feito de gente que não se entrega, que 
cumpre suas obrigações e não foge à luta!!!

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não foge 
a um bom combate.
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E é por isso, Sr. Presidente, que eu convoco a 
todos a acolher a sua gente, a olhar nos olhos dos 
seus trabalhadores, a encarar as dificuldades que eles 
expressam, a encarar o grito de quem se sente injus-
tiçado, o cansaço de quem se sente desanimado, a 
tristeza de quem se sente vencido, a profunda dor de 
quem se sente abandonado!

Vamos honrar os nossos trabalhadores e traba-
lhadoras, porque, sem eles, não existe Brasil. O Brasil 
é feito por eles e com eles. Eles é que fazem com que 
este país seja, abra aspas, “O BRASIL”!

Enfim, Sr. Presidente, termino aqui minhas pala-
vras, lembrando a importância do dia 1º de Maio, Dia 
do Trabalhador, reiterando, mais uma vez, nosso em-
penho e nossa dedicação à causa do trabalho e dos 
trabalhadores no Brasil.

A todos os trabalhadores brasileiros e a todas 
as trabalhadoras brasileiras e do mundo meu abraço 
fraternal e meus sinceros agradecimentos por tudo o 
que fazem pela grandeza desta Pátria.

E aqui, mais uma vez, eu cito Émile Zola, que 
disse: “A alegria de viver desaparece quando não há 
mais esperança”.

Para nós, há esperança. Fizemos muito, mas, com 
certeza, faremos muito mais, por toda a nossa gente.

Sr. Presidente, naqueles dois minutos ali indica-
dos, se o Senador Mozarildo Cavalcanti puder fazer 
um aparte, eu agradeceria muito.

Eu encerrei definitivamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Com certeza, porque aí eu chamaria o próximo 
orador, mas é justo..

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) 
– Senador Paulo Paim, peço a palavra apenas para 
cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento feito. 
Quero dizer, como disse o Presidente Senador Jorge 
Viana e o Senador Mário Couto, que V. Exª é um íco-
ne na batalha em favor dos direitos dos trabalhadores 
nesta Casa. E V. Exª...

(Soa a campainha.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
... fez uma menção que considero uma justiça à história 
do trabalhador: a realidade do trabalhador começou 
a mudar com Getúlio Vargas, com a CLT. E temos de 
pensar, como disse V. Exª, não só no trabalhador que 
está na ativa, mas principalmente no trabalhador que 
está aposentado e que já deu a sua vida toda em bene-
fício do trabalho em favor da Nação. Parabéns a V. Exª.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Se V. Exª 
permitir, eu diria apenas: Getúlio Vargas, Pasqualini e 
eu tinha e tenho um carinho por Leonel Brizola.

Sr. Presidente, eu agradeço muito a V. Exª. O Se-
nador Mozarildo Cavalcanti fez um belo aparte. Não 
usou os dois minutos, mas eu já usei mais do que 
vinte minutos.

Agradeço muito a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Paim, pelo 
pronunciamento. 

Foi bom ter recebido apoio do Plenário, por conta 
do tema que V. Exª estava tratando, abrindo, da me-
lhor maneira, a semana em que celebramos o dia 1º 
de Maio, o Dia do Trabalhadores e das Trabalhadoras.

Com a palavra, o Senador Luiz Henrique, como 
orador inscrito.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, 1º Vice-Presi-
dente desta Casa; Srªs e Srs. Senadores, é importan-
te quando um homem público realiza uma obra física, 
quando pavimenta uma estrada, quando constrói uma 
escola, um posto de saúde, um hospital, uma univer-
sidade. Mas o que marca efetivamente a presença do 
homem público é fazer nascer uma instituição, é criar 
um sistema, é criar um processo. É criar algo de caráter 
intangível que se torna tangível ao longo dos tempos.

Os homens que são capazes de criar novas insti-
tuições são aqueles que ficam para sempre na história. 
É o caso do gaúcho Luiz Fernando Cirne Lima, um dos 
estadistas mais respeitados da história do nosso País.

Cirne Lima é responsável pela criação do grupo 
de trabalho que resultou na criação da Embrapa – Em-
presa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

Essa empresa está neste ano comemorando o seu 
40º aniversário. É um 40º aniversário, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, a ser comemorado com grande 
retumbância neste País, porque a Embrapa é a prova, 
a prova indiscutível de que se o País fizer o esforço na 
pesquisa científica e tecnológica, se o País priorizar a 
pesquisa, obterá resultados na área industrial, na área 
de serviços, na área da informação, nas demais áreas 
que não têm hoje a liderança, o protagonismo interna-
cional que tem a agricultura e a pecuária brasileiras.

Não fora aquele gesto grandiloquente do estadis-
ta Cirne Lima, não teríamos Embrapa, não teríamos 
pesquisa agropecuária no nível que temos e não terí-
amos uma agricultura representando o que represen-
ta no Produto Interno brasileiro e nas exportações de 
grãos e de carne.

São hoje, Sr. Presidente, 9.506 empregados ato-
mizados, disseminados por todo o País. São 2.355 
pesquisadores, dentre os quais 2.061 doutores, que 
formam essa notável massa crítica capaz de realizar 
o milagre que houve no nosso País.
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O Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, 
comandado pela Embrapa, produziu números fantás-
ticos que colocaram o Brasil na liderança do processo 
da produção agropecuária.

No período entre 1976-2011, a área destina-
da a grãos e sementes oleaginosas aumentou 
43,92%, enquanto a produção aumentou por 
volta de 249,56%, e os rendimentos [do País] 
aumentaram 2 vezes [4%] . [...]
A produção de carne bovina, de carne suína e 
de carne de aves, aumentou de forma gradu-
al de 4.270 mil toneladas métricas, em 1978 
– aumentou de 4.270 mil toneladas métricas, 
em 1978 –, para 24 mil toneladas métricas, 
em 2011. [Significa dizer que aumentou seis 
vezes num período tão curto. Entre os anos 
de] [...] 1978 e 2011, a produção de carne de 
aves aumentou de 1.096 mil toneladas para 
12.863 mil toneladas, [ou seja, aumentou] 12 
vezes, a produção de carne suína aumentou 
de 1.060 mil toneladas para 3.362 mil tonela-
das, [ou seja, aumentou] três vezes; e a pro-
dução de carne bovina aumentou de 2.114 mil 
toneladas para 8.448 mil toneladas. [Ou seja, 
aumentou] quatro vezes.
[Nesse mesmo] [...] período, entre 1978 e 2011, 
as taxas anuais de crescimento registradas 
para a carne bovina, carne de aves e carne 
suína foram, respectivamente, de 6,2%, 11,3% 
e 5,1%. [...] A produção de leite, aumentou ex-
traordinariamente de 11,16 bilhões de litros, em 
1980, para a 32,09 bilhões de litros em 2011.

(Soa a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
São números incontestáveis, que colocam a nossa 
Embrapa na condição de grande centro de irradiação 
do conhecimento na área agropecuária. Essa mesma 
expertise o Ministro Marco Antonio Raupp e o seu an-
tecessor, o Ministro Aloizio Mercadante, querem levar 
para o setor industrial através da criação da Embrapi. 
Nada mais lógico do que fazer transbordar para outros 
setores da economia a experiência exitosa, fantasti-
camente exitosa, da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária.

Faço aqui, Sr. Presidente, este registro para de-
monstrar que o Brasil, por obra da iniciativa pública e 
da iniciativa privada, tem que aumentar o seu esforço 
na pesquisa científica e tecnológica.

Mal saímos de pouco mais de 1% do PIB em 
pesquisa científica e tecnológica. No Brasil, no en-
tanto, 70% dessa pesquisa é bancada pelo Governo, 
seja nas universidades, seja nos centros de excelên-

cia, seja nas empresas estatais, como a Petrobrás. O 
grande esforço pela inovação ainda se produz no setor 
público; o setor privado acorre apenas com um terço 
desse esforço.

É preciso que haja uma consciência nacional para 
que a sociedade se agregue a essa verdadeira neces-
sidade urgente, inadiável, patriótica de dispor de pes-
quisadores, de instrumentos e de centros de pesquisa.

Comemorando os 40 anos da Embrapa, nós que-
remos deixar aqui, perante o Plenário desta Casa e 
perante a Nação, através daqueles que nos escutam 
e que nos veem pela TV Senado...

(Soa a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) 
– ...pesquisar mais, aumentar a capacidade de ino-
vação nacional é fundamental para que o Brasil seja 
competitivo em tudo como é competitivo na produção 
de alimentos, representando hoje uma das grandes 
forças mundiais nessa área. Pesquisar mais é preci-
so. Ontem, não já; ontem. Que, na próxima década, 
o Brasil reproduza o exemplo da Embrapa e, quando 
comemorarmos os seus 50 anos, estejamos comemo-
rando outros jubileus.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Eu o cumprimento, Senador Luiz Henrique. Eu acho 
que V. Exa, como ex-Ministro da Ciência e Tecnologia, 
ex-governador, ex-prefeito, e uma pessoa comprometida 
com a agropecuária brasileira e com o meio ambiente, 
traz dados fundamentais para que melhor se compre-
enda e até se celebre: enquanto o mundo inteiro vive 
uma situação de dificuldade, o Brasil aumentou em 
13% a produção de grãos no ano passado, em plena 
crise. Isso tudo decorre dos produtores, mas também 
da nossa Embrapa. Parabéns a V. Exa.

Com a palavra, Senador Cícero Lucena. (Pausa.) 
Não está presente.
O próximo orador é o Senador Ruben Figueiró, 

que está aqui. Eu não tenho nenhuma comunicação 
inadiável. V. Exa, Senador Ruben Figueiró; em segui-
da, o Senador José Pimentel, Líder; Casildo Maldaner 
e, logo em seguida, eu. Já chegaremos aos colegas.

Com a palavra V. Exa, Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu pretendia 
dar um aparte ao eminente Senador Luiz Henrique, mas 
o faço agora para dizer a S. Exa que o seu discurso a 
respeito da Embrapa foi de uma profundidade tal que 
chamou minha atenção. Eu me associo integralmente 
à sua exposição.
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Mato Grosso do Sul talvez tenha sido um dos 
Estados brasileiros que mais recebeu influxos posi-
tivos da Embrapa. Nós temos lá três unidades: uma 
unidade de gado de corte, em Campo Grande; uma 
unidade dedicada exclusivamente à agricultura, a Em-
brapa Oeste, em Dourados; e a Embrapa Pantanal, 
que cuida daquela imensa riqueza que o Brasil tem. 
Em todas essas unidades, há um trabalho extraordi-
nário de pesquisa e melhoramento não só do gado 
de corte, não só das sementes, como da preservação 
do meio ambiente e da criação de condições de vida 
para o homem pantaneiro com a Embrapa Pantanal. 
E, aliás, esse é inclusive um dos motivos do meu pro-
nunciamento hoje.

Quero dizer a V. Exª, ao associar-me ao seu dis-
curso, que nós precisamos nos lembrar também de 
duas outras pessoas que foram muito importantes na 
implantação da Embrapa: os engenheiros Eliseu Alves 
e Alysson Paulinelli. Eu tenho absoluta certeza de que, 
no seu discurso, o senhor se lembrou mentalmente 
dessas pessoas. A eles também a nossa homenagem 
por esse extraordinário trabalho que, ao longo de 40 
anos, a Embrapa tem feito em favor da economia rural 
do nosso País.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Se 
V. Exª me permite...

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Com o maior prazer.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – São 
dois brasileiros de grande dimensão. A eles, evidente-
mente, cabe dividir esse laurel. O ex-Ministro Alysson 
Paulinelli teve um papel determinante nesse processo. 
Quando eu me referi ao Ministro Luiz Fernando Cirne 
Lima, quis englobar todos os protagonistas que, inte-
grando ou não aquela comissão que ele criou, foram 
responsáveis pelo surgimento da Embrapa. Parabéns 
a V. Exª!

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Muito obrigado.

Eu sei que V. Exª, sem dúvida nenhuma, tem 
como reconhecida pela população brasileira a parti-
cipação inolvidável desses três vultos da economia 
rural do nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador...
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 

Com muita honra, Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu sei que 

o tema que V. Exª vai tratar não deve estar diretamen-
te vinculado à questão abordada pelo Senador Luiz 
Henrique, com muita propriedade, com muita justiça, 
nessa homenagem que fez aos 40 anos da Embrapa. 
Eu não gostaria de deixar passar este momento de 

renovar a importância e a relevância desta empresa, 
que é orgulho e patrimônio dos brasileiros em razão 
do protagonismo evidenciado pelos números que o Se-
nador Luiz Henrique apresentou. Ele é do Estado de 
Santa Catarina, que hoje orgulha o Brasil também pelo 
esforço feito pelas autoridades do Governo, inclusive 
do nosso colega Luiz Henrique, na qualidade sanitária 
do rebanho catarinense. A Organização Internacional 
de Epizootias (OIE), com sede em Paris, reconhece, 
pela primeira vez, um território isolado, no País, como 
livre de aftosa sem vacinação há mais de uma década. 
Essa é uma conquista, e os catarinenses precisam ter 
o nosso reconhecimento pelo esforço que fizeram. En-
tão, não é pouca coisa o esforço que Santa Catarina 
fez para conseguir essa condição privilegiada, fruto da 
dedicação. A Embrapa, nesse papel e nesse contex-
to, Senador Ruben Figueiró, teve... E V. Exª também 
é prova disso porque tem um filho que é embrapiano, 
como se fala, não é?

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Com muita honra.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – De fato, 
é sempre bom exaltarmos, como fez o Senador Luiz 
Henrique, como o senhor fez também, na segunda-
-feira passada, 22 de abril, em que realizamos aqui, 
neste plenário, sessão em homenagem aos 40 anos 
da Embrapa – e a Câmara, no dia seguinte, 23 –, na 
semana em que a empresa completou os 40 anos. O 
Senador Jorge Viana, que preside esta sessão, esta-
va comandando também a sessão daquela manhã de 
segunda-feira. Foi um momento importante, porque 
vieram todos os representantes da Embrapa do País 
inteiro. E o pronunciamento do Senador Luiz Henrique 
completa o que V. Exª também reafirmou agora, no iní-
cio do seu discurso. Eu queria apenas manifestar esta 
opinião, de novo reconhecendo o papel que a Embrapa 
tem para a economia brasileira, especialmente na pro-
dução agropecuária, para o pequeno agricultor, para 
a agricultura familiar, para o médio agricultor, para o 
grande agricultor. O Brasil precisa de todos para con-
tinuar no protagonismo que tem hoje no mundo. Muito 
obrigado, Senador Ruben Figueiró.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– Senadora, eu me associo às suas palavras e as di-
rijo ao Senador Luiz Henrique, porque o seu Estado 
também constitui um exemplo em relação àquilo que 
se deve fazer de combate à aftosa.

Realmente, foi um trabalho extraordinário, que 
tenho quase certeza de que teve o estímulo de V. Exª, 
Senador Luiz Henrique, quando Governador do Esta-
do de Santa Catarina.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC. Fora do 
microfone.) – V. Exª me permite um aparte?
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O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Com o maior prazer, como sempre.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Eu tive 
a honra, como Governador, de receber um diploma, em 
Paris, concedido pela Organização Mundial de Saúde 
Animal, declarando Santa Catarina um Estado livre de 
aftosa sem vacinação. Foi um momento marcante na mi-
nha presença à frente do governo estadual. Mas há em 
Santa Catarina uma atividade de pesquisa agropecuária 
e de extensão rural que data de 38 anos. A Acaresc e a 
Epagri são empresas públicas estaduais contemporâne-
as da Embrapa, uma extensão republicana da Embrapa, 
que fazem um papel combinado com a empresa. E a 
nossa pesquisa agropecuária catarinense foi responsável 
pela liderança do nosso Estado na produção de maçã, 
na produção de cebola, na vitivinicultura, que hoje pro-
duz vinhos de qualidade capazes de competir com os 
melhores da América do Sul. A Acaresc e a Epagri são 
responsáveis por esse trabalho. V. Exª refere-se ao seu 
Estado, que, além de ser um exemplo na produção de 
grãos, na produção pecuária, concorre para os números 
expressivos que acabei de citar.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Muito obrigado a V. Exª, Senador Luiz Henrique.

Realmente, hoje concluímos, com chave de ouro, 
as comemorações do 40º aniversário da Embrapa. 
Na segunda-feira passada pela homenagem que a 
Senadora Ana Amélia prestou, tendo a iniciativa de 
se lembrar da Embrapa; e, hoje, com as palavras ex-
perientes de V. Exª, mostrando, de maneira tão clara, 
tão incisiva o quanto a Embrapa serviu ao seu Estado 
e está servindo ao País.

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Sr. Presidente, peço a V. Exª tolerância de algum tem-
po, porque preciso adentrar o assunto que me traz a 
esta Casa neste momento.

Sr. Presidente, o PSDB de Mato Grosso do Sul 
realizou, no último sábado, dia 27, sua convenção re-
gional para renovação estatutária do seu Diretório. Foi 
uma festa cívico-democrática onde mais uma vez os 
tucanos sul-mato-grossenses renovaram seus mais lí-
dimos propósitos pela implantação das teses da social 
democracia, respeitados os postulados de um sistema 
de governo parlamentarista, eis que só nele impera a 
vontade do povo constantemente renovada.

Deixa a Presidência Regional o Deputado Fede-
ral Reinaldo Azambuja com as marcas de uma lide-
rança corajosa, firme e que projetou o partido para as 
disputas decisivas de 2014. E, como seu sucessor, o 
Deputado Estadual...

(Interrupção do som.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
...Márcio Monteiro, também jovem como o Deputado 
Reinaldo Azambuja. Márcio Monteiro tem o (Fora do 
microfone.) pulso firme de um líder tanto que lhe asse-
guram a condição de destemido timoneiro na condução 
do PSDB nos embates que se avizinham.

A essas duas lideranças e aos demais compa-
nheiros, tanto da Comissão Executiva como membros 
do Diretório Regional, a minha solidariedade e con-
fiança no tino do comando partidário. Também quero 
expressar o quanto me tocou o coração ser considera-
do o Presidente de Honra do partido em meu Estado.

Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta 
tribuna é também para, especificamente, abordar um 
assunto que não tem só importância para o meu Esta-
do, transcende as fronteiras dele, ganhando dimensão 
nacional, eis que se trata da preservação de uma das 
relíquias mais importantes da nossa ecologia.

Falarei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
sobre os danos ambientais que ocorrem em uma das 
mais importantes bacias hidrográficas da imensidão 
do Pantanal mato-grossense. Dois terços de sua área 
encontram-se sobre o pálio do Estado de Mato Grosso 
do Sul, o meu berço.

Trata-se de uma questão que se discute há apro-
ximadamente 30 anos. O transbordamento das águas 
do Rio Taquari, corrente d’água que nasce no leste do 
Estado, quase na fronteira com o Estado de Goiás, re-
cebe em seu leito as águas do seu importante tributá-
rio, o Rio Coxim, e desce os contrafortes da Serra de 
Maracaju para adentrar a região pantaneira.

Sobre esse assunto tenho ouvido as mais dife-
rentes opiniões. O tema tem sido recorrente desde 
quando fui Deputado Federal e Constituinte e, depois, 
quando ocupei o cargo de Secretário Estadual de Agri-
cultura e Pecuária do governo Marcelo Miranda, em 
Mato Grosso do Sul.

Na época, procurei locar recursos orçamentários 
federais para atender às demandas da região, como 
tive oportunidade de executar, pela Secretaria, o pro-
grama de microbacias...

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
... na região Planaltina de São Gabriel do Oeste, que 
recuperou 31 mil hectares de terras em processo de 
erosão que levavam detritos arenosos para os afluentes 
do Rio Taquari, a causa mater, no meu entendimen-
to, do levantamento da lâmina aquática desse grande 
rio que adentra e irriga parte significativa do Pantanal 
sul-mato-grossense.

No curso do tempo, muito se falou, muito se pro-
pagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo, por par-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 30 22285 

te de autoridades, tanto federais, quanto estaduais e 
municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver 
a questão do assoreamento do Rio Taquari. Deixaram 
a água correr...

O resultado aí está: um desastre ecológico mo-
numental que hoje chamamos de “deserto aquático”.

Na chamada região do Caronal, no Município de 
Corumbá, há os famosos “arrombados”, locais onde a 
água sai do leito, extravasa pela planície e que atinge 
milhões de hectares que, no passado, apascentavam 
mais de 500 mil reses de bovinos.

Aqui gostaria de, porque me vem à memória, falar 
de uma proposta da subcomissão do interior da Câma-
ra dos Deputados, da qual fui presidente, e que visitou 
a região nos meados da década de 1980 a convite do 
Sindicato Rural de Corumbá. A subcomissão levou ao 
Ministro da Integração da época, João Alves, a ideia 
de utilização de três dragas: duas da então autarquia 
da Portobras, e uma da então Superintendência da 
Bacia do Prata, para a dragagem, desde a foz do Rio 
Taquari, no local então denominado Ilha do Cavalo – 
hoje inexistente pela inundação –, e daí acima, o que 
permitiria o início da desobstrução que assoreava o rio. 
Apesar das promessas ministeriais, nada se efetivou.

No momento, a questão volta a ganhar corpo em 
face do impasse surgido entre produtores pantaneiros 
e uma colônia de pescadores com base na cidade de 
Coxim.

O conflito foi criado porque, de um lado, os pro-
dutores construíam barragens para impedir que suas 
terras fossem invadidas pelas águas, e os pescadores, 
por outro, derrubavam-nas para poder...

(Soa a campainha.)

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) 
– ...ter acesso aos locais onde os peixes ficavam apri-
sionados, decorrente da formação de bacias aquíferas.

Sr. Presidente, mais alguns segundos para eu 
concluir o meu pronunciamento. Grato a V. Exª.

Criou-se uma luta entre os dois segmentos, que, 
posteriormente, foi agravada pelo fato de que, à esteira 
da atividade pesqueira, surgiram denúncias de que o 
tráfico internacional de drogas e o contrabando come-
çaram a atuar na região.

Esse quadro conflitante chamou a atenção do 
Ministério Público Federal. Todo esse processo redun-
dou em uma audiência pública realizada na sexta-feira, 
dia 05 de abril, para debater a questão das chamadas 
“bocas fechadas”, que se tornavam ponto vital para o 
desenvolvimento das atividades pecuárias.

Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério 
Público Federal parece que começou a compreender 
o problema do Rio Taquari, deixando de lado alguns 

maniqueísmos que colocam os produtores da região 
como o lado mal da questão, enquanto os pescadores 
e as ONGs ambientais apareciam como o lado bonzi-
nho do processo.

A Embrapa Pantanal realizou uma pesquisa pro-
funda sobre o assunto e, recentemente, publicou um 
livro importantíssimo intitulado Impactos Ambientais e 
Socioeconômicos na Bacia do Rio Taquari-Pantanal, 
no qual discorre, tecnicamente, sobre as causas e 
consequências desse verdadeiro desastre ambiental, 
mostrando claramente que as medidas adotadas pelos 
produtores de fazer o barramento do rio é a maneira 
mais correta para preservar a região.

Mas atitudes equivocadas do mesmo Ministério 
Público Federal terminaram criminalizando, ao longo 
dos anos, os fazendeiros, impedindo-os de preserva-
rem suas propriedades. Daí surgiram os chamados 
arrombados, produzindo um processo erosivo de pro-
porções catastróficas.

Foi um erro provocado talvez pelo açodamento 
ideológico somado ao desconhecimento técnico do 
processo. Mas as consequências permanecem até 
hoje, empobrecendo não somente a região pantanei-
ra, mas também todo nosso Estado.

Pelos estudos da Embrapa Pantanal, atualmente 
a área inundada permanente no cone aluvial do Rio 
Taquari atinge mais de 3 milhões de hectares. São 335 
as fazendas afetadas. No período de 1970 a 1996, hou-
ve uma redução de quase 500 mil cabeças de gado. O 
prejuízo estimado no processo é extraordinário para 
todo o Estado e para o País.

Ao mesmo tempo, a produção pesqueira dimi-
nuiu progressivamente, seguida de danos ambientais 
catastróficos: o aumento das inundações destruiu a 
vegetação, provocando uma alteração florística de 757 
espécies (40% da flora do Pantanal).

Srªs e Srs. Senadores, eu teria que me alongar 
um pouco mais, mas, diante da precariedade do tempo, 
quero apenas pedir a V. Exª, Sr. Presidente, que con-
sidere como lida uma reportagem publicada no maior 
jornal do meu Estado, Correio do Estado, publicada 
recentemente, na qual me parece que a questão con-
flituosa da Bacia do Alto Taquari acena rumo à pacifica-
ção, agora que o Ministério Público Federal conheceu 
as reais nuances do problema, mercê, sobretudo, da 
manifestação técnica criteriosa da Embrapa Pantanal 
– quero aqui ressaltar –, através da sua chefia e devi-
do também às palavras contundentes dos pantaneiros 
taquarizanos que tiveram suas terras inundadas.

Finalizo, Sr. Presidente, reiterando a V. Exª que 
mande transcrever, na íntegra, o texto dessa reportagem 
e também algumas das manifestações da minha lavra.
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Quero dizer a V. Exªs, Srs. Senadores e Srªs Se-
nadoras, que, no próximo dia 15 de maio, a Comissão 
de Desenvolvimento Regional, sob a presidência do 
lúcido Senador Antônio Carlos Valadares, vai ouvir a 
Drª Emiko Resende, Chefe-Geral da Embrapa Panta-
nal, e o Sr. Luciano Aguilar Rodrigues Leite, Presidente 
do Sindicato Rural de Corumbá, que farão exposição 
sobre a realidade do Rio Taquari e, como está, um fá-
tico dano à natureza de nosso Pantanal, riqueza igual 
no mundo não há.

Sr. Presidente, mais uma vez, o meu reiterado 
agradecimento pela tolerância que V. Exª teve à con-
tinuidade do meu pronunciamento.

Obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Discurso Tema: intervenção no Rio Taquari
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o PSDB de 

MS realizou no último sábado, dia 27, sua convenção 
regional para renovação estatutária do seu Diretório. 
Foi uma festa cívico-democrática onde mais uma vez 
mais os tucanos sul-mato-grossenses renovaram seus 
mais lídimos propósitos pela implantação das teses da 
social democracia, respeitados os postulados de um 
sistema de governo parlamentarista, eis que só nele 
impera a vontade do povo constantemente renovada.

Deixa a Presidência Regional o deputado federal 
Reinaldo Azambuja com as marcas de uma liderança 
corajosa, firme e que projetou o partido para as dispu-
tas decisivas de 2014. O sucede o deputado estadu-
al Márcio Monteiro, também jovem como o deputado 
Reinaldo Azambuja. Márcio Monteiro tem o pulso firme 
de um líder tanto que lhe asseguram à condição de 
destemido timoneiro na condução do PSDB nos em-
bates que se avizinham,

A essas duas lideranças, demais companheiros, 
tanto da comissão Executiva como membros do Dire-
tório Regional, a minha solidariedade e confiança no 
tino do comando partidário. Também quero expressar 
o quanto me tocou no coração ser considerado o Pre-
sidente de Honra do partido no Estado.

Mas, Sr. Presidente, a minha presença nesta 
Tribuna é também para especificamente abordar um 
assunto que não tem só importância para o meu Esta-
do, transcende as fronteiras dele, ganhando dimensão 
nacional, eis que se trata da preservação de uma das 
relíquias mais importantes da nossa ecologia.

Falarei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
sobre os danos ambientais que ocorrem numa das 
mais importantes bacias hidrográficas da imensidão 

do Pantanal Mato Grossense, da qual 2/3 de sua área 
encontram-se sobre o palio do Estado de Mato Grosso 
do Sul, o meu berço.

Trata-se de uma questão que se discute há apro-
ximadamente 30 anos, o transbordamento das águas 
do Rio Taquari, corrente d’água que nasce no leste do 
Estado, quase na fronteira com o Estado de Goiás, re-
cebe em seu leito as águas do seu importante tributá-
rio, o Rio Coxim e, desce os contrafortes da Serra de 
Maracaju para adentrar na região Pantaneira.

Sobre este assunto tenho ouvido as mais dife-
rentes opiniões. O tema tem sido recorrente desde 
quando fui deputado federal e constituinte, depois 
quando ocupei o cargo Secretário Estadual de Agri-
cultura e Pecuária do governo Marcelo Miranda, em 
Mato Grosso do Sul.

Na época procurei locar recursos orçamentários 
federais para atender as demandas da região como tive 
oportunidade de executar, pela Secretaria, o programa 
de microbacias na região Planaltina de São Gabriel do 
Oeste, que recuperou 31 mil hectares de terras em pro-
cesso de erosão que levavam detritos arenosos para 
os afluentes do Rio Taquari, a causa mater, no meu 
entendimento, do levantamento da lâmina aquática 
deste grande rio que adentra e irriga parte significativa 
do pantanal sul-mato-grossense.

No curso do tempo, muito se falou, muito se pro-
pagou, muito se discutiu, mas nada de efetivo, por par-
te de autoridades, tanto federais, quanto estaduais e 
municipais, se fez no sentido de equacionar e resolver 
a questão do assoreamento do Rio Taquari. Deixaram 
a água correr....

O resultado está aí. Um desastre ecológico mo-
numental que hoje chamamos de “deserto aquático”.

Na chamada região do Caronal, no município de 
Corumbá, há os famosos “arrombados” (locais onde a 
água sai do leito e extravasa pela planície e que atinge 
milhões de hectares que, no passado, apascentavam 
mais de 500 mil reses de bovinos).

Aqui gostaria de, porque me vem à memória, falar 
de uma proposta da subcomissão do interior da Câma-
ra dos Deputados, da qual fui presidente, e que visitou 
a região nos meados da década de 1980 a convite do 
sindicato Rural de Corumbá. A subcomissão levou ao 
Ministro da Integração da época, João Alves, a idéia 
de utilização de três dragas, duas da então autarquia 
Portobras, e uma da então superintendência da Bacia 
do Prata para a dragagem desde a Foz do Rio Taquari 
no local então denominado Ilha do Cavalo (hoje inexis-
tente pela inundação) e daí rio acima, o que permitiria 
o início da desobstrução que assoreava o rio. Apesar 
das promessas ministeriais nada se efetivou.
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No momento, a questão volta a ganhar corpo face 
ao impasse surgido entre produtores pantaneiros e uma 
colônia de pescadores com base na cidade de Coxim.

O conflito foi criado porque, de um lado, os pro-
dutores construíam barragens para impedir que suas 
terras fossem invadidas pelas águas, e os pescadores, 
por outro, derrubavam-nas para poder ter acesso aos 
locais onde os peixes ficavam aprisionados, decorrente 
da formação de bacias aqüíferas.

Criou-se uma luta entre os dois segmentos, que, 
posteriormente, foi agravada pelo fato de que, à esteira 
da atividade pesqueira, surgiram denúncias de que o 
tráfico internacional de drogas e o contrabando come-
çaram a atuar na região.

Esse quadro conflitante chamou a atenção do 
Ministério Público Federal. Todo esse processo re-
dundou em uma audiência pública realizada na última 
sexta-feira (dia 05 de abril) para debater a questão das 
chamadas “bocas fechadas” que se tornaram ponto vi-
tal para o desenvolvimento das atividades pecuárias.

Finalmente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério 
Público Federal parece que começou finalmente a 
compreender o problema do Rio Taquari, deixando de 
lado alguns maniqueísmos que colocam os produto-
res da região como o lado mal da questão, enquanto 
os pescadores e ONGs ambientais apareciam como 
o lado bonzinho do processo.

A Embrapa Pantanal realizou uma pesquisa pro-
funda sobre o assunto e, recentemente, publicou um 
livro importantíssimo intitulado “Impactos Ambientais 
e Socioeconômicos na Bacia do Rio Taquari-Panta-
nal”, no qual discorre tecnicamente sobre as causas 
e conseqüências desse verdadeiro desastre ambien-
tal, mostrando claramente que as medidas adotadas 
pelos produtores de fazer o barramento do rio foi e é 
a maneira mais correta de preservar a região.

Mas atitudes equivocadas do mesmo Ministério 
Público Federal terminaram criminalizando ao longo 
dos anos os fazendeiros, impedindo-os de preserva-
rem suas propriedades. Daí surgiram os chamados 
arrombados, produzindo um processo erosivo de pro-
porções catastróficas.

Foi um erro provocado talvez pelo açodamento 
ideológico somado ao desconhecimento técnico do 
processo. Mas as consequências permanecem até 
hoje, empobrecendo não somente a região pantanei-
ra, mas também a todo nosso Estado.

Pelos estudos da Embrapa Pantanal atualmen-
te a área inundada permanente no cone aluvial do rio 
Taquari atinge mais de 3 milhões hectares

São 335 as fazendas afetadas. No período de 
1970 a 1996 houve uma redução de quase 500 mil 
cabeças de gado. O prejuízo estimado no período de 

1975 a 2003, em função de perda de mercado, alcan-
çou 2,6 milhões reses, com prejuízo na ordem de R$ 
1,2 bilhão para a nossa economia, com queda de arre-
cadação de ICMS da ordem de R$ 50 milhões anuais 
em valores de 2003.

Ao mesmo tempo a produção pesqueira dimi-
nuiu progressivamente seguida de danos ambientais 
catastróficos: o aumento das inundações destruiu a 
vegetação, provocando uma alteração florística de 757 
espécies (40% da flora do Pantanal).

Esse fenômeno provocou profundas alterações 
socioeconômicas e ambientais nas sub-regiões dos 
Paiguás e da Nhecolândia, expulsando centenas famí-
lias de suas propriedades, promovendo intensa migra-
ção para Corumbá e de Ladário, inchando a periferia 
destas cidades com altos índices de exclusão social 
e miserabilidade.

O quadro é gravíssimo e causa espanto o descaso 
das autoridades com assunto tão urgente e importante.

Srs. e Srªs Senadores, destaco aqui reportagem 
do jornal Correio do Estado, de Mato Grosso do Sul, 
publicada do último domingo, dia 07 de abril, na qual 
parece-me que a questão conflituosa da Bacia do Alto 
Taquari acena rumo à pacificação, agora que o Minis-
tério Público Federal conheceu as reais nuances do 
problema, mercê sobretudo da manifestação técnica 
criteriosa da Embrapa Pantanal, através da sua chefia 
e devido também às palavras contundentes dos Panta-
neiros taquarizanos que tiveram suas terras inundadas.

Para conhecimento de Vossas Excelências, trans-
crevo aqui, integralmente, e a ele me associo, a repor-
tagem assinada pelo competente jornalista Sílvio de 
Andrade, que vive na região e que conhece o problema 
muito melhor e muito mais do que eu.

Permita-me, senhoras e senhores senadores, 
transcrever aqui a reportagem altamente responsá-
vel, cujo título é: “Enfim, o consenso: intervir no Rio 
Taquari é preciso”.

“Estudos da Embrapa Pantanal e relatos de 
taquarizanos sustentam o que somente ago-
ra o Ministério Público enxerga: dragagem e 
manutenção das margens do rio e recupera-
ção do solo no planalto podem recompor 1,5 
milhão de hectares debaixo d’água e o pulso 
das inundações.
A recuperação do Rio Taquari, que perdeu 
seu curso, entupiu o leito e invadiu milhões de 
hectares no Pantanal de Corumbá devido ao 
assoreamento em 30 anos, finalmente é um 
consenso. À frente, carregando a bandeira, 
está o Ministério Público, no passado contrá-
rio às intervenções, ás quais, se executadas, 
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poderiam ter interrompido um dos maiores 
desastres ambientais do País.
A audiência pública realizada na sexta-feira 
pelo MPF em Campo Grande não se prendeu 
ao embate entre fazendeiros de Corumbá e 
pescadores profissionais de Coxim, embora 
tenha polarizado parte das discussões. Os do-
nos das terras alagadas hoje têm autorização 
do Estado para recompor as margens arrom-
badas do rio, embora os pescadores aleguem 
que a medida mata os peixes.
Enquanto se discutia quem tinha a razão nes-
se conflito, com o Ministério Público pendendo 
para o lado dos pescadores – hoje acusados 
de praticar a pesca com rede para tirar o que 
restou do estoque pesqueiro do rio, reduzido 
em 90% -, as suas águas avançaram pelos 
campos anteriormente ocupados por 500 mil 
cabeças de gado. Algumas ações equivocadas 
do MP contribuíram para a morte lenta do rio.
Além desses desacertos judiciais, a não in-
tervenção no Taquari deve ser debitada aos 
governos federal e estadual, além dos parla-
mentares. A questão, como bem frisou o pan-
taneiro Nilson de Barros, ex-chefe da Embrapa 
Pantanal, não é apenas desinteresse ou falta 
de vontade política, ‘Não existe memória públi-
ca’, disse ele. ‘Muda governo, muda promotor, 
e projetos e estudos são esquecidos’.
É o caso do Taquari, cujas (poucas) ações 
foram descontínuas, além de controvertidas, 
centrando o foco na questão dos arrombados 
– fechar ou não fechar?.
Depois de mandar a Polícia Federal e o Ibama 
lacrarem a draga que estava fechando o arrom-
bado do Caronal, em março, o procurador da 
República de Coxim, Daniel Fontenele, decidiu 
buscar o entendimento na audiência pública.
O encontro reuniu fazendeiros e pequenos 
sitiantes do Taquari, os pescadores de Coxim 
e pesquisadores ‘para quebrar mitos’, avisou 
o procurador. ‘Não se trata aqui nem de vilões 
ou mocinhos, mas discutirmos um problema 
comum, caso contrário todos saem perden-
do’, ponderou Fontenele, depois de acatar a 
denúncia dos pescadores contra o fazendeiro 
que fechava a “boca” do Caronal.
De fato, o debate mudou o curso e ganhou 
corpo a idéia de que era preciso ‘transformar 
vontades (políticas) em obrigações’, como de-
finiu o procurador, se referindo ao minucioso 
programa de intervenções proposto pelo go-
verno federal em 2008, não executado por falta 

de dinheiro. Definido em 18 metas, o programa 
previa dragagem do rio, recuperação das mar-
gens e ações de sustentabilidade.
O velho discurso do presidente da colônia de 
pescadores de Coxim, Armindo Batista, ar-
gumentando que ‘os arrombados dão vida às 
baías’, foi desmistificado com a explanação 
da bióloga Emiko Kawakani Resende, chefe 
da Embrapa Pantanal. Ela mostrou que aca-
bou o peixe, com a quebra da cadeia alimentar 
Finalmente, o pantaneiro Pedro Lacerda disse 
que o Taquari não tem baías.
Ao final de 3h40min de discussão, com alguns 
devaneios proporcionados por pesquisadores 
e assistentes, a audiência pública foi consenso: 
é preciso intervire a conta deve ser paga pela 
União. Partindo da premissa de que o governo 
incentivou a exploração agrícola no planalto 
de forma desordenada, o procurador Daniel 
Fontenele entende que é sua responsabilida-
de recuperar o estrago no Taquari.

Então, Sr. Presidente, é esta a reportagem do 
jornalista do Correio do Estado, Silvio Andrade, sobre 
esta grave situação.

Permita-me ainda Vossas Excelências informar 
que no próximo dia 15 de maio, a comissão de Desen-
volvimento Regional, sob a presidência do lúcido sena-
dor Antônio Carlos Valadares, vai ouvir a senhora Dra, 
Emiko Resende, chefe-geral da Embrapa Pantanal e 
o senhor Luciano Aguilar Rodrigues Leite, presidente 
do Sindicato Rural de Corumbá, que farão exposição 
sobre a realidade do Rio Taquari e, como está, um fá-
tico dano à natureza de nosso Pantanal, riqueza igual 
no mundo não há.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ruben Figueiró. 
V. Exª será atendido, nos termos do Regimento, 

na solicitação que fez de incorporar nos Anais do Se-
nado entrevista citada por V. Exª.

Convido para fazer uso da palavra o meu cole-
ga e Líder do Governo no Congresso, Senador José 
Pimentel, como orador inscrito.

Mas, antes, Senador Pimentel, o Senador Alvaro 
está pedindo pela ordem? 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ape-
nas para pedir a minha inscrição para falar como Líder 
do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Como Líder? V. Exa será inscrito pela Liderança, 
Senador Alvaro Dias.

Por gentileza, Senador José Pimentel, como ora-
dor inscrito, V. Exa tem a palavra. 



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 30 22289 

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu quero começar 
registrando que na próxima quarta-feira, 1º de maio, a 
nossa CLT – Consolidação das Leis do Trabalho com-
pletará 70 anos. 

É uma longa caminhada de proteção dos traba-
lhadores brasileiros a que temos assistido, por parte 
da consolidação da nossa CLT, e, ao mesmo tempo, 
pelas inovações que são introduzidas ali em face do 
novo mercado de trabalho, da nova realidade, das no-
vas demandas. 

Portanto, os nossos trabalhadores, que durante 
esse período todo se organizaram em seus sindicatos, 
em suas associações, nas suas várias formas de luta, 
podem registrar neste 1º de maio, além da comemo-
ração dos 70 anos da nossa CLT, também o momento 
de bom desempenho da nossa economia para o setor 
dos trabalhadores.

Nós podemos observar a nossa luta pelo salário 
mínimo equivalente, no mínimo, a US$100,00, nos anos 
70, nos anos 80, nos anos 90 e em parte deste novo 
século. Nós sempre nos dedicamos a isso. Lembro aqui 
as lutas do Senador Paulo Paim, Deputado Federal e 
sindicalista, do Vicentinho e de tantos outros que se 
engajaram nessa bandeira a partir do nosso ex-Presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, para que pudéssemos 
ter um salário mínimo equivalente a US$100,00. Hoje, 
esse salário mínimo ultrapassa US$350,00. 

É uma luta permanente dos trabalhadores na 
recuperação do seu poder de compra, na distribuição 
da riqueza nacional. 

E podemos, neste 1° de maio, comemorar este 
salário mínimo em torno de US$350,00, que tem uma 
política permanente de reajuste, um reajuste que traz 
a inflação.

Nos anos 80, nos anos 90, a nossa luta era para 
receber parte da inflação. E eu me lembro muito bem 
dos decretos-leis do final dos anos 70, durante os anos 
80, que determinavam que, na data-base, tanto o sa-
lário mínimo como os trabalhadores não receberiam 
a inflação integral. 

Hoje não se discute mais a inflação. O que se 
discute é o ganho real, é a participação nos lucros. 
Neste mês de abril, tivemos a aprovação, na Comis-
são Mista das Medidas Provisórias, de um critério que 
isenta do imposto de renda rendimentos de até R$6 
mil na participação de lucros.

Evidentemente que nós queríamos, integralmen-
te, que aqueles valores que os trabalhadores recebem 
como participação nos lucros não tivessem a car-
ga tributária, em especial o imposto de renda, como 
acontece com os dividendos da empresa. Aquele que 

recebe dividendos não paga imposto de renda. É um 
avanço a isenção até R$6 mil, mas precisamos conti-
nuar atentos a essa demanda. 

Se nós analisarmos os anos 80 e os anos 90, a 
época da reengenharia do mercado de trabalho, da 
reengenharia do emprego no Brasil, a grande luta dos 
sindicatos era exatamente pela estabilidade no empre-
go, porque ninguém tinha certeza de ter a segurança 
no mercado de trabalho. 

Hoje, com o pleno emprego no Brasil, assistimos, 
por parte dos sindicatos, a uma discussão de um piso 
nacional para cada ramo de atividade e também a me-
lhor qualificação desses trabalhadores. E esse conjunto 
de ações só foi possível porque o Brasil tem uma es-
trutura sindical dos trabalhadores e dos empregadores 
muito forte, que constroem as suas relações de traba-
lho, que constroem as suas relações de convivência 
dentro da empresa, criando esse ambiente onde todos 
possam ter uma recuperação do seu poder de compra 
e, ao mesmo tempo, uma participação mais efetiva na 
vida da empresa. 

De 2003 para cá, observamos que já são mais 
de 19 milhões de empregos formais, empregos com 
carteiras assinadas, empregos de verdade, e o Brasil 
gerou acima do saldo que nós tínhamos no início da-
quele ano, sem esquecer que, nesse período, tivemos 
a segunda maior crise econômica a que a humanidade 
assistiu. A primeira foi a quebra da bolsa de valores 
norte-americana, como todos nós sabemos, em 1929, 
e a segunda, agora em 2008, quando, novamente, o 
sistema financeiro norte-americano entrou em colapso, 
trazendo uma grave crise para as economias centrais, 
em especial as chamadas economias do Mercado 
Comum Europeu, com reflexo muito forte nos países 
emergentes. E o Brasil soube enfrentar esse problema 
da grave crise. Sofremos um pouco, é verdade. Ainda 
estamos sofrendo, mas, de certa forma, passamos 
com desgaste menor que outros países.

Nosso índice de desemprego hoje está na casa 
de 5,5%, enquanto que, na Espanha, está em torno de 
25%. E, para a juventude, aqueles que têm até 29 anos 
de idade, está na casa de 52% de desempregados. Se 
você vai à França, a Portugal, à Itália e a tantos outros 
países, verifica que o número do desemprego ainda 
é muito alto. Enquanto que, no Brasil, conseguimos 
administrar esse processo, conjugando crescimento 
econômico com distribuição de renda e formalização 
do mercado de trabalho.

É verdade que nós queríamos ter crescido mui-
to mais, particularmente nos anos 2011 e 2012, mas, 
nesse período, geramos em cada um desses anos 
mais de 1,3 milhão de empregos formais. E, no ano 
de 2013, no ritmo em que a econômica está andan-
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do, na dedicação que têm nossos empregadores e os 
nossos trabalhadores, deveremos gerar mais de 1,7 
milhão de empregos.

Ao mesmo tempo, temos clareza da necessidade 
de formar ainda mais a mão de obra dos nossos tra-
balhadores, para assumirem os bons empregos que 
o Brasil está gerando. Exatamente por isso, nós ter-
minamos de modificar o Pronatec na Comissão Mista 
das Medidas Provisórias. Agora, encontra-se na Mesa 
da Câmara dos Deputados para fazer essa alteração, 
como forma de oferecer mais vagas na formação da 
mão de obra, e possamos chegar em 2014, com no 
mínimo, oito milhões de trabalhadores sendo qualifi-
cados e requalificados para essa realidade.

Não podemos também nos esquecer do papel das 
micro e pequenas empresas na economia brasileira. 
Se analisarmos, após a aprovação do Simples Nacio-
nal, em dezembro de 2006, tivemos um crescimento 
significativo desse setor dos micro e pequenos empre-
sários brasileiros, chegando a 7,3 milhões empregos 
formais nesse mês de março de 2013. E, se voltarmos 
a janeiro de 2007, junto às micro e pequenas empre-
sas, tínhamos algo em torno de 1.337 milhão de micro 
e pequenas empresas formais no Brasil.

Nesse curto espaço de tempo, mais de seis mi-
lhões de micro e pequenas empresas se formalizaram 
no Brasil, permitindo a geração de emprego e permitin-
do trazer o Brasil para o pleno emprego. Exatamente 
por isso precisamos ter um olhar todo especial para 
a geração das micro e pequenas empresas, para a 
qualificação, para a questão do crédito, das compras 
governamentais e, principalmente, para a proteção des-
se setor junto aos governos estaduais, que resolveram 
criar a chamada substituição tributária para eliminar os 
efeitos das micro e pequenas empresas. Dos trabalha-
dores que têm carteira assinada no Brasil, neste abril 
de 2013, mais de 60% deles trabalham na micro e na 
pequena empresa, enquanto nas médias e grandes 
empresas – alguns setores têm gerado emprego – a 
média delas, a cada ano, é negativa.

Portanto, quem está sendo responsável pela 
geração de emprego, pelo primeiro emprego daquele 
jovem que entra no mercado de trabalho, são, exata-
mente, as micro e pequenas empresas. O papel dos 
empreendedores individuais, basicamente, iniciou-se 
em fevereiro de 2009, e já são mais de três milhões de 
empreendedores individuais formalizados, que serão, 
no dia de amanhã, médios e grandes empresários, que 
é o desejo de todos que querem crescer. 

Este setor, quando fizemos todo esse trabalho 
de formalização, dizia que tinha três grandes objeti-
vos: o primeiro deles, ser formal, porque não aceitava 
mais continuar à margem do Estado nacional. Outro 

grande objetivo desse segmento era fidelizar a sua 
clientela, porque, não sendo formal, não tinha local 
para fidelizar sua clientela. O terceiro grande objetivo 
era emitir a nota fiscal dos seus negócios e, com isso, 
ter acesso ao crédito.

Esses três milhões de empreendedores individu-
ais, hoje, podem comemorar esse feito. Exatamente por 
isso, neste 1º de maio, na quarta-feira, esperamos que 
outro segmento dos trabalhadores, que são as traba-
lhadoras domésticas, também possa ter a regulamen-
tação dos seus direitos, objeto do reconhecimento da 
Emenda Constitucional nº 72. 

Tive o cuidado de apresentar um projeto de lei 
complementar para que a diarista – temos algo em 
torno de 1,9 milhão de diaristas no Brasil – possa se 
formalizar como empreendedora individual que é e, 
dessa forma, ter a sua proteção previdenciária, os 
seus direitos garantidos e, ao mesmo tempo, poder 
se formalizar, como nós já fizemos com os empreen-
dedores individuais. 

Esse público vai exigir, principalmente do Sebrae, 
muito mais qualificação e melhoria do desempenho das 
suas atividades, para que, no dia de amanhã, todos nós 
possamos dizer, ao completar 70 anos da nossa CLT, 
que temos um mundo do trabalho muito mais justo e, 
acima de tudo, muito mais competitivo. E essa forma 
de competição passa pela formação da mão de obra, 
pela qualificação dos nossos trabalhadores e pela am-
pliação da chamada nova classe média. 

Por isso, Sr. Presidente Jorge Viana, nesse 1º de 
maio, nós temos o que comemorar e comemorar prin-
cipalmente esses 70 anos de existência da nossa CLT. 

Muito obrigado. Era o que eu tinha a dizer, Sr. 
Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento o Senador e Líder José Pimentel, 
pelo pronunciamento e convido para fazer uso da pa-
lavra, como orador inscrito pela Liderança, o Senador 
Alvaro Dias. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, inicialmente, eu gostaria de fa-
zer referência a um evento para o qual fui convidado 
na última sexta-feira – e agradeço a gentileza do con-
vite e a cordialidade na recepção – no Clube Militar, 
no Rio de Janeiro, convite feito pelos clubes das três 
armas: Aeronáutica, Exército e Marinha. Lá pudemos 
debater os problemas nacionais, não apenas aqueles 
mais diretamente ligados às Forças Armadas, como 
o sucateamento das Forças Armadas, as implicações 
da Comissão da Verdade, outros assuntos referentes 
àquelas instituições, mas, sobretudo, questões de inte-
resse nacional, os problemas do País, o futuro do Brasil, 
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o que ocorre presentemente e quais as consequên-
cias do atual modelo de gestão que estamos vivendo. 

Tivemos oportunidade de dissertar sobre o que 
pensamos deste modelo, que particularmente considero 
promiscuo, que haverá de legar uma herança malquista, 
certamente, para as futuras gerações de brasileiros. 

Há um prejuízo colossal em curso ou uma bomba 
relógio de efeito retardado sendo armada pela incúria 
administrativa. 

A ausência de um projeto de nação, sobretudo, e 
a falta de um planejamento estratégico redundam nos 
embaraços com os quais nos desfrontamos. 

Não são poucos os impasses enfrentados pelo 
País que exigem e impõem à Chefe de Estado atenção 
e dedicação redobradas. No entanto, a Presidente da 
República assumiu a condição de candidata e, prema-
turamente, passou a direcionar sua agenda à consoli-
dação de uma candidatura extemporânea. 

Recentemente o jornal O Estado de S. Paulo, em 
editorial, qualificou, com o rigor apropriado, a inade-
quada postura presidência, quando afirmou: “já é difícil 
de dizer onde termina a presidente e onde começa a 
candidata”. “Embora tenha um país a administrar, tem 
dedicado parte considerável de sua agenda dos últi-
mos tempos a eventos eleitoreiros mal disfarçados de 
compromissos oficiais”. É o que diz o editorial

Suas ações e deslocamentos são minuciosamente 
calculados à luz das próximas eleições. 

Tendo como seu 40º ministro o marqueteiro 
João Santana, a Presidente não dá um passo 
com outro objetivo que não seja o de consolidar 
sua candidatura precocemente oficializada e 
avançar em redutos de seus possíveis adver-
sários. Os problemas do Brasil – e de todos 
os brasileiros – que esperem.

Não é possível reverter o atual cenário de ad-
versidades generalizadas priorizando o marketing e o 
palanque próximo. Vejamos uma recente análise sobre 
os entraves logísticos.

Um estudo do professor Paulo Rezende da Fun-
dação Dom Cabral estima que o Brasil “perde anu-
almente 83 bilhões de dólares apenas com o susto 
logístico”. Não é possível ampliar nosso crescimento 
econômico diante de tantos gargalos estruturais. “Se 
o Brasil produzisse 20% a mais de grãos, os portos 
de Santos e Paranaguá travariam. Em suma, não só a 
safra de 2014, mas também a de 2015 já estão com-
prometidas”, avalia o professor Rezende.

As deficiências de nossa infraestrutura logísti-
ca se agravam a cada dia. Os sistemas rodoviários 
e ferroviários estão esgotados. O sistema portuário 
brasileiro é um dos mais lentos do mundo. Cada navio 

que chega ao País aguarda quase 6 dias para ter a 
mercadoria liberada por órgãos como Receita Federal, 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Do-
cas e Ministério da Agricultura. A média mundial é de 
três dias. O Brasil é o 106º no ranking de 118 países 
nesse quesito de eficiência portuária. 

Os dados são da Firjan – Federação das Indús-
trias do Estado do Rio de Janeiro –, ao analisar o tempo 
de autorização para entrada ou saída dos contêineres.

Os órgãos responsáveis pela liberação das mer-
cadorias funcionam apenas em horário comercial e ain-
da fazem pausa no horário de almoço. Se algum navio 
atracar durante a noite no porto do Rio de Janeiro, por 
exemplo, não consegue dar início a todo o processo. 
Somos o único país, entre as principais economias do 
mundo, que não disponibiliza esses serviços 24 horas. 
Temos que dar tempo para o almoço.

O governo privilegia o curto prazo em detrimen-
to do amanhã. Uma prova desse direcionamento foi o 
pacote de incentivos para os setores químico e o de 
etanol. O rol de medidas inclui a desoneração do PIS/
COFINS e a liberação de linhas de crédito com juros 
reduzidos para produção e estocagem. Outro incentivo 
será o aumento de 20% para 25% da mistura de etanol 
na gasolina a partir do dia 1º de maio.

Como mostra o especialista Adriano Pires, as 
medidas anunciadas “parecem estar mais relacionadas 
aos problemas que a Petrobras vem enfrentando do 
que aos problemas do setor de etanol. É sabido que o 
aumento da mistura vai aliviar o caixa da empresa, na 
medida em que reduz em quase 50% as necessidades 
de importações de Gasolina A”.

Na avaliação da mais abalizada voz sobre infra-
estrutura do País, Adriano Pires registra que:

Do ponto de vista do setor de etanol, as me-
didas não são suficientes para incentivar o 
investimento. O pacote, mais uma vez, tem 
característica de política de Governo e não de 
Estado, por atacarem apenas o curto prazo, ao 
invés de se preocupar com a previsibilidade, 
tão necessária para fundamentar as decisões 
empresariais.

Enquanto se revela ou se consagra a incompe-
tência de gerenciamento no atual governo, verificamos 
que o processo de corrupção caminha célere e sem 
ser contido.

Neste final de semana, o Jornal O Globo revela, 
em matéria assinada pela Gabriela Valente, que: 

pequenos construtores subcontratados para 
tocar obras do Minha Casa, Minha Vida, em 
Municípios com menos de 50 mil habitantes, 
revelam que só conseguiam entrar no progra-
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ma se pagassem propina à Empresa RCA As-
sessoria. Segundo empresários ouvidos pelo 
O Globo, a empresa montada por ex-funcio-
nários do Ministério das Cidades cobrava das 
empreiteiras uma taxa que variava de 10% a 
32% do valor do imóvel construído. Em alguns 
casos, o pedágio teria inviabilizado o trabalho e 
as obras acabaram sendo abandonadas. Ape-
sar das declarações dos empreiteiros, a RCA 
nega cobrar qualquer taxa das construtoras.

Nós lembramos que, a respeito dessa denúncia, 
o Líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira, aprovou re-
querimento que reivindica do Tribunal de Contas da 
União uma auditoria no Ministério das Cidades, no Pro-
grama Minha Casa, Minha vida, e nós apresentamos 
um requerimento que convida o Ministro das Cidades 
para debater esse assunto no âmbito da Comissão de 
Assuntos Econômicos.

Espero que, no dia de amanhã, esta comissão 
possa deliberar sobre esse requerimento.

Encaminhei também um pedido de informações, 
com base na Lei da Acesso à Informação, para que o 
Ministério responda a alguns questionamentos, já de 
forma preliminar, a respeito dessas denúncias.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Por-
tanto, Sr. Presidente, nós estamos aguardando amanhã, 
na reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, a 
aprovação desse requerimento. E também estamos 
aguardando do Ministério das Cidades a resposta ao 
questionamento que fizemos; além disso, do Tribunal 
de Contas, a instauração de um processo de auditoria.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exa, Senador Alvaro Dias.
Eu gostaria de convidar meu colega da Mesa... 

Se bem que ele é o próximo orador. Então, depois que 
V. Exa, por gentileza, fizer o pronunciamento, eu sou 
logo em seguida a V. Exa. Peço que, se V. Exa puder, 
me substitua, para que eu possa fazer uso da palavra. 
Mas V. Exa é orador inscrito, e eu o convido para fazer 
uso da tribuna, Senador Casildo Maldaner. 

O que eu estou falando é que, logo após o pronun-
ciamento de V. Exa, se V. Exa poderia ficar um pouquinho 
na Mesa, até que eu possa fazer, daqui do Senado, 
uma saudação ao povo acreano de Cruzeiro do Sul, 
que ontem fez o maior sucesso no Brasil, ganhando 
com uma belíssima apresentação a disputa da Dança 
da Galera no programa do Faustão, da Rede Globo. 
Eu vou fazer o registro aqui da tribuna.

Mas, Senador Casildo, V. Exa tem a palavra, como 
orador inscrito.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Jorge Viana, nosso Vice-Presidente 
do Senado, que está presidindo a sessão no dia de 
hoje, é com muita honra que, logo após – e serei breve, 
não haverei de demorar –, respeitando atualmente o 
que prevê o Regimento, irei substituí-lo na direção da 
Mesa, para que o Brasil possa acompanhar a exposi-
ção de V. Exa, principalmente em relação aos temas 
do Acre, que, sem dúvida nenhuma, atingem a todos 
nós brasileiros.

O Governo Federal anunciou mais um pacote 
de incentivos, Sr. Presidente e caros colegas, desta 
vez destinado ao setor de produção de álcool. É mais 
uma desoneração pontual que expõe certa falta de 
planejamento de longo prazo, seja especificamente 
para o setor de combustíveis, seja, de forma ampla, 
para a questão tributária no País. Quer queiram, quer 
não, setores que aguardam nichos de mercado serem 
contemplados também com alguma desoneração ficam 
naquela expectativa.

E aí, se há previsões de investimentos, se há 
previsões de novos negócios, aguardam para ver se 
o nosso setor da economia... Como já há 30, 40 ou 50 
setores que recebem desonerações alternativas ou se 
são daquelas já contempladas, querem saber se essa 
desoneração terá uma sequência, se será somente 
de curto prazo ou se podem as empresas, podem os 
investidores calcar planos a médio e longo prazo. E aí 
as dúvidas começam a surgir, quer de investidores do 
País, quer mesmo de fundos internacionais que pen-
sam em aplicar no Brasil. Mas há aquela expectativa: 
vai durar? Por quanto tempo? Porque tudo é calculado 
para ver se existe uma credibilidade no setor, se terá 
certa permanência ou se é alguma questão casual. 
Isso, sem dúvida alguma, gera controvérsias. 

As medidas incluem a redução a zero da cobrança 
de PIS/Cofins sobre o combustível, hoje equivalente 
a R$0,12 por litro de etanol. A renúncia fiscal, no caso 
do etanol, será da ordem de R$970 milhões, em 2013, 
segundo a Fazenda. 

Também foi anunciada a redução da taxa de 
juros de linhas de financiamento destinadas à produ-
ção de cana. Uma delas pode desembolsar até R$4 
bilhões para o plantio ou renovação das plantações de 
cana-de-açúcar, com uma taxa de juros subsidiada de 
5,5% ao ano. A taxa de financiamento de construção 
de armazéns para estocar a produção de etanol tam-
bém foi reduzida. 

Para incrementar a demanda, a partir de 1º de 
maio, a parcela de etanol na mistura da gasolina vai 
aumentar, passando de 20% para 25%. O objetivo do 
pacote de incentivo, segundo o Ministro da Fazenda, 
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Guido Mantega, é dar ao setor condições de ampliar 
o investimento e expandir a produção – sem garan-
tias de que haverá uma necessária redução de preço 
nas bombas.

Não há dúvidas de que o etanol é uma das gran-
des alternativas da matriz de combustíveis brasileira 
e exemplo de fonte energética limpa para o mundo. 

O problema está na volatilidade das políticas go-
vernamentais para o setor, que não inspiram, muitas 
vezes, a segurança necessária aos investimentos. Aí 
é que está a questão, o nó górdio é isto: a volatilidade 
das políticas, muitas vezes, é que deixa setores em 
dúvida em relação a isso.

Tomando o exemplo do etanol, podemos verificar 
essa verdadeira montanha-russa. Em meados dos anos 
70, tivemos o famoso Proálcool, criado na esteira da 
primeira crise internacional do petróleo. Seu fim foi me-
lancólico, nos anos 80, com produtores abandonando 
o álcool para apostar no açúcar, com maior aceitação 
e preço no mercado internacional.

Vinte anos depois, tivemos um novo boom, enco-
rajado pelo Governo: o surgimento dos carros flex e a 
alta do petróleo fizeram do biocombustível o “salvador 
da pátria”. Com isso, metade da frota brasileira chegou 
a ser abastecida com álcool.

O aumento do consumo impulsionou toda a ca-
deia do etanol: do plantio da cana até a fabricação de 
máquinas e equipamentos. Em três anos, 2004 a 2007, 
surgiram 130 novas usinas só na Região Centro-Sul do 
País. A produção de cana dobrou. O Brasil, que levara 
500 anos para produzir 300 milhões de toneladas até 
2003, passou a produzir 600 milhões de toneladas de 
cana em menos de uma década. Dobrou em menos de 
uma década aquilo que levou 500 anos para produzir.

No entanto, ao mesmo tempo, o Governo Federal 
e a Petrobras começaram a segurar artificialmente os 
preços da gasolina – estratégia que provoca, sem dú-
vida, prejuízos à companhia até hoje. Com a crise de 
2008 e embalados pela promessa do pré-sal, o projeto 
da “Arábia Saudita verde” – entre aspas, naturalmente 
–, mais uma vez, foi deixado de lado.

O resultado foi terrível. De acordo com informa-
ções divulgadas pela revista Piauí, edição de março 
último, na excelente reportagem da jornalista Consuelo 
Dieguez, um estudo realizado por instituição bancária 
mostra que, das quase 400 usinas atuais, 18% estão 
quebradas e sem salvação: pesadamente endividadas, 
elas não têm geração de caixa para se sustentar e pa-
gar a dívida. Outro conjunto de usinas sofre para arcar 
com as dívidas, mas dificilmente se recuperará em curto 
prazo. O esforço exigido para o pagamento impedirá 
que façam qualquer investimento nos próximos anos.

Por fim, diz o estudo, há um grupo de 40% das 
usinas capitalizado e com caixa para investir. É com 
essas usinas que o Governo terá que contar para su-
prir a necessidade de etanol no mercado brasileiro, 
nos próximos anos. O plano atual é mais um esforço 
para resgatar e dar novo impulso ao setor.

Fica evidente, contudo, a ausência de uma po-
lítica consistente voltada à matriz de combustíveis do 
País – não apenas voltada à extração do pré-sal e dos 
nossos campos de petróleo, mas com diversificação 
de atividades.

Com relação ao petróleo, que não pode e não será 
relegado a segundo plano em curto e médio prazo, é 
de vital importância ampliar nosso parque de refino. 
Nosso déficit atual amplia a necessidade de importação 
de derivados, provocando prejuízos enormes ao País.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Não demoro, Sr. Presidente.

Além do etanol, outros biocombustíveis merecem 
nossa atenção, entre eles o biodiesel e o bioquerosene. 
Durante a Rio+20, tivemos oportunidade de participar 
de um voo experimental, com uma aeronave totalmen-
te movida à bioquerosene – evidenciando-se uma fan-
tástica possibilidade de substituição do querosene de 
aviação, à base de petróleo, por uma alternativa natural.

Em São Paulo, uma frota de dois mil ônibus já 
circula utilizando o B20, uma mistura do diesel fóssil 
com 20% de biodiesel. Em 2012, foram consumidos 
2,72 bilhões de litros de biodiesel no Brasil, terceiro 
maior produtor mundial, atrás apenas dos Estados 
Unidos e Argentina.

Hoje, a proporção determinada pelo Ministério 
de Minas e Energia é o B5, quer dizer, 5% de biodie-
sel. A elevação desse índice será um forte estímulo ao 
setor, que compõe uma espécie de “tripé da sustenta-
bilidade”: é economicamente viável, socialmente justo 
e ambientalmente responsável.

O direcionamento de um plano estratégico da 
matriz de combustíveis é primordial para o Brasil, pois 
produz resultados diretos, não apenas para o consu-
midor comum, mas em toda a cadeia logística.

Justamente por isso, tal ferramenta deve ser uti-
lizada com a responsabilidade e visão de futuro que 
o tema exige, com perenidade e segurança, sem o 
risco de alterações de rumo que atendam quaisquer 
interesses que não sejam o desenvolvimento do País.

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Essas são, Sr. Presidente, nobres colegas, as 
reflexões que não pude deixar de trazer na tarde de 
hoje. Por isso, muitos setores, entre eles agora o eta-
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nol, assim como o biodiesel e outros, são alternativas 
a serem buscadas, mas, quanto às desonerações, 
temos que ter cuidado, porque há muita expectativa 
e não pode haver o capricho da volatilidade, que não 
dá segurança aos que investem. Temos que ter credi-
bilidade, segurança, que são fatores aguardados pe-
los investidores. É essa a expectativa. Não podemos 
deixar de lado o etanol e outras energias limpas como 
o biodiesel, e o Brasil está preparado para ir do B-5 
para o B-7. Quer dizer, adicionar 7% de biodiesel no 
diesel será um grande passo, porque a infraestrutura 
já está preparada, já está pronta para o Brasil, e não 
só para o B-7, mas para o B-10, sem dúvida alguma.

Essas são as considerações que trago na tarde 
de hoje, Sr. Presidente e nobre colegas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª. Enquanto V. Exª caminha 
para dar o privilégio de me substituir para que eu possa 
fazer uso da palavra como orador inscrito, aproveito 
para ler expediente que está sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência designa, como membro suplente, 
o Deputado Sandro Mabel, em vaga existente, para in-
tegrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à 
Medida Provisória nº 599, de 2012, conforme Ofício 
nº 477, de 2013, da Liderança do PMDB, na Câmara 
dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

Of/GAB/I/nº 477

Brasília, 29 de abril de 2013

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para ratificar o nome 

do Deputado Sandro Mabel, na qualidade de Suplente, 
para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar e 
dar parecer à Medida Provisória nº 599/2012, conforme 
Of/GAB/I/nº 75 de 19 de fevereiro de 2013.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protes-
tos de estima e consideração.

Deputado Eduardo Cunha, – Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Passo a Presidência para o nobre Senador 
Casildo Maldaner, para que eu possa fazer uso da 
palavra como orador inscrito, informando aos colegas 
Senadores que os próximos inscritos são: Senador 
Rodrigo Rollemberg, Senador João Capiberibe, Se-
nadora Ana Amélia, Senador Mozarildo e Senador 
Jarbas Vasconcelos.

São esses os oradores inscritos. O Senador Má-
rio Couto fica para após a Ordem do Dia, pela minoria.

Desculpe-me, Senador Anibal, meu caro cole-
ga: V. Exª não está aqui ainda, mas certamente vai 
se inscrever.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com muita honra, passo a palavra, 
então, ao eminente representante do Acre Senador 
Jorge Viana, para que o Brasil possa acompanhá-lo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador 
Casildo Maldaner, que preside a sessão, muito obriga-
do pelas palavras; colegas Senadoras e Senadores, 
semana passada foi uma semana muito própria do 
Parlamento, de debates, de questionamentos, tanto 
aqui no plenário como no noticiário, e esta semana 
agora começa com uma conversa entre os dirigentes 
do Congresso e dirigentes do Poder Legislativo.

Tive a oportunidade de me expressar sobre essa 
semana nas páginas do jornal O Globo de ontem, em 
uma entrevista que dei na quarta-feira e que foi publi-
cada ontem, de página inteira, e amanhã – estou aqui 
informando aos colegas – pretendo também dar minhas 
impressões sobre este abril, de que nós estamos che-
gando ao fim, vinculadas às candidaturas a presiden-
te, aos casuísmos, às disputas antecipadas de 2014. 
Então, amanhã, vou me inscrever – vou ver se falo 
com meu Líder, Wellington Dias, para poder falar pela 
Liderança; senão, como orador inscrito, após a Ordem 
do Dia – e devo fazer um pronunciamento tratando do 
tema que dominou o mês de abril. E vou trazer aqui 
um pouco a coerência do PT, do nosso Governo e, ao 
mesmo tempo, fazer um questionamento sobre a in-
coerência dos nossos adversários ou dos partidos que 
disputam conosco a condução do nosso País.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho para 
cá, para a tribuna, sem dúvida... Acho que é bom, pelo 
menos há alguma coisa boa, quando assumimos a 
vaidade que carregamos, o ego que carregamos. Con-
fesso que, na madrugada, o avião veio lotado de Rio 
Branco até chegar a Brasília, às 7 horas da manhã – 
mais uma noite de sono perdida.

Mas eu vi, naquele avião, duas coisas fortes: 
primeiro, 60 haitianos, com um olhar, uma feição da-
queles que encontraram o destino e a possibilidade de 
começar uma vida nova aqui no Brasil, coisas pelas 
quais o Senador Anibal, que está aqui, o Governador 
Tião Viana, todos nós batalhamos tanto. 
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Mas a outra coisa é que, desde ontem à tarde, o 
ego, a alegria, a autoestima do acriano não cabe em 
si mesmo, por uma coisa, parece até corriqueira, mas 
não é. Uma competição, num programa televisivo, no 
caso da TV Globo, no programa de grande audiência 
no domingo, Domingão do Faustão, eles, com muita 
competência, criaram a Dança da Galera, e andaram 
30.000 km no Brasil, chegaram numa cidade, noutra, 
reunindo a juventude, as pessoas, como motivação so-
cial, e fazem uma mobilização de cidade contra cidade, 
mas disputando explicitar a cultura desses povos; e, 
ontem, foi a disputa de Guarapari contra Cruzeiro do 
Sul, no meu Estado do Acre.

Cruzeiro do Sul é uma cidade muito especial. 
Se o acriano tem – herdou um pouco dos gaúchos – 
esse orgulho... O Presidente Lula sempre fala que dois 
lugares que aonde ele chega o pessoal canta o Hino 
são os gaúchos – com todo o respeito, tem também 
o Senador Jarbas Vasconcelos, que vai já dizer que 
os pernambucanos que têm essa fibra, e têm mesmo 
–, mas os gaúchos, os acrianos – nós aprendemos 
com os gaúchos –, vibramos muito. Brigamos para ser 
brasileiros, lutamos. E, se o acriano é desse jeito, o 
acriano cruzeirense é mais ainda. Tem uma paixão e 
nos faz viver uma verdadeira paixão pelo lugar em que 
vivemos. Tenho um amigo que diz: “Nós não somos só 
brasileiros, somos um povo que faz parte do Brasil e 
temos orgulho de ser brasileiros.” 

E, ontem foi espetacular! Crianças, milhares de 
pessoas – quem não viu, está na Internet, está na mi-
nha fan page, está no meu site; com a equipe, conse-
guimos pôr –, ontem, a população de Cruzeiro do Sul 
não só ganhou R$100 mil do prêmio, não só ganhou 
R$100 mil para a Pastoral da Criança – e queria pa-
rabenizar a Rede Globo, o Faustão, os atores e todos 
os envolvidos –, mas a população de Cruzeiro do Sul 
ganhou o Brasil ontem. Foi uma coisa fantástica! A vi-
bração de todo mundo do Acre, todo mundo esqueceu 
um pouco seus problemas, as suas dificuldades, para 
celebrar a nossa cultura, a nossa história. E começou 
com a apresentação dos nossos índios, nossos irmãos, 
nossos parentes, que são talvez o maior e melhor re-
presentante dessa raiz bem brasileira; e, depois, numa 
área enorme, próxima do Igarapé Preto, em Cruzeiro 
do Sul, que é um dos igarapés melhores para tomar 
um banho – pena que eu tome tão pouco banho lá, 
porque vamos sempre para trabalhar e nunca para um 
momento de lazer – eles fizeram uma apresentação 
e, com milhares de pessoas, formaram o mapa do 
Brasil, com um diferencial – só deu para ver de cima, 
não sei como filmaram, se com helicóptero: o Acre e 
Cruzeiro do Sul. 

Logo em seguida, eles se modificaram comple-
tamente, e tudo isso, talvez, seja uma espécie de pré-
-Copa do Mundo. Imaginem se tivermos a sorte de 
explicitar a cultura brasileira – tomara que aconteça! 
–, durante a Copa do Mundo no ano que vem para 2 
bilhões de pessoas do mundo inteiro, que, certamente, 
vão estar assistindo.

Depois, eles formaram o sapo Kambô, que vi-
rou matéria no Fantástico, ontem à noite ainda, que 
é de onde os índios tiram o suor para curar – V. Exª 
que é médico –, para se livrar do panema. Panema é 
o mau-olhado, a coisa da pessoa que pega tudo que 
não presta, tudo que é ruim cai sobre a pessoa, não 
caça nada, não pesca nada, tem problemas com a 
mulher, com os parentes, com os amigos. Quando se 
está meio assim, os índios dizem que a pessoa está 
com panema. Aí, toma a vacina do sapo, o panema vai 
embora e, daqui a pouco, não pega nem gripe. Isso é 
da cultura nossa, do povo da floresta, que virou uma 
reportagem do Fantástico questionando do ponto de 
vista médico os riscos. Claro, a pessoa pega algo bem 
da cultura e vai fazer disso para ganhar barato, curti-
ção, pode dar errado. 

Mas o certo é que fizeram o desenho do sapi-
nho, que dele se tira esse suor, esse líquido, que pode 
ser fundamental para você ficar com a sua imunidade 
mais ativa.

Depois, eles se juntaram e formaram um índio 
com arco e flecha, uma flecha com pessoas virando, 
uma flecha dinâmica que atinge e forma Cruzeiro do 
Sul. Esse negócio foi tão forte que eu resolvi colocar na 
minha fan page, uma página despretensiosa, que, até 
hoje, 12 mil pessoas curtiram. O certo é que fiz uma 
postagem e me assustou o que aconteceu de ontem à 
noite para cá, Senador Mozarildo, caro colega Anibal. 
Na postagem que eu fiz, Senador Jarbas – Cruzeiro 
do Sul tem menos de 80 mil habitantes, fica a 680km 
de Rio Branco –, na minha fan page, parabenizando 
Cruzeiro do Sul, os acrianos de Cruzeiro do Sul, falan-
do dessa importância e de mostrar os nossos índios, 
a nossa cultura da floresta, a vibração do nosso povo, 
Cruzeiro do Sul, que é a terra da melhor farinha do 
mundo, mas que tem um povo que é o seu maior pa-
trimônio – estou aqui com meu iPad aberto – 77.344 
pessoas visualizaram essa postagem sobre o espe-
táculo de ontem.

É quase a população de Cruzeiro do Sul, é mais 
do que a população da cidade. É óbvio que aí há gente 
do mundo inteiro. Mas, para ver, são 2.374, até agora, 
compartilhamentos, pessoas que têm as suas páginas, 
seus perfis no Facebook, que levaram. Qual é a repor-
tagem que você faz que coloca 251 comentários na 
minha página, só na minha página sobre isso? E 1.562 
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pessoas curtiram. Eu nunca tinha imaginado que es-
sas novas ferramentas de comunicação tivessem uma 
força como eu estou vendo aqui. É impressionante. A 
minha fan page é nada. Não sou profissional disso; tra-
balho como minha equipe. Fizemos um texto aqui, em 
que eu parabenizo a população; felicito a Apae; faço o 
registro pela Rede Globo por ter promovido algo que 
valoriza a cultura; cumprimento mais uma vez o pró-
prio Faustão; e, de modo muito especial e carinhoso, 
a Monique Alfradique e o Sergio Marone, que foram 
os dois que foram lá...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – ... a 
mando, encaminhados pela Rede Globo, para fazer a 
organização dessa coreografia, ensaiando, treinando. 

Quero parabenizar a TV Rede Amazônica em 
Cruzeiro do Sul, a TV Acre em Cruzeiro do Sul, a di-
reção da TV Acre, a direção da TV Cruzeiro do Sul 
e o Dr. Felipe Dal, da Rede Globo de Televisão, por 
sempre valorizar – no caso a Rede Amazônica, que é 
repetidora da Globo –, o meio ambiente, a cultura, a 
história do nosso povo. Então, dentro desse aspecto, 
mais uma vez, eu parabenizo. Devo dizer que a Pas-
toral da Criança está de parabéns. 

É enorme a alegria de todos nós de termos vi-
vido esta tarde de domingo, na qual o Acre ganhou a 
sensibilidade do brasileiro e recebeu os parabéns de 
todo o Brasil por dar valor à sua cultura e à história 
de seu povo. 

Eu ouço aqui com a compreensão do Presidente, 
rapidamente, o Senador Mozarildo Cavalcanti.

(Soa a campainha.)

O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) – 
Senador Jorge Viana, o pronunciamento emocionado 
de V. Exa tem toda razão de ser. Eu também sou ama-
zônida – embora V. Exa seja lá do extremo-oeste, da 
nascente do Rio Moa, que está no seu Estado, e eu 
do extremo-norte –, a Amazônia é uma coisa que nos 
apaixona. E eu fiquei realmente ontem acompanhan-
do aquele programa e vibrando com a apresentação 
e, depois, com o resultado. Realmente, a Rede Globo 
presta um grande serviço ao divulgar para o Brasil es-
sas porções do Brasil, que alguns costumam chamar 
de rincões, de lugares onde só existem, realmente, 
coisas ruins. E eu fiquei muito emocionado, também, 
de ver aquela apresentação de ontem e o resultado 
que aconteceu. Quero parabenizar V. Exª, o Governa-
dor Tião Viana, e dizer que, também, fico satisfeito de 
saber que o prêmio se destina à Pastoral da Criança. 
Portanto, vai para uma grande ação que é a ação de 
cuidar das crianças. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
bem. Eu, mais uma vez, para concluir aqui, Sr. Presi-
dente, eu só queria, de fato, cumprimentar toda a di-
reção da TV Globo, da TV Acre, especialmente da TV 
Cruzeiro do Sul e os embaixadores, os atores Sérgio 
Marone e Monique Alfradique, que foram os embaixado-
res de Cruzeiro do Sul, mas de modo muito carinhoso 
e especial, porque a vitória ontem foi exclusivamente 
do nosso povo. Não houve ação institucional maior, 
o Governador Tião Viana vibrou, todos do Município 
de Cruzeiro do Sul, foi uma vitória bem acriana, bem 
brasileira, porque o que o Brasil tem de melhor é seu 
povo. O mundo inteiro hoje inveja esse jeito de ser do 
brasileiro e quanto mais nós promovermos essa coisa 
da nossa cultura, da nossa história, da nossa relação 
com o meio ambiente, com as tradições, nós só temos 
a ganhar com isso.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Então, 
aqui, encerrando, há recadinhos, como, na minha pá-
gina, Maria José Leão: “Tenho orgulho de ser acriana. 
Uma belíssima apresentação que, tenho certeza, emo-
cionou o Brasil inteiro. Cruzeiro do Sul está de para-
béns.” A Magna Melo Freitas diz: “Hoje Cruzeiro do Sul 
deu um show e é muito merecida a vitória. Parabéns à 
Pastoral da Criança.” Aí, Manoel Domingos: “Chorei de 
emoção ao ver o povo da minha terra ganhando uma 
competição de nível nacional. Parabéns Cruzeiro do 
Sul, parabéns meu querido Estado do Acre.” Maria do 
Socorro diz: “Verdade, tudo encantador, para orgulho 
de todos nós acrianos.”

Então, eu poderia repetir, aqui, muitas, a Ana 
Paula: “Foi lindo demais. Fiquei muito orgulhosa de ser 
do meu Estado, ver meu Estado brilhando, mostrando 
sua cultura.” O Anderson fala: “Que maravilha, ouvir o 
Brasil elogiando os nossos Municípios acrianos. Pa-
rabéns ao meu povo do Acre.”

Então, aí, eu encerro dizendo, a Samira Louzada 
diz: “Me emocionei com a apresentação de Cruzeiro 
do Sul. Foi uma lição.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Nós es-
tamos felizes por morarmos num Estado que respeita 
seu povo, suas florestas.” 

E, aí, eu, ontem ainda, no Twitter, estava reprodu-
zindo uma manifestação da Glória Perez, que, agora, 
faz o Brasil ficar atento à novela. A Glória Perez que é 
acriana, que tem muito orgulho de dizer que é acriana, 
de contar nossas estórias, como fazia Armando No-
gueira, que lamentavelmente não está mais conosco.

E estamos perto de celebrar os 80 anos de João 
Donato, outro grande acriano, que quer fazer isso: ou-
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vir a sonoridade dos nossos índios, do nosso povo e 
passar isso para o mundo inteiro.

Então, muito obrigado, Presidente, pela tolerância.
E queria, do fundo do coração, expressar daqui, 

da tribuna do Senado, os meus agradecimentos, as-
sim como todo o povo do Acre hoje, a todas as cru-
zeirenses e os cruzeirenses, por terem feito o Brasil 
inteiro parar, emocionar-se, para conhecer e ver essa 
belíssima vitória da nossa cultura, que é, nada mais, 
nada menos, essa cultura do povo brasileiro, desses 
200 milhões de cidadãos do mundo, que são motivo 
de uma inveja do ponto de vista positivo.

(Soa a campainha.)

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sena-
dor Anibal, só para...

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Queria, 
rapidamente, congratular-me com V. Exª pelo pronun-
ciamento, pelo reconhecimento do povo do Cruzeiro do 
Sul. E, logo mais, vou falar da tribuna também e fazer 
o meu cumprimento especial ao povo de Cruzeiro do 
Sul. E quero parabenizar também o grupo que está à 
frente da Pastoral da Criança em Cruzeiro do Sul, que 
tem um trabalho que está completando 25 anos. Teve 
o total merecimento ao receber esse prêmio de R$100 
mil. Houve a vitória da Dança da Galera, e o beneficio 
vai para uma causa nobre, que é justamente a Pastoral 
da Criança. Então, cumprimento V. Exª pelo reconheci-
mento e pelo belo testemunho do mérito daquele povo, 
que fez uma apresentação linda, vista por milhões de 
brasileiros através do Programa do Faustão. Parabéns.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador. Agradeço e incorporo o aparte de 
V. Exª.

E quero dizer que o que me fez dar certo como 
prefeito, governador, procuro fazer o mesmo...

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Jorge Viana, a Mesa me aler-
ta que os participantes que estão saindo são senho-
ras do programa Mulheres Mil, do Instituto Federal de 
Brasília. E a Mesa as cumprimenta, ao saírem, com o 
beneplácito do orador que se encontra na tribuna, que 
é o Vice-Presidente do Senado, Senador Jorge Viana. 

Todos nós estamos saudando as Mulheres Mil, 
do Instituto de Brasília.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Para-
béns, bem-vindas ao Senado. (Palmas.)

Boa visita.

Então, Sr. Presidente, o que me fez certamente 
dar certo foi fazer tudo com paixão, com dedicação ao 
nosso Estado do Acre, ao nosso povo. Deu certo. E isso 
é uma das boas qualidades: deixar o pessimismo de 
lado, substituir o pessimismo pelo otimismo. E foi isso 
que Cruzeiro do Sul fez ontem a gente viver. 

Está de parabéns todo o povo acriano.
(Soa a campainha)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E, por 

fim, digo que o Governador Tião Viana, que, institucio-
nalmente, representa todos, deve estar muito feliz. E 
ele está também de parabéns, por liderar o Acre numa 
hora tão especial como esta.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Valeu, Cruzeiro do Sul!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Sem dúvida alguma, Senador Jorge 
Viana.

Se não me engano, no domingo passado, Bento 
Gonçalves com Corumbá disputaram, e houve um em-
pate. E, agora, vem Cruzeiro do Sul, do Acre. Lembro-
-me de que, em outro mandato que tivemos aqui, havia 
um Senador, o Sr. Nabor Júnior, que era de Cruzeiro 
do Sul. Ele foi governador do Acre também e falava 
muito de Cruzeiro do Sul. E, agora, vem Cruzeiro do 
Sul derrubar Guarapari, no Espírito Santo, a grande 
Guarapari, Ganhou, não empatou! Então, vem, sem 
dúvida alguma, o Acre encantar o Brasil inteiro.

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – E meus cumprimentos aos Senadores 
e ao povo acriano!

Na sequência, antes de devolver a Presidência 
ao Vice-Presidente do Senado, o Senador Mozarildo 
Cavalcanti, em permuta com o Senador Rodrigo Rol-
lemberg.

V. Exª tem a palavra, de acordo como Regimento 
Interno, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretá-
rio, deixa a cadeira da Presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Queria só, com a compreensão do orador, que 
está na tribuna, dizer que, logo após a fala do Senador, 
vou passar, rapidamente, à Ordem do Dia, e seguire-
mos com os oradores inscritos, tendo em vista que a 
pauta está trancada, como explicarei daqui a pouco, 
e também o horário, 16 horas.

Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 

– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
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orador.) – Sr. Presidente, Senador Tião Viana, digo, Se-
nador Jorge Viana – lembrei-me, agora, do seu irmão, 
Governador e ex-Senador –, é uma honra falar aqui, 
hoje, após o emocionante pronunciamento de V. Exª.

Mas o tema que quero abordar, hoje, não é um 
tema que emocione; é um tema que preocupa. Vimos, 
há poucos dias, outra manifestação dos médicos, atra-
vés das suas diversas associações e representações, 
inclusive o Conselho Federal de Medicina, fazendo um 
ato de protesto contra a ação dos planos de saúde.

Sr. Presidente, não é só porque eu sou médico 
que estou aqui me solidarizando com os colegas, mas, 
sobretudo, porque me preocupo com esses dados que 
vêm-se agravando em relação ao atendimento ao pa-
ciente. E o pior: o paciente, mesmo sendo pobre, às 
vezes, faz um plano de saúde na ilusão de que será 
melhor atendido e termina sendo mal atendido por exi-
gências descabidas dos planos de saúde.

Nós ouvimos, há poucos dias, na Comissão de 
Assuntos Sociais – aliás, foi um comparecimento es-
pontâneo, ou seja, ele próprio pediu para vir falar –, 
o Ministro da Saúde, que fez uma panorâmica sobre 
todas as questões de saúde da sua pasta e, principal-
mente, enfocou essa questão dos planos de saúde e 
do SUS – Sistema Único de Saúde –, que atende o 
paciente que realmente não tem plano algum.

Sr. Presidente, ficamos em uma posição lamen-
tável. Estamos vendo que, recentemente, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar tem tomado medidas 
contra planos de saúde que têm adotado posturas e 
procedimentos que prejudicam não só o médico, mas 
especialmente o paciente.

Primeiro, é aviltante o valor que se paga em uma 
consulta médica. Consulta médica significa atendimento 
a uma pessoa que está doente, que pode, portanto, vir 
a falecer, que pode ter a doença agravada. No entanto, 
o que se vê é que as consultas variam de R$15,00 a 
R$60,00 – a mais complexa é R$60,00!

E mais: os planos de saúde ainda exigem pro-
dutividade e impõem regras – o que é mais descabi-
do – sobre o procedimento do médico. Se um médico 
solicita determinado exame para esclarecer uma pa-
tologia ou uma doença, o paciente, quando chega ao 
laboratório para fazer o exame, às vezes ouve: “Esse 
exame não tem cobertura do plano de saúde. Só po-
derá ser feito se for pago.”

Então, é preciso que haja, realmente, um ver-
dadeiro mutirão em defesa muito mais do paciente 
do que mesmo dos profissionais da área de saúde. O 
que se vê é uma deterioração da profissão tanto do 
médico quanto dos outros profissionais da área de 
saúde; um sucateamento dos hospitais no que tange 
a equipamentos, a materiais elementares, inclusive de 

procedimentos; erros grosseiros, como, por exemplo, 
aplicar na veia do paciente em vez do medicamento o 
alimento, quando o cateter é outro. Todas essas coi-
sas estarrecem, revoltam a população e, sobretudo, 
desanimam os mais jovens de serem médicos. Isso é 
muito sério e é preciso realmente...

Eu ouvi atentamente a explanação do Ministro da 
Saúde. Sei que ele é um homem competente, honesto, 
e que tem procurado tomar posições muito enérgicas 
com relação a isso, mas é preciso de fato que nos so-
memos, Câmara e Senado, ao próprio Ministro, para 
que possamos encontrar caminhos a fim de que a saúde 
passe a ter saúde. Hoje, do jeito que está a situação, 
há um setor de saúde doente sob todos os aspectos: 
doente no que tange à tristeza de ver aquelas filas in-
termináveis nos hospitais; o atendimento das pessoas 
deitadas nos corredores; e, o pior, o aviltamento da 
profissão pelo pagamento irrisório através dos planos 
de saúde. E ainda dizem os planos de saúde que au-
mentaram o valor da consulta médica em tantos por 
cento. Só que passaram a cobrar do usuário do plano 
cerca de 400%. Então, é um trabalho voltado simples-
mente para o lucro.

É lógico que não vamos pretender que uma em-
presa que tenha um plano de saúde vá fazer filantropia. 
Não! Realmente é uma empresa que visa arrecadar, 
remunerar e ter um bom lucro, mas não se pode fa-
zer da saúde um esquema de mercantilização. E eu 
lamento muito ver essa situação.

Quero aqui hipotecar solidariedade, como eu 
disse, não só aos médicos que protestaram contra o 
aviltamento da profissão, mas, principalmente, àqueles 
que alertarem a própria população para que vejam que 
os planos de saúde estão descumprindo. Tanto estão 
descumprindo que mais de algumas centenas já foram 
punidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Vejo que a Senadora Ana Amélia pretende fazer 
um aparte e eu tenho muito prazer em ouvi-la.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Rapidamen-
te, Senador Mozarildo. V. Exª conhece profundamente 
as questões de saúde, porque é médico e tem dado 
uma atenção muito grande a essa prioridade nacio-
nal. Quero lhe dizer que me preocupa enormemente 
a situação grave de endividamento das comunidades, 
das entidades filantrópicas que atuam no atendimento 
hospitalar; dos hospitais filantrópicos, melhor dizendo, 
das Santas Casas de Misericórdia no meu Estado, ima-
gino que na sua Roraima também, em São Paulo, no 
Rio Grande do Sul. Tenho uma preocupação enorme 
com esse endividamento que inviabiliza a continuidade 
das atividades dessas instituições. Há uma defasagem 
enorme da correção das tabelas do SUS para essas 
instituições e para os serviços de atendimento médico, 
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como o próprio valor pago a um médico numa consulta. 
Isso é extremamente grave no momento em que essas 
instituições são responsáveis por um número muito 
grande de atendimento à comunidade mais carente 
pelo Sistema Único de Saúde. É preciso fortalecer 
o sistema e criar mecanismos de financiamento. Se 
não fizermos isso, nós criaremos um grave problema 
no atendimento à saúde da população mais carente. 
Eu queria, então, me somar à manifestação de V. Exª 
nesse sentido, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) – Senadora Ana Amélia, V. Exª complementa 
o meu pronunciamento, porque eu enfoquei bem no 
protesto dos médicos, das categorias médicas, atra-
vés das suas associações, com relação aos planos 
de saúde. Mas, como V. Exª citou, as instituições fi-
lantrópicas, como as Santas Casas – a Santa Casa 
foi o meu hospital-escola; e vários e vários milhares 
de estudantes fizeram o seu aprendizado nas Santas 
Casas – e as beneficências, estão vivendo momentos 
piores ainda, porque não recebem adequadamente do 
SUS nem recebem de planos de saúde.

Então, como eu disse, a saúde pública no País, 
de um modo geral, até mesmo para aqueles que têm 
plano, está doente. É preciso tomar uma medida radical.

E fico muito preocupado quando apenas se sim-
plifica, Senadora Ana Amélia, a questão, dizendo que 
o que falta é haver mais recursos para a saúde. O que 
falta mais no gerenciamento da saúde é...

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR) –... seriedade. É preciso acabar com a corrup-
ção no setor de saúde. Inclusive, há um projeto meu 
e outro do Senador Paulo Davim, tornando crime he-
diondo a corrupção na área de saúde. É inadmissível 
ver, como constatou a própria CGU, que, nos últimos 
anos, mais de R$ 500 milhões foram desviados da 
Fundação Nacional de Saúde.

Então, tenho confiança de que o Ministro Padilha, 
pela explanação que fez na Comissão de Assuntos So-
ciais, vai, de fato, tomar medidas para que possa haver 
– tenho certeza de que as medidas não são comple-
xas – uma boa fiscalização do Datasus e dos órgãos 
de fiscalização, como os Tribunais, etc., fazendo que 
nós possamos, de fato, mudar essa realidade tanto do 
SUS quanto dos planos de saúde; tanto dos hospitais 
públicos como dos privados e dos filantrópicos.

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB – 
RR) – Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer-lhe e 
deixar esse registro já na semana do Dia do Trabalho, 
chamando a atenção para o trabalhador da área de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Cumprimento V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Passo à

ORDEM DO DIA
Hoje é a segunda sessão em que se encontra na 

pauta a Medida Provisória nº 602, de 2012.
Conforme acordo de Liderança, a pauta conti-

nua sobrestada, e a Presidência transfere as matérias 
constantes da pauta de hoje para a Ordem do Dia da 
próxima sessão deliberativa.

Nesse sentido, eu encerro a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação 
de contratos por tempo determinado no âmbito 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de 
novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de 
2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, de 
26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA); 
e Relator Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/
AC), favorável à Medida Provisória e pela re-
jeição das emendas oferecidas perante a Co-
missão Mista.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência da 
República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei 
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autori-
za o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos 
Bancos Centrais da República Argentina e do 
Uruguai, sob a forma de margem de contingên-
cia reciprocamente concedida no âmbito do Sis-
tema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator  ad hoc: Senador Eduardo 
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Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator  ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os efei-
tos da resolução administrativa expedida pelo 
Tribunal Superior Eleitoral nos autos da Peti-
ção nº. 9.495/AM, que redefine o número de 
Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do  

Requerimento nº 176, de 2013) 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
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Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda à 
Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que trami-
tam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1-CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), 
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desen-
volvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012, 
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício de Oliveira, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
matéria (em parecer preliminar, nos termos do 
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da 
Câmara, exceto quanto às alterações feitas 
pela Câmara ao texto da ementa e à redação 
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Benedito de Lira, favorável.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator  ad hoc: Senador Marco Maciel.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator  ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

14 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
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nador Eduardo Azeredo, que institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator  ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

15 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator  ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

16 
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do  
art. 222, § 2º, do Regimento Interno) 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 316, de 2012, do Senador Jorge Viana, 
solicitando voto de aplauso à Comissão Pró-
-Índio do Acre, instituição criada em fevereiro 
de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa 
da cidadania dos povos indígenas nas áreas 
de educação, saúde, cultura e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator  ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

17 
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

18 
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-

do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

19 
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
307, de 2013, de autoria do Senador José Pi-
mentel, que requer, nos termos do art. 258 do 
RISF, a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011, com os 
Projetos de Lei do Senado nºs 270, de 2010; 
466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259 de 2012; 
e 25, de 2013, por versarem sobre a mesma 
matéria.

20 
REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
308, de 2013, de autoria do Senador Vital Do 
Rêgo, que requer, nos termos regimentais, 
que o Projeto de Lei do Senado n° 270, de 
2011, que tramita em conjunto com os Proje-
tos de Lei do Senado n°s: 381, de 2011; 516, 
de 2011; 565, de 2011; 42, de 2006; 70, de 
2011; 71, de 2011; e com o Projeto de Lei da 
Câmara n° 57, de 2011, seja submetido ao 
exame da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, além das Comissões Constantes 
do despacho inicial.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 372, DE 2013

Requeiro, nos termos do inciso I do art. 279 do 
Regimento Interno, que o Projeto de Lei do Senado 
(PLS) nº 136 de 2011, que “Estabelece medidas de 
proteção à mulher e garantia de iguais oportunidades 
de acesso, permanência e remuneração nas relações 
de trabalho no âmbito rural e urbano”, seja apreciado 
pela Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, além 
das comissões constantes do despacho inicial.

Sala das Sessões, de abril de 2013. – Senador 
Romero Jucá,  PMDB-RR.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será in-
cluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sigo com a lista de oradores, que passou por 
uma modificação.

Peço a compreensão do Senador Capiberibe, 
que está presente, mas o Senador Mário Couto se ins-
creveu como primeiro orador e Líder da Minoria, logo 
após a Ordem do Dia, e tem preferência como Líder.

Logo em seguida, será V. Exª, Senador João Ca-
piberibe, querido e bom amigo.

Então, com a palavra, o Senador Mário Couto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela or-

dem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela or-

dem. Sem revisão da oradora.) – V. Exª explicou que 
a Ordem do Dia está sobrestada, em função de haver 
medida provisória trancando a pauta.

Eu quero saber se requerimentos que foram en-
caminhados à Mesa serão apresentados, haja vista 
que já foi encerrada a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Nós só temos um problema, Senadora Ana Amélia. 
Eu já estive conversando com a assessoria da Mesa 
e, regimentalmente, temos o problema do quórum 
baixo. Então, pode ser que tenhamos uma mudança 
no quórum e, sem nenhum problema, aquilo que não 
está trancado por força regimental, passada a Ordem 
do Dia, certamente, pode ser apreciado.

Vamos só observar o número de registros no 
painel e cumprir o Regimento, do ponto de vista do 
número necessário.

Com a palavra, o Senador Mário Couto, como 
Líder da Minoria e primeiro orador inscrito após a Or-
dem do Dia, pelo tempo de 20 minutos.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presi-
dente.

Sr. Presidente, Srª Senadora, Srs. Senadores, 
inicialmente quero dizer da minha alegria de ter, neste 
final de semana, visitado as cidades de São Caetano 
de Odivelas e Vigia de Nazaré, no nordeste do Estado 
do Pará; cidades pesqueiras, que vivem da extração 
da pesca, que vivem à margem dos oceanos e que 
nos causaram uma profunda alegria por passarem, 
esse final de semana, junto com meus irmãos de São 
Caetano e de Vigia.

Sr. Presidente, às vezes, fico a me perguntar, 
principalmente nesses últimos dias: para onde estamos 
caminhando? Que Brasil é este? Me causa uma pro-
funda interrogação com o nosso futuro. Me causa uma 

profunda preocupação com o futuro do meu Estado, 
da Virgem de Nazaré, da minha querida padroeira, dos 
meus irmãos paraenses e dos meus irmãos brasileiros.

A inflação chegou. A ditadura parece que se apro-
xima. Aquele partido que outrora combatia medidas que 
hoje ele mesmo faz, ele mesmo proclama.

Pasmem, senhoras e senhores: tudo orquestrado 
pelo Governo do PT. A Pátria lê os jornais, lê as revistas, 
e deve se perguntar: “para onde estamos indo?” Aqui, 
nesta tribuna, por muitas vezes, este Senador alertou 
aonde íamos chegar. Por várias vezes, eu disse aqui, 
nesta tribuna, que a ditadura estava chegando nova-
mente a esta Pátria. Ninguém quis ouvir. Talvez alguns 
tenham dito, silenciosamente, que eu poderia estar 
doido, e outros disseram: “como esse cara é enjoado”. 

Está aí. Semana passada, no maior cinismo, 
queriam derrubar a candidatura da Marina Silva. Não 
queriam deixar, e não querem. Não querem deixar se 
criar mais partidos neste País. Mas o tiro está direcio-
nado para cima da Marina. Ordem do Governo, aquele 
mesmo Governo que pregava a democracia, que dizia 
ser democrático, que mentirosamente enganava o povo 
brasileiro. Agora tudo está vindo à tona, Sr. Presidente. 

Olhe o cinismo, Sr. Presidente. Para onde esta-
mos indo, Presidente? Qual é a direção que este País 
está tomando, meu Jarbas Vasconcelos? Olhe, Pátria 
amada! Olhe como as revistas começam a divulgar 
as notícias: “a vingança dos mensaleiros”. A vingança 
dos mensaleiros!

Querem tirar a atribuição do Supremo Tribunal 
Federal, para os mensaleiros não irem para a cadeia, 
Brasil! 

Onde estamos, País querido? Para onde vamos, 
Brasil? 

Só falta dizer que vão prender o Joaquim Bar-
bosa. Coitado! É só o que falta dizer. É só o que falta 
fazer. Eu disse aqui que os mensaleiros não iriam para 
a cadeia. Eu disse aqui. 

Este é o PT que pregava a democracia. Este é o 
PT que pregava a seriedade. Este é o PT que pregava 
respeito à Constituição Federal. 

Querem ou já rasgaram a Constituição. Querem 
tirar atribuições do Supremo Tribunal Federal, que era 
em que o brasileiro confiava, que é em que o brasileiro 
confia. O brasileiro já foi consultado milhões de vezes. 
Ele não confia neste Senado, ele não confia na Câ-
mara, ele confia no Supremo Tribunal Federal. E que-
rem, agora, tirar o poder do Supremo Tribunal Federal 
e colocar o poder para cá, onde, sempre e de vez em 
quando, descobrem-se escândalos.

Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora de Na-
zaré, minha padroeira querida, onde estamos? Para 
onde vamos?



22304 Terça-feira 30 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Abril de 2013

Querem tirar o poder de investigação do Ministé-
rio Público, Jarbas Vasconcelos. Querem tirar o poder. 
Olha aonde chegamos. Querem acabar com o Minis-
tério Público, simplesmente para ir à forra. Querem 
dizer ao Ministério Público: “Tu denunciaste os men-
saleiros, pois agora nós vamos tirar de ti a atribuição 
de investigação”.

Malditos petistas! Aonde querem levar a nossa 
Pátria, por cuja democracia tanto lutamos? 

Meu Presidente, para onde vamos? Para onde 
estamos caminhando, Presidente? Tirar uma atribui-
ção do Ministério Público? Tirar o poder do Supremo 
Tribunal Federal, para absolver os mensaleiros, para 
eles não irem para a cadeia?

Tirar o direito de cada brasileiro que queira se 
candidatar a Presidente da República, especialmente 
o de uma senhora de respeito neste Brasil, chamada 
Marina Silva? Por que estão com medo? Com medo 
de quê? 

Para onde vamos? Para onde vamos, Brasil? É 
preciso refletir, Brasil. É preciso, Pátria amada, dizer ao 
teu povo, mostrar ao teu povo o que está acontecendo 
nesta Pátria. É preciso ter voz. É preciso ter coragem. 
É preciso ter determinação. Isso é uma vergonha! A 
ditadura chega, bate à porta.

Querem calar? Querem calar? Para onde Vamos, 
Presidente?

Presidente, a inflação também chegou, aquela 
inflação que nós combatemos tanto quanto comba-
temos a ditadura, e sofremos tanto quanto sofremos 
para acabar com a ditadura. 

O poder de mando, o poder ditatorial, fazer aquilo 
que o Governo quer. 

Eu olhava assustado, na votação passada, para o 
Plenário. Pensei que os Senadores, na sua totalidade, 
iriam derrubar aquele projeto. Muitos votaram ainda a 
favor. Assusto-me com isso, minha Pátria querida. Eu 
me preocupo com isso, minha Pátria querida.

Eu que vejo a corrupção tomar conta desta Pá-
tria. São quase 100 bilhões – bilhões! – roubados por 
ano da minha Pátria querida. Corrupção generalizada.

Eu que vejo a inflação corroer o salário do pobre 
operário brasileiro. 

Eu que vejo a maior inflação deste País chegar 
a minha terra querida. A maior inflação está na nossa 
terra paraense. A maior inflação é a do Estado do Pará. 

A base, Presidente, da comida do paraense é o 
açaí com farinha de mandioca, principalmente no in-
terior do interior, onde está aquele mais pobre, aquela 
mais pobre. O litro do açaí foi a quase 200% de aumen-
to, Presidente. A farinha de mandioca passou de R$2,00 
para R$10,00, Dilma. Ô Dilma, tu não comes farinha, 

nem tomas açaí, Dilma. Tu só comes filé-mignon. E tu 
nem sabes o preço, hoje, do filé-mignon. 

Presidente, o quilo de feijão, do tomate, da batata, 
da cebola. Aí aumentam os juros para conter a inflação. 
Não adianta, Presidente, não adianta. Fizeram um mal 
terrível para este País. Não tem economista capaz de 
conter a inflação brasileira. Colocar a culpa na safra é 
mentira, é mais uma mentira do PT.

Não fizeram, Presidente, a infraestrutura de que 
o País precisa para produzir. Nós não temos estradas, 
Presidente. Nós não temos escoamento dos produtos. 
Não há como! Pode aumentar juro como quiser. O Pro-
duto Interno Bruto não vai chegar à meta, Presidente. 
Estão mentindo de novo. O Produto Interno Bruto não 
vai chegar à meta! 

Para onde vamos, Brasil? Onde estamos, Brasil? 
Numa inflação galopante e num sinal ditatorial, num 
sinal de ditadura evidente, que ninguém pode negar 
hoje! A Presidenta está mostrando do que ela é capaz. 
Uma Presidenta tirar o poder de um Supremo Tribunal 
Federal! Eu não digo que é o Deputado A, B, C ou D, 
porque eles são mandados, eles obedecem. Eles não 
querem perder a migalha que vem a eles do Planalto. 
Eles não sabem nem o que estão fazendo à Pátria, 
nem o que estão fazendo à Pátria! Mas ela sabe. 

A Dilma sabe o que é tirar do Ministério Público 
a atribuição de investigar. Ela sabe o que é tirar o po-
der do Supremo Tribunal Federal, para que os men-
saleiros não vão para a cadeia. Ela sabe! Ela sabe o 
que é cortar o direito daqueles que têm o direito de 
se candidatar à Presidência da República. Ela sabe! 
Ela sabe que não tem mais condições de conter a in-
flação. Ela sabe!

Presidente, só existe um jeito: eu vou apresen-
tar um projeto de lei para o próximo salário mínimo. 
Eu quero ver, Presidente, quem é que vai estar contra 
R$700,00. Ora, ora, Jarbas! Bolsa Família. Tudo bem, 
Jarbas. Como está o Bolsa Família com a inflação, Jar-
bas? Perdeu o sentido. A inflação corrói a bolsa família.

Não temos saúde. Não temos educação. Cinco 
litros de açaí e já foi a bolsa família, sem contar com a 
farinha de mandioca! Bastam cinco litros de açaí e já foi 
a bolsa família, sem contar com a farinha de mandioca! 

Eu mandei comprar, Presidente, mas não quis 
trazer para colocar aqui em cima porque um Senador 
me disse: “Olha, tu vais virar aí um Sílvio Santos, co-
locando os produtos aqui em cima da mesa. Não faz 
isso, Mário Couto!” Aí eu acabei seguindo o conselho 
do Senador. Foi um Senador da Paraíba que me pediu 
para não trazer o açaí. Eu até dei o açaí. Mas eu senti 
que o pobre assalariado não tem condições de ter um 
salário mínimo de R$700,00 neste País! 
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Eu estou entrando, na forma que preceitua o 
art.7º, inciso IV, da Constituição Federal de 5 de outubro 
de 1988, com a fixação de R$1.400,00 para o valor do 
salário mínimo nacional. Eu quero ver quem vai estar 
contra o que eu estou propondo aqui! Não tem outra 
forma, não tem outra forma de salvar o povo brasileiro 
da fome! Não adianta mentir. Chega de mentira! Dão 
para os Deputados fazerem o que não tem coragem 
de dizer: “Sou eu que quero tirar o poder do Supremo. 
Sou eu que não quero a Marina como candidata. Sou 
eu que quero tirar a atribuição do Ministério Público. 
Sou eu que quero caminhar em direção da ditadura 
neste País”. Eu não tenho como controlar, Brasil! Eu 
não tenho mais como controlar!”

Não tem economista, no mundo inteiro, que con-
trole a inflação. Não tem ninguém, porque não cuida-
ram da infraestrutura do País. Não existe, Presidente. 
E agora querem dar R$700,00 de salário mínimo para 
o povo brasileiro viver, com o custo dos produtos que 
estão na prateleira do supermercado.

Mata! Dilma, mata! Mata, Dilma! Tortura, Dilma! 
Liquida, Dilma!

(Soa a campainha.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Vou 
descer, Presidente. Vou descer.

Presidente, isto aqui dá um filme: “A vingança 
dos mensaleiros”. Isso aqui dá um filme. Se eu fosse 
produtor de cinema, eu faria um filme. Isto é um filme.

Condenaram os caras e se criou o mito, no Bra-
sil, chamado Joaquim Barbosa. Esse é o homem que 
conseguiu colocar na cadeia um bando de petistas que 
tinham roubado o Brasil. E depois de um mês, este 
Senador subiu nesta tribuna...

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ... 
eles vão se vingar do Supremo, além de não serem 
presos. Pior: não vão ser presos, mas vão se vingar do 
Supremo tirando as atribuições máximas do Supremo, 
rasgando a Constituição nacional! 

E quem faz isso? Ah, são os Deputados. Mentira, 
Presidente! Quem faz isso é a Dilma, Presidente. Ela 
tem, no sangue, o sabor da ditadura. E o chavismo está 
chegando no País, Presidente. Prepare-se! 

(Soa a campainha.)

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Após as palavras do Senador Mário 

Couto, agora, vamos ouvir, pela inscrição, o eminen-
te Senador João Capiberibe, pelo Estado do Amapá.

V. Exª está com a palavra, Senador.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes 
de entrar no tema que me trouxe à tribuna, eu queria 
cumprimentar o casal que está aqui, a Luciana, o Ralf 
e a Valentina, um bebê de três meses que trazem no 
colo. São lá do meu Estado do Amapá. Os dois são 
empresários e fabricam um dos melhores sorvetes que 
eu, que gosto muito de sorvete, já tomei.

Sr. Presidente, senhores telespectadores da TV 
Senado, ouvintes da Rádio Senado, o Fantástico, re-
vista dominical exibida pela Rede Globo, está mostran-
do ao País os gargalos que impedem o crescimento 
sustentado do Brasil.

Em reportagens anteriores, o programa mostrou 
bilhões de reais desperdiçados no sistema elétrico, na 
transposição do Rio São Francisco e em ferrovias e 
portos, na série “Brasil, quem paga é você”.

Na questão dos desperdícios e gargalos na lo-
gística, a repórter Sônia Bridi apresentou um dado 
preocupante. Abre aspas:

No preço de tudo que a gente compra, 20% 
são o custo do transporte. Dá R$2,00 em cada 
R$10,00. Isso tem consequência. Este ano, 
por exemplo, o Brasil teve uma supersafra de 
grãos. E a comida ficou mais barata? Não. 
Porque o preço do transporte fica mais caro 
ano a ano. De 2003 até 2011, o frete desde a 
lavoura até o consumidor mais do que triplicou. 
É uma situação absurda. E essa conta acaba 
sendo paga por todos nós. A velocidade que 
o Brasil precisa ainda não entrou nos trilhos. 
É preciso uma caminhonete fazendo as vezes 
de trem para percorrer a Ferrovia Norte-Sul no 
centro do País.

Vi a reportagem sobre os gargalos nas ferrovias 
e portos e um detalhe me chamou a atenção: Bernardo 
Figueiredo, Presidente da Empresa de Planejamento e 
Logística, apresentou um mapa de 10 mil novos quilô-
metros de ferrovia para escoar as cargas do País, no 
qual o Porto de Santana, no Amapá, não está incluído. 
O curioso, Sr. Presidente, é que, dos 39 mil quilômetros 
de ferrovia existentes no País, pelo menos de 12 a 15 
foram construídos por Dom Pedro II. Isto mostra por 
que nós estamos pagando 20% de frete nos produtos 
que consumimos. Imaginem que nós somos um País 
que não tem como retirar as riquezas produzidas nas 
regiões mais distantes.
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Bernardo Figueiredo apresentou um mapa de 
10 mil novos quilômetros de ferrovia para escoar as 
cargas do País, repito, no qual o Porto de Santana, no 
Amapá, não está incluído.

O Porto de Santana, antigo Porto de Macapá, 
existe desde 1982, com a finalidade de original de 
atender à movimentação de mercadorias, por via fluvial, 
transportadas para o Estado do Amapá e para a Ilha 
de Marajó. Todavia, pela sua posição geográfica privi-
legiada, tornou-se uma das principais rotas marítimas 
de navegação, permitindo conexão com portos de ou-
tros continentes, além da proximidade com o Caribe, os 
Estados Unidos, a China e a União Europeia, servindo 
como porto de entrada e saída da Região Amazônica.

É bom lembrar de que nós estamos no Hemis-
fério Norte, estamos lá em cima, bem mais próximos 
dos países ricos.

A área de influência do Porto de Santana com-
preende toda a Bacia Amazônica e os principais por-
tos da região.

Em 2002, o Porto de Santana movimentou 
476.118 toneladas e, 10 anos depois, em 2012, em-
barcou 9.574.176 toneladas de carga, com ênfase para 
os minérios de ferro, cromita e manganês e, ainda, ma-
deira, cavaco de eucalipto e pinus, biomassa e pasta 
de celulose. Pelo que se vê, é só matéria-prima. Nós 
somos exportadores de natureza, Sr. Presidente, infe-
lizmente. Desde o Império até hoje, não conseguimos 
mudar essa condição de exportadores de natureza.

A não inclusão no mapa apresentado à repórter 
Sônia Bridi pelo dirigente da Empresa de Planejamento 
e Logística (EPL) do Porto de Santana demonstra que 
alguma coisa estranha está no ar – aliás, estranhíssi-
ma. Um porto com esse potencial ficar fora de qualquer 
planejamento logístico deste País é muito estranho.

Afinal, não faz muito tempo que o Conselho de 
Autoridade Portuária (CAP) deu ciência de autoriza-
ção expedida pela Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq) que permite o uso temporário da 
área pertencente à Companhia Docas de Santana 
(CDSA) para construção de silos da empresa Com-
panhia Norte de Navegação (Cianport). A solicitação 
para a implantação do projeto de construção de três 
silos para o armazenamento de grãos, para a constru-
ção de correias transportadoras e para a instalação de 
balança de fluxo foi feita ainda no ano de 2012. Após a 
aprovação da Antaq, as obras de construção dos silos 
foram iniciadas e deverão ser finalizadas, de acordo 
com o cronograma da Cianport, em outubro de 2013.

Além de ampliar a competitividade da exportação 
de grãos no Norte do Brasil, esse projeto também ge-
rará emprego e renda no Município de Santana, pro-

porcionando o desenvolvimento da economia local e 
o fortalecimento do setor naval na região.

O objetivo da Cianport é explorar as oportunida-
des do corredor logístico BR-163/Rio Tapajós, que será 
capaz de escoar até 20 milhões de toneladas de grãos 
do Mato Grosso pela Região Norte e que vai exigir in-
vestimentos de R$3 bilhões na construção de estações 
de transbordo, de armazéns, de terminais portuários, 
de empurradores e de barcaças, reduzindo, dessa for-
ma, o custo do frete e aumentando a competitividade.

Por isso, é estranho que o Porto de Santana não 
esteja nas prioridades da EPL para atenuar os garga-
los de logística no escoamento das safras de grãos 
produzidas na Região Centro-Oeste. Há um interesse 
muito grande de produtores da Região Centro-Oeste 
em canalizar e escoar seus grãos pelo Porto de San-
tana. Eles nos têm visitado com muita frequência.

Com certeza, alguma coisa deve estar por trás 
dessa omissão. Isso não pode ser de graça. Como diz 
o ditado popular, “o tempo é o senhor da razão”.

Pois não é que veio à baila na semana passada 
um fato ocorrido em dezembro de 2002, que se pode 
relacionar com a não inclusão do Porto de Santana 
no planejamento da EPL? Uma informação de 2002 
pode estar relacionada com a não inclusão do porto 
no planejamento de logística portuária.

Vamos aos fatos ocorridos há 11 anos.
Em 2002, a então Governadora e hoje Deputada 

Federal Dalva Figueiredo, pelo PT do Amapá, fez várias 
reuniões com técnicos do Ministério dos Transportes, 
inclusive com o próprio então Ministro João Henrique 
de Almeida Sousa, mostrando a importância de o Go-
verno do Amapá ter o controle da administração do 
então Porto de Macapá.

Eu tenho aqui o documento que a Governadora 
enviou para o Ministro no dia 13 de novembro de 2002, 
manifestando esse interesse em gerenciar o porto. Dal-
va encaminhou, no dia 13 de novembro de 2002, ofício 
ao Ministro deixando claro o interesse do Estado em 
administrar o porto. No documento, ficam evidentes os 
encontros que técnicos do Poder Executivo do Amapá 
tiveram em Brasília. Havia uma negociação em curso.

“Em decorrência dos proveitosos e oportunos 
contatos mantidos entre nosso governo e esse Ministé-
rio, dirijo-me a V. Exª para manifestar o interesse deste 
Governo em tornar-se autoridade portuária do Porto 
de Macapá, em Santana, desvinculando-o da adminis-
tração das Docas do Pará”, diz a então Governadora 
Dalva Figueiredo no documento enviado ao Ministro.

Vale lembrar, que ao assumir o Governo, em 5 
de abril de 2002, Dalva, que foi minha sucessora no 
Governo do Amapá depois de dois mandatos, tomou 
como bandeira a administração do porto. Nas entre-
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vistas que deu na época, ela tinha o pensamento de 
que o Estado era o melhor ente para assumir essa 
responsabilidade.

Infelizmente para o Amapá, um mês depois, em 
14 de dezembro de 2002, a União transferiu a adminis-
tração da Companhia Docas de Santana para a Prefei-
tura Municipal de Santana. Assinam o convênio – aqui 
está o convênio assinado no dia 14 de dezembro de 
2002 – o ex-Ministro dos Transportes João Henrique de 
Almeida Souza, o ex-Presidente da Companhia Docas 
do Pará Carlos Nunes, o ex-Prefeito de Santana Ro-
semiro Rocha e o ex-Presidente da Companhia Docas 
de Santana Rodolfo dos Santos Juarez.

O acordo é endossado pelo Senador peemede-
bista José Sarney e pelos, hoje, ex-Senadores Gilvam 
Borges, do PMDB, e Sebastião Bala, do PDT, que assi-
nam o documento de transferência como testemunhas 
do convênio, ficando clara uma poderosa articulação 
política para transferir a gestão do porto das Docas do 
Pará para a Prefeitura de Santana.

Em uma manobra política, para que o Porto de 
Santana não fosse gerido pelo Governo do Amapá, as 
autoridades de então, ao entregarem o porto para a 
prefeitura, decretaram sua estagnação, pois a munici-
palidade não teria condições de gerir um porto como o 
de Santana. Na verdade, a Prefeitura de Santana mal 
consegue tapar os buracos da cidade; a cidade está 
em situação absurdamente precária.

Naquela ocasião, existiam dois cais, chamados 
de A e B, um armazém de 2,8 mil metros quadrados 
para carga geral, um galpão de 1,5 mil metros quadra-
dos, um pátio de 3 mil metros quadrados e um pátio 
de contêineres com 16,5 mil metros quadrados. Pas-
sados 11 anos, o patrimônio físico é absolutamente 
o mesmo. Não existe sinal de nenhum investimento. 
O porto ficou estagnado em sua estrutura apesar do 
crescimento do volume de cargas.

Alguém ganhou com essa transferência irrespon-
sável, pois, em termos práticos, o Amapá não ganhou 
absolutamente nada, o Amapá perdeu. E o Municí-
pio de Santana perdeu muito mais, porque deixou de 
gerar milhares de empregos. O desenvolvimento do 
porto geraria os empregos de que a comunidade de 
Santana necessita.

Na verdade, desde 2002, a Companhia Docas 
de Santana tem servido somente para fins políticos e 
eleitoreiros. Isso ficou claro no dia 3 de junho de 2011, 
quando o ex-Prefeito Antônio Nogueira e o atual Pre-
feito, Robson Rocha, trocaram acusações em uma 
emissora de rádio.

Robson acusou o então Prefeito de malversação 
de recursos da Companhia Docas. Disse que Nogueira 
fez uma transferência ilegal, no valor de R$4 milhões, 

para a conta da prefeitura, que, depois, teria sido re-
passado para a Santana Previdência.

Na outra ponta, o então Prefeito Antônio Noguei-
ra rebateu Robson com fortes criticas ao ex-Prefeito 
Rosemiro Rocha, pai de Robson Rocha. Segundo 
Nogueira, na gestão do pai do atual Prefeito, foram 
desviados recursos do Porto de Santana. Por conta 
disso, o ex-Prefeito foi preso na Operação Pororoca, 
deflagrada em novembro de 2004.

Por conta das denúncias de desvio de recursos 
e de estagnação, o Governador Camilo Capiberibe 
decidiu buscar apoio em Brasília para modernizar o 
porto, para desenvolvê-lo, ampliá-lo. Na avaliação dele, 
a Companhia Docas de Santana, apesar de estar con-
cedida à Prefeitura de Santana, pertence à União, e o 
desenvolvimento daquela Companhia é de interesse 
do povo do Amapá.

Por isso, o Governador do Amapá e a Secretaria 
dos Portos da Presidência da República pretendem 
investir R$5 milhões em projetos de modernização 
do porto, apesar da falta de visão estratégica da EPL, 
que ignora solenemente o Porto de Santana no Plano 
Nacional de Logística Portuária.

Para que a história de 2002 não se repita é que 
estamos atentos.

Eu, o Senador Randolfe Rodrigues e parte da 
bancada federal apoiamos o Governo do Amapá na 
retomada dessa luta, pois parece que foi estratégico 
deixar a administração das Docas sob a responsabi-
lidade da Prefeitura de Santana. Quem fez isso sabia 
que a prefeitura não teria como promover o desenvol-
vimento do porto. O objetivo da irresponsabilidade de 
2002 era o de deixar o porto não crescer.

A mão invisível que não quer o desenvolvimento 
do Amapá se tornou visível, com a descoberta do do-
cumento de 14 de dezembro de 2002, que transferiu 
o Porto de Santana para quem não dispunha de míni-
mas condições de administrá-lo.

Por isso, Sr. Presidente, é preciso estar atento 
e forte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Ouvimos as palavras de V. Exª, Senador 
Capiberibe, relatando sobre logística e sobre a expec-
tativa em relação ao Porto de Santana, no Amapá, e 
dizendo que temos de ficar vigilantes.

Há aqui a inscrição da Senadora Ana Amélia 
e, depois, a do Senador Mozarildo. Aliás, o Senador 
Rodrigo Rollemberg permutou com o Senador Moza-
rildo Cavalcanti. O Senador Jarbas Vasconcelos vem 
na sequência. E, como Líder, também está inscrito o 
Senador Armando Monteiro.
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Consulto a Mesa: o Senador Capiberibe falou 
como orador inscrito? (Pausa.)

S. Exª falou como orador inscrito.
V. Exª permite que a Senadora Ana Amélia faça 

o seu pronunciamento?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE) 

– É claro, é claro!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – Vejo outro Senador aqui. Quando aqui 
cheguei, já se encontrava no plenário o Senador Jar-
bas Vasconcelos, que vai falar por Pernambuco e pelo 
Brasil. Aliás, o Senador Armando Monteiro também é 
de Pernambuco.

Tem a palavra a Senadora Ana Amélia, do grande 
Rio Grande do Sul, que fala ao Brasil.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia 
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro 
Presidente desta sessão, Senador Casildo Maldaner; 
caros Senadores; senhoras e senhores telespectadores 
da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado; atencio-
sos servidores desta Casa, o tema que vou abordar, 
Senador Casildo Maldaner, diz respeito às questões 
que estamos debatendo agora nesta encrenca insti-
tucional, e deveremos fazer tudo para que não amplie 
sua repercussão.

Não vejo nenhum risco hoje quanto à boa har-
monia entre os Poderes. O Supremo Tribunal Federal 
está cumprindo rigorosamente seu papel, nós aqui 
estamos fazendo o que devemos fazer, mas temos 
de zelar também pelo direito das minorias, Senador 
Jarbas Vasconcelos.

Antes disso, eu queria apenas dizer que me sur-
preendi. Costumamos fazer solicitações a determinados 
órgãos públicos, especialmente no plano federal, e é 
demorado o retorno. Eu queria, então, fazer um registro. 

Encaminhei ao Secretário de Assuntos Interna-
cionais do Ministério da Fazenda, no dia 23 de abril, 
na semana passada, uma correspondência, porque 
fui representante da comissão brasileira, liderando a 
representação parlamentar, em um encontro da União 
Interparlamentar na cidade de Quito, capital do Equador, 
no mês de março. Lá, recebi uma delegação do Iraque 
pedindo a intermediação dos Parlamentares brasileiros, 
que estavam lá sob minha liderança, para que fosse 
renegociada uma dívida do Iraque. Eu encaminhei a 
solicitação ao Secretário, Carlos Márcio Cozendey, e, 
no dia 26 de abril, eu recebo essa correspondência 
com uma clara resposta e um posicionamento. 

Então, eu queria, publicamente – porque aqui a 
gente critica –, agradecer. Claro que muitos pensa-
rão: essa é a obrigação do Secretário de responder a 
um Senador. Mas, como isso é raro, eu queria, então, 
agradecer ao Secretário de Assuntos Internacionais do 

Ministério da Fazenda pelas informações que me envia 
sobre o processo, que é complexo, dessa renegociação 
da dívida com o governo do Iraque. Penso que é tam-
bém positivo que a gente reconheça esses avanços.

Mas eu queria retomar a questão, Senador Casil-
do, porque penso que o fortalecimento das instituições 
nas três esferas de Poder da Federação, Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, deve ser prioridade dos agentes 
que lideram essas estruturas. Quanto mais eficientes 
forem o Congresso Nacional, a Suprema Corte, o Mi-
nistério Público, as Polícias Federal, Civil, Rodoviária, 
Estaduais, Militares ou quaisquer instituições públicas 
e foco no cidadão, isso será muito melhor para a socie-
dade e, sobretudo, para a democracia. Essa eficiência 
é mais bem-alcançada quando há independência e 
liberdade de atuação, que é a essência democrática 
para essas instituições se tornarem mais fortes.

Nos últimos dias, as interações na minha página 
nas redes sociais, mais especificamente na minha pá-
gina e nos meus perfis do Facebook, demonstraram a 
preocupação da sociedade com o fortalecimento das 
instituições. Num post relacionado à PEC nº 37, no 
qual eu informei sobre a minha presença no ato con-
tra essa proposta, na última quarta-feira, 24 de abril, 
mais de 25 mil internautas interagiram na página. Entre 
os que comentaram, mais de 90%, Senador Casildo, 
posicionaram-se contra a PEC nº 37, que atribui ex-
clusividade de investigação às Polícias Federal e Civil 
para investigar crimes e limitar o poder de atuação do 
Ministério Público.

Eu dou especial atenção à instituição Ministério 
Público não só porque o meu Estado, o Rio Grande 
do Sul, tem um Ministério Público extremamente com-
petente e dedicado aos compromissos em defesa do 
interesse da sociedade, que é esse o papel do Minis-
tério Público, mas também porque sou viúva de um 
Procurador de Justiça do meu Estado. Por isso, tenho 
pela instituição um especial carinho não só institucio-
nal, mas também pessoal.

Boa parte da população, Senador, já percebeu 
que a autonomia para investigar crimes, por exemplo, 
aumenta as chances de solução de delitos. Por isso 
sou favorável ao fortalecimento do Ministério Público 
nas diferentes áreas de atuação do órgão, sejam elas 
estaduais, federal, trabalho e outras, e também a au-
tonomia das instituições competentes para realizar in-
vestigações criminais. Qualquer interferência contrária 
é um retrocesso, um descompasso em relação à lógica 
da cidadania e da moralidade.

Como jornalista que fui durante mais de quaren-
ta anos na minha vida profissional, não posso admitir 
qualquer tentativa de amordaçamento do Ministério Pú-
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blico nem de outras instituições, como a imprensa, por 
exemplo, fundamentais para os debates democráticos.

Agora há pouco, uma repórter de um jornal do Rio 
Grande do Sul me pergunta se o Senado havia tocado 
no caso rumoroso de várias prisões envolvendo autori-
dades do meu Estado na área do meio ambiente. Não. 
Nós não falamos, mas isso prova, e se espera, que as 
instituições policiais, como a Polícia Federal, estejam 
agindo republicanamente, com a sua responsabilidade 
nesses casos. É a única forma de que a democracia e 
os compromissos com a Constituição estejam sendo 
respeitados.

Investigações importantes e recentes puderam 
ser elucidadas porque as autoridades competentes co-
letaram o maior volume de dados e informações sobre 
crimes bárbaros e lamentáveis. Talvez até essa discus-
são sobre a PEC nº 37 tenha mostrado um empenho 
mais, digamos, prioritário das polícias para mostrar a 
sua eficácia. É aquela velha máxima do Deng Xiaoping: 
“Não importa que o gato seja preto ou pardo, desde 
que cace o rato.”

Não vamos discutir aqui o mérito dessas investi-
gações, se as polícias estão agindo com mais eficácia, 
para justificar que seja ampliado o poder da polícia e 
reduzido o poder do Ministério Público. Não é disso que 
se trata. Todos têm que desempenhar o seu papel. O 
que não podemos é limitar ao Ministério Público esse 
poder investigativo.

As investigações feitas pelas autoridades policiais 
do meu Estado, o Rio Grande do Sul, permitiram, em 
rápido espaço de tempo, a prisão de Luan Barcelos da 
Silva, de 21 anos, que confessou ter assassinado seis 
taxistas no meu Estado em um curto espaço de tempo. 
Os crimes ocorreram há menos de um mês. Nas duas 
noites em que aconteceram as mortes, o jovem ace-
nou para táxis na rua. Em seguida, sentava no banco 
traseiro e indicava um destino. Ao chegar ao local, ele 
retirava, sacava um revólver calibre 22 de uma pasta 
e disparava à queima roupa dois tiros na cabeça do 
motorista, sem anunciar o assalto. Antes de deixar o 
carro, o jovem recolhia o celular e o dinheiro da víti-
ma – ao todo, o rapaz, o bandido roubou R$870,00 –, 
e depois voltava a andar na rua para procurar outro 
taxista e repetir o crime.

Felizmente, a polícia do Rio Grande do Sul agiu 
com eficiência, porque ela tinha aquilo de que mais 
precisa: informação, inteligência. É isso que é a base 
da eficácia no desvendamento de crimes rumorosos. 

O mesmo caso aconteceu agora com a dentis-
ta Cinthya Magaly Moutinho de Souza, de 47 anos, 
que morreu queimada no próprio consultório, em São 
Bernardo do Campo, no ABC paulista, por ter apenas 
R$30,00 na sua conta bancária. Esse é também ou-

tro exemplo da importância do trabalho de cada uma 
das instituições.

Assim como o Ministério Público tem importân-
cia como fiscal das leis, as autoridades policiais são 
essenciais para permitir soluções rápidas contra a 
violência. Graças à independência dos Poderes e ao 
fortalecimento das instituições, a Justiça decretou, na 
última sexta-feira, a prisão temporária de Jonathan 
Cassiano Araújo, de 21 nos, suspeito de atear fogo e 
matar a dentista.

Hoje, de manhã, foi anunciada, no noticiário de 
televisão, a prisão de todos os envolvidos nesse bárba-
ro crime, que assustou o nosso País, porque também 
a impunidade é uma das causas do aumento dessa 
violência e desses crimes com requintes de crueldade.

Portanto, esses fatos precisam ser considerados. 
Os ganhos com instituições mais fortes superam as 
instâncias da segurança pública. Recentemente, ao 
avaliar a importância dos programas de transferên-
cia de renda para a diminuição da pobreza em nosso 
País, o Presidente do Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada (Ipea), Marcelo Neri, destacou a estabili-
zação econômica e o fortalecimento das instituições 
democráticas como as bases fundamentais, na última 
década, para o aumento da inclusão social e melhor 
distribuição dos rendimentos na América Latina. Dos 
17 países do continente, 13 apresentaram melhora 
nos índices sociais registrados nos últimos 10 anos, 
segundo o Ipea.

Essa também é a avaliação do Diretor-Geral 
da Fundação Botín para o Fortalecimento da Gestão 
Pública na América Latina, Íñigo Sáenz de Miera. Em 
artigo publicado em março, no jornal Valor Econômico, 
o especialista afirma que o motor do desenvolvimento 
das sociedades é a força que reside em cada uma das 
pessoas que as integram. A condição necessária para 
que essa força gere crescimento é o bom e correto 
desempenho das instituições, sobretudo as públicas. 

Para que uma sociedade experimente longo perí-
odo de desenvolvimento sustentável, suas instituições 
públicas precisam funcionar bem, de maneira adequada 
ao papel que lhes é correspondente e desempenhando 
esse papel com transparência e eficiência. Não fosse 
essa prerrogativa, não existiria, por exemplo, o inqué-
rito que resultou no independente julgamento da famo-
sa Ação Penal nº 470, pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), mais conhecida como mensalão. A imprensa 
também teve papel relevante nesse processo rumo-
roso e considerado histórico em nosso País.

Sou, portanto, favorável à independência e ao 
entendimento. 

Ontem, inclusive, o jornal O Globo, publicou re-
portagem com base em depoimentos de historiado-
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res, indicando, Senador Jarbas Vasconcelos, que os 
conflitos entre os Poderes são recorrentes na nossa 
história, mas que o princípio fundamental de divisão 
de atribuições dos Poderes deve ser respeitado. É por 
isso que nós temos que lutar sempre, mantendo a vi-
gilância sobre essa situação. Na democracia, restringir 
a independência e a competência das instituições é, 
como disse antes, um retrocesso.

Para encerrar, quero dizer que fiquei muito en-
tusiasmada com a iniciativa do Senador Rodrigo Rol-
lemberg de levar um grupo de Senadores – V. Exª, in-
clusive – ao Ministro Gilmar Mendes, que é o Relator 
do processo gerado pela provocação feita pelo Sena-
dor Rollemberg a respeito do direito da minoria. Nós, 
aqui, no regime democrático, não podemos deixar de 
admitir que a minoria tenha o seu direito. Ora, se um 
partido político, recentemente, teve o direito de ser 
constituído com base na lei em vigor, por que o mesmo 
direito não pode ser dado à ex-Ministra Marina Silva, 
que tenta criar aqui o seu partido político? Como já 
aconteceu em passado não muito remoto aqui nesta 
Casa, o Supremo Tribunal Federal foi invocado para 
que as minorias pudessem constituir uma CPI aqui, no 
Senado Federal, para investigar questões rumorosas 
de malfeitos em nosso País. Agora, da mesma forma, a 
minoria precisa ficar atenta ao resgate desse direito. O 
que nós fizemos aqui, na sessão da semana passada, 
foi exatamente impedir uma votação, a toque de caixa, 
que visava, unicamente, a podar, cercear, amordaçar, 
tirar a liberdade e o direito da Senadora Marina Silva 
de ter a sua própria agremiação partidária com vista 
ao pleito de 2014.

Todos os jornais desse fim de semana trouxeram 
uma informação preocupante, o que, para mim, não 
é nenhum tipo de crise entre os Poderes, mas tão so-
mente uma manifestação clara da responsabilidade 
que tem esta Casa, que tem o Supremo, que tem o 
Poder Executivo. 

Tomara que a conversa entre o Presidente Renan 
Calheiros e o Presidente da Câmara, Henrique Eduar-
do Alves, seja também nesse nível. O Congresso não 
pode cobrar nada do Supremo, como o Supremo não 
pode. Apenas o Supremo tem o direito de, sobre aquilo 
que nós não fazemos, como aconteceu em relação ao 
FPE, como aconteceu em relação ao trâmite das me-
didas provisórias, o Supremo tem que se manifestar 
para que a gente cumpra o dever de casa. Então, não 
podemos reclamar quando a Corte coloca nos eixos 
aquilo que nós devemos cumprir.

Por fim, Senador Casildo Maldaner, Srs. Sena-
dores, eu queria reforçar a importância do depoimen-
to que a Presidente da Petrobras, Graça Foster, fará 
nesta Casa, mais especificamente na Comissão de 

Assuntos Econômicos, a meu requerimento, agenda-
da para o dia 21 de maio, presidida pelo nosso atento 
e dedicado Senador Lindbergh Farias.

Todos os jornais desse fim de semana trazem 
uma informação que preocupa: Petrobras tem queda 
de 16,5% no lucro. Segundo o balanço da empresa, 
o lucro líquido da companhia foi, nos três primeiros 
meses deste ano, de R$7,693 bilhões. No primeiro tri-
mestre do ano passado, o lucro da Petrobras alcançou 
R$9,200 bilhões. Com esse desempenho, o valor de 
mercado da estatal caiu 27%, na comparação com o 
mesmo trimestre de 2012. Passou de R$311,659 bi-
lhões para os atuais R$228,203 bilhões.

Ainda que essa queda tenha sido esperada pelos 
analistas de mercado, é importante avaliar com mais 
profundidade os motivos que levaram a empresa a 
apresentar os recentes resultados. Segundo a Petro-
bras, o aumento de despesas com tributação sobre o 
lucro foi um dos motivos dessa queda. É preciso con-
siderar o atual momento da empresa. A própria Pre-
sidente, que conhece bem o setor, reconheceu que, 
nos últimos anos, a companhia passou por dificuldades 
que precisam ser superadas, como a insuficiência de 
refino do petróleo. 

É preciso atenção aos novos projetos e à nossa 
ainda consequente dependência de petróleo e com-
bustíveis importados. É preciso entender as dificulda-
des para cumprir as metas de produção e formas de 
modernizar ainda mais a gestão da empresa. Desde 
1997, a companhia ficou mais competitiva. 

É preciso aproveitar também a elevada capaci-
dade intelectual dos profissionais que atuam no setor 
de óleo e gás e criar condições para a geração sus-
tentável de mais emprego e renda oriundos do setor 
de energia. Em tempos de incertezas, precisamos 
aumentar o foco na gestão de qualidade, sobretudo 
na gestão transparente, eficiente e qualificada, e for-
talecer a Petrobras economicamente. Essa é a maior 
empresa estatal brasileira. Precisamos que ela seja 
não só um instrumento político, mas também um ins-
trumento de fomento ao crescimento da nossa própria 
economia, na área de ciência e energia. Isso sendo 
feito, estaremos no caminho de fortalecer não apenas 
as instituições públicas, mas também instituições, como 
a Petrobras, que são essenciais para o nosso País no 
campo econômico e até em termos da própria inflação, 
Senador Casildo Maldaner, porque, afinal, o preço da 
gasolina, quando aumenta, se reflete sobre todos os 
demais preços.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/

PMDB – SC) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senadora 
Ana Amélia, por ter abordado – se não estou equivo-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 30 22311 

cado – três temas, como a PEC 37, que desenvolve 
a independência dos poderes, que harmonicamente 
funcionam, e, preocupada, culmina com a questão da 
Petrobras. 

Com a palavra, o eminente Senador Jarbas Vas-
concelos, pelo grande Estado de Pernambuco.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Meu caro Presidente, Senador Casildo Mal-
daner, que preside esta sessão, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, quero pedir atenção especial desta Casa 
para a tramitação da Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 18/2013, de minha autoria, que altera o art. 
55 da Constituição Federal para tornar automática a 
perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de 
improbidade administrativa ou de condenação por cri-
me contra a Administração Pública.

A aprovação dessa PEC, Sr. Presidente, tornou-
-se ainda mais premente, em minha opinião, diante do 
equívoco cometido na semana passada pela Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao 
aprovar uma proposta que dá ao Congresso Nacional o 
poder de rever decisões do Supremo Tribunal Federal.

Já conversei com o ilustre e operoso Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Vital 
do Rêgo, para que ele designe, assim que for possível, 
um relator para a PEC nº 18, de 2013. Não peço algo 
de natureza pessoal, mas estou convicto de que preci-
samos colocar um ponto final nessa conduta do Partido 
dos Trabalhadores contra o Supremo Tribunal Federal.

É de se perguntar, Sr. Presidente: que País é este?
Com certeza não era o País que imaginávamos 

quando fizemos a campanha das Diretas Já, há 30 
anos; quando promulgamos a Constituição Cidadã, 
como a batizou o Doutor Ulysses Guimarães, há 25 
anos. Nesse período, nunca vi o Estado democrático 
de direito ser tão bombardeado como ultimamente.

Srªs e Srs. Senadores, nas últimas semanas, 
assistimos algumas discussões sobre propostas que 
colocam em risco o Estado de direito e deixam todos 
nós em alerta. Propostas autoritárias pensadas e res-
paldadas politicamente pelo Governo da Presidente 
Dilma Rousseff e pelo PT. A responsabilidade disso é 
da Presidente Dilma, que comanda essas ações peri-
gosas contra o Estado de direito, contra o Congresso 
Nacional e contra o Supremo. Tivesse a presidente voz 
altiva, firme, com toda certeza o Partido dos Trabalha-
dores não agiria desta forma, sobretudo na Câmara 
dos Deputados.

Exemplos não faltam, Sr. Presidente, como a PEC 
nº 37, a que também se refereriu a Senadora Ana Amé-
lia, que me antecedeu na tribuna, que retira o poder de 
investiga do Ministério Público; temos também a pro-

posta reiterada do PT pelo controle da mídia, que, vez 
por outra, surge na imprensa; outro abuso é o Projeto 
de Lei da Câmara n° 14/2013, que pretende impedir o 
surgimento de candidaturas à Presidência da Repúbli-
ca de oposição, como a da ex-Ministra e ex-Senadora 
Marina Silva; e, finalmente, essa esdrúxula PEC n° 
33/11, que obteve o aval escandaloso da Comissão 
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.

Espero que essa decisão da CCJ da Câmara 
seja reavaliada, que essa insensatez não represen-
te o sentimento da maioria dos Deputados Federais. 
Espero que tenha sido apenas um ato isolado de um 
grupo de radicais que tomou de assalto a Comissão de 
Constituição e Justiça, em mais uma tentativa torpe, 
mesquinha e inconstitucional do PT e dos seus aliados 
em retaliar a Suprema Corte por causa da condenação 
imposta aos envolvidos no escândalo do mensalão.

É ainda mais assustador saber que essa PEC, 
de autoria do Deputado Nazareno Fonteles, do PT 
do Piauí, foi aprovada sem debate, numa sessão es-
vaziada da mais importante Comissão da Câmara. E 
os dois notórios Deputados mensaleiros do PT, José 
Genoíno e João Paulo Cunha, tiveram o disparate e 
a cara de pau de participar da votação na qual a pro-
posta foi aprovada.

Sinceramente, Srªs e Srs. Senadores, não me sur-
preendem episódios desse tipo, pois eram passíveis de 
ocorrer, desde o momento no qual o PT indicou os dois 
Deputados para integrar a mais importante Comissão 
da Câmara dos Deputados – apesar da condenação 
determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Conflitos localizados entre os Poderes da Repú-
blica podem até ser considerados normais. O Brasil, 
por incrível que pareça, ainda precisa consolidar mui-
tas das conquistas efetivadas na Constituição de 1988. 
Infelizmente, ainda persistem “bolsões autoritários” na 
representação política brasileira.

Existem setores expressivos do Governo – em 
especial do PT – que esperam transformar o Brasil 
numa réplica das “repúblicas bolivarianas” que se 
multiplicam pelo Continente. Aqui e ali surgem novas 
ideias para controlar a imprensa, cercear o Poder Ju-
diciário, descaracterizar o Ministério Público e para 
esmagar a oposição.

Assim, Sr. Presidente, gostaria muito de ver o 
Congresso Nacional reagir contra os excessos come-
tidos pelo Poder Executivo, da mesma forma que faz 
com o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, é de 
responsabilidade da base governista o esvaziamento 
das prerrogativas do Legislativo. O que prevalece, aqui, 
no Senado Federal, e na Câmara Federal é a pauta 
estabelecida no Palácio do Planalto.
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É a Presidente Dilma que conduz e dá respaldo 
a sua base governista, que é esmagadora na Câma-
ra e no Senado, para fazer essas estripulias. Afinal, o 
que se pode esperar de uma presidente que cunhou a 
frase: “Nós podemos fazer o diabo quando é a hora da 
eleição”. Eu não concordo. Não é possível se comportar 
de uma maneira no exercício do mandato e de outra 
nas eleições. Espera-se do mandatário uma conduta 
uniforme: o prefeito de uma cidade deve se compor-
tar como prefeito de uma cidade; o governador de um 
Estado deve ter conduta de governador de Estado; E 
assim se espera de um Presidente da República, que 
não pode ter uma conduta no exercício do cargo e outra 
em cima de um palanque eleitoral. Este pensamento 
está completamente equivocado.

Não posso concordar, Sr. Presidente Casildo, com 
o Presidente do Senado – não V. Exª, que hora presi-
de esta sessão, mas com o Senador Renan Calheiros, 
que acusou o Supremo de ingerência nos assuntos 
do Legislativo. Não é verdade. O STF resguardou os 
direitos da minoria para que ela não fosse esmagada, 
como aqui falou, com muita competência, a Senadora 
Ana Amélia.

Foi vergonhoso o que aconteceu aqui neste ple-
nário, na noite de quarta-feira da semana passada, dia 
24. Sem nenhuma cerimônia, após ser derrotado pelos 
democratas desta Casa, o Presidente Renan abriu uma 
nova votação apenas com os Líderes. Esse episódio 
não foi um ato contra a oposição, como alguns podem 
acreditar, foi uma ofensa à democracia.

Portanto, a atuação do Supremo Tribunal Fede-
ral foi oportuna e legítima. Não restam dúvidas: é uma 
questão racional. É bom lembrar que o Supremo Tribu-
nal Federal se pronunciou após ser provocado por um 
Senador da República, o nobre companheiro Rodrigo 
Rollemberg, a quem concedo, inclusive, o aparte.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco/PSB – DF) – Só 
para cumprimentar V. Exª, Senador Jarbas Vasconcelos, 
que, com toda a sua experiência e sabedoria, assume 
a tribuna no dia de hoje para fazer uma avaliação do 
processo político. O que se procura chamar, na verda-
de, de crise institucional é uma falta de bom senso de 
partidos e Parlamentares que têm demonstrado, cada 
vez mais, um viés autoritário. Eu apenas cumprimento 
V. Exª, daqui a pouco vou ocupar a tribuna para tratar 
deste tema, e inclusive para registrar que eu estou 
solicitando ao Ministro Gilmar Mendes uma audiência, 
para que possamos reafirmar a nossa confiança no 
Supremo Tribunal Federal. Já tive a oportunidade de 
consultar V. Exª, a Senadora Ana Amélia, o Senador 
Pedro Taques, o Senador Randolfe Rodrigues, entre 
outros, que já manifestaram a intenção de ir ao Supre-
mo, mas parabenizo V. Exª, como homem experiente 

que é, fazendo uma avaliação absolutamente correta 
do papel do Supremo Tribunal Federal como guardião 
da Constituição Federal.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB – 
PE) – Agradeço muito o aparte de V. Exª. Reitero que 
a decisão do Ministro Gilmar Mendes foi de absoluta 
racionalidade. O ministro se pronunciou para assegu-
rar os direitos da minoria. Se deixarmos a maioria go-
vernista fazer o que quer e bem entende, não teremos 
democracia: nem aqui dentro, nem fora daqui.

Senador, pode contar com a minha presença 
quando for ao Supremo Tribunal Federal para reforçar 
o apoio à decisão do Ministro Gilmar Mendes.

Como bem destacou o jornalista Merval Perei-
ra, o Supremo tem a palavra final. Essa prerrogativa 
é assegurada pela Constituição Federal. Não é um 
mero capricho dos Ministros do Supremo Tribunal Fe-
deral. É um direito previsto na Constituição, que é a 
Lei Maior do País.

Por isso que venho pedir o apoio dos meus pa-
res à PEC nº 18/2013. É necessário que o Congresso 
Nacional passe a ter uma postura proativa em vez de 
apenas reagir quando é atingido, como tem ocorrido.

Eu tenho acompanhado o comportamento do 
Presidente Renan Calheiros na condução dos trablhos 
desta Casa em busca de uma agenda positiva. Nesse 
sentido, nada mais positivo do que o presidente apoiar 
a proposta de emenda a que me refiro que é de minha 
autoria, apoiada por mais 27 senadores. É um projeto 
proativo que extingue qualquer controvérsia em tor-
no da perda de mandato parlamentar. Pela proposta 
a perda será automática e declarada pela respectiva 
Casa, quando resultar de condenação por improbi-
dade administrativa ou da prática de crime contra a 
Administração Pública, com sentença transitada em 
julgado. Desta forma, quem decide, definitivamente, 
sobre a perda de mandato parlamentar é o Supremo 
Tribunal Federal, restando ao Legislivo, apenas, cumprir 
sentença judicial.Concedo o aparte ao nobre Senador 
Randolfe Rodrigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 
– Senador Jarbas, quero cumprimentar V. Exª e, pri-
meiro, suscitar que propostas que deveriam andar com 
celeridade nas duas Casas do Congresso Nacional 
deveriam ser como a de V. Exª. Aliás, sua proposta já 
tramita há algum tempo. Estranhamente, a Comissão 
de Justiça da Câmara coloca para votar, na frente de 
várias outras propostas de emenda à Constituição uma 
que retira as atribuições que, na prática, insurgem con-
tra as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Estou 
preocupado, Senador Jarbas, pois estamos em uma 
escalada perigosíssima: de um lado, apresenta-se uma 
proposta de emenda à Constituição que retira atribui-



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 30 22313 

ções do Ministério Público, a chamada PEC 37, e o 
Presidente da Câmara já marca a votação dessa PEC 
para agora em junho. Ele nos informou isso diante de 
Promotores de Justiça e de Procuradores da Repú-
blica. Aprovada, essa proposta de emenda à Consti-
tuição é característica de ditaduras. Retirar poder de 
Ministério Público... Um Ministério Público sem poder 
investigatório só existe em ditaduras. Aí, logo em se-
guida, uma outra proposta de emenda constitucional 
cujo mérito poderia até ser debatido. O problema é o 
inusitado de ser apresentada como medida retaliató-
ria. É a mesma coisa da proposta do Projeto de Lei 
da Câmara nº 14, que nós barramos aqui no Senado, 
cuja tramitação foi suspensa pelo Supremo. O méri-
to do projeto poderia até ser debatido, poderia fazer 
parte do bojo de um contexto de reforma política, mas 
ele é apresentado circunstancialmente, deslocado de 
outros temas necessários de reforma política, só para 
atender a um interesse casuístico. Nenhuma demo-
cracia resiste à tentação do casuísmo continuado e 
nenhuma democracia resiste a tentações autoritárias 
de se retirarem poderes de outras instituições e de se 
retirem atribuições de outras instituições. O Supremo 
Tribunal Federal, quando suspende a tramitação de um 
projeto aqui é porque um dos poderes da República, 
neste caso, o Congresso Nacional, está exacerbando 
nas suas atribuições e legislando em função de casu-
ísmos, e não em função da democracia e da República. 
Cumprimento V. Exª.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Agradeço a V. Exª, Senador Randolfe Rodri-
gues. Sua voz é sempre uma daquelas vigilantes aqui, 
permanentemente, contra todas as ofensivas da base 
governista contra o chamado Estado de direito. O que 
aconteceu na quarta-feira próxima passada foi um ato 
que realmente nos deixou mal. Prova disso é que o Su-
premo, rapidamente, por intermédio de uma das figuras 
mais importantes daquela Corte, o ministro Gilmar Men-
des, concedeu liminar aceitando o pedido do senador 
Rodrigo Rollemberg, determinando a paralisação da 
tramitação do projeto. Aqui, em todos os momentos, 
surgem ideias, ações para controlar a imprensa, para 
cercear o Poder Judiciário, para descaracterizar o Mi-
nistério Público e, sobretudo, reiteradamente, ações 
para tentar esmagar a oposição. Esse tipo de postura 
vai contar sempre com a nossa oposição, com a nossa 
voz e com a nossa conduta vigilante.

Muito obrigado.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – 

Eu gostaria de pedir só um... Desculpe.
O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 

– PE) – Ah, desculpe. O companheiro Casildo, tinha 
deixado a Presidência e dito a mim que gostaria de 

me apartear. Foi um equívoco meu. Mas é com prazer 
que concedo o aparte a V. Exª.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) 
– Justamente passei a Presidência à eminente Se-
nadora Ana Amélia para fazer um breve aparte a V. 
Exª, tendo em vista a preocupação que V. Exª traz 
com respeito aos Poderes constituídos. Provocado o 
Supremo, se não cumprido dispositivo do Regimento 
ou coisa que o valha, o Supremo tem de dirimir as 
dúvidas. Agora, também não podemos concordar, no 
caso daquela proposta da CCJ da Câmara, em se 
querer uma decisão do Supremo, do órgão máximo. 
Com o quórum exigido, analisou a questão constitu-
cional, entendendo que é isso, e aí voltar, fazendo 
com o Congresso Nacional venha a fazer a última 
deliberação sobre aquilo de quem tem o poder e a 
obrigação compulsoriamente de analisar dispositivo 
da Constituição. Isso não nos cabe. O que poderíamos 
fazer, Senador Jarbas Vasconcelos, e este Poder, o 
Congresso Nacional, se entender que o Supremo, por 
razões outras, algumas janelas ficaram, uma janela 
ou mais no dispositivo constitucional, na legislação 
que o Congresso elaborou, se não é o princípio, se 
o legislador entender que não é aquilo que o povo 
pensa, o que lhe cabe é elaborar uma proposta de 
emenda à Constituição ou de uma lei complementar 
ou de lei ordinária; se entender que houve distorções 
do Supremo, corrigir possíveis janelas, mas jamais 
sobre a coisa julgada, jamais sobre matéria decidida 
pelo Supremo, matéria vencida. Não cabe a nós. Se 
entendermos que, no fundo, o que o legislador gos-
taria e queria era dar um outro sentido, então que o 
faça pelos caminhos corretos que cabem ao legisla-
dor, mas não entender que uma decisão do Supremo, 
para ter valor, venha ao Congresso para decidir se 
tem valor ou não algo que o Supremo decidiu. Isso 
não pode. Aí não dá. Aí vira uma anarquia. Por isso 
quero cumprimentá-lo pela preocupação que V. Exª 
traz na tarde de hoje, Senador Jarbas.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB 
– PE) – Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.

Para mim não é surpresa o comportamento de 
V. Exª, porque eu o conheço há muito tempo e sei da 
sua atuação em defesa do seu Estado, mas sei, so-
bretudo, da sua luta a favor da liberdade, a favor da 
democracia, ontem e hoje. Eu tenho certeza de que a 
sua voz se junta à de todos os democratas que se in-
surgem contra qualquer afronta à democracia. Mesmo 
o Brasil tendo um processo democrático consolidado, 
precisamos ficar atentos a atitudes que atentem con-
tra a democracia e devemos combatê-las, uma a uma, 
aqui da tribuna do Senado Federal.
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Durante o discurso do Sr. Jarbas Vasconcelos, 
o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, 
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada 
pela Srª Ana Amélia.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Jarbas Vasconcelos e 
fico feliz que tenhamos afinidade no pronunciamento 
feito hoje, em relação às prerrogativas dos poderes, 
especialmente nessa relação entre o Poder Legislativo 
e o Poder Judiciário.

Convido para fazer uso da palavra, pela Lideran-
ça do PTB, o Senador Armando Monteiro. 

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta tribuna, no dia 
de hoje, para registrar a minha preocupação com os 
mais recentes resultados das nossas contas externas. 

A conjuntura econômica tem sido especialmente 
severa com o comércio exterior brasileiro. Fechamos 
2012 com uma queda de quase 35% no superávit co-
mercial em relação a 2011, significando uma redução 
nesse superávit de US$10 bilhões. E os primeiros 
resultados de 2013 acentuam essa tendência de de-
terioração no primeiro trimestre do ano. A economia 
brasileira acumula um déficit de US$5 bilhões, o maior 
já registrado no período desde 2001. 

Na semana passada, tivemos o pior resultado 
semanal da balança comercial desde 1998. A conse-
quência é que o desempenho negativo, até agora, já 
vai alcançando a marca de US$6,5 bilhões.

Essa deterioração também já atingiu o saldo em 
conta corrente, o resultado de transações correntes 
do País, que, como é sabido, envolve o resultado da 
balança comercial, da conta de serviços e da conta, 
também, de movimentação de capitais.

No mês passado, foi registrado um déficit na con-
ta de transações correntes de 6,9 bilhões, um recorde 
para o mês desde o início da série histórica, que foi 
iniciada em 1980.

No acumulado do primeiro trimestre, o déficit ba-
teu em US$25 bilhões, o dobro do saldo negativo em 
igual período do ano anterior. 

Além da balança comercial, meu caro Senador 
Cyro Miranda, influenciou esse resultado a maior re-
messa de lucros e dividendos e os gastos da conta de 
serviços no exterior. Com isso, o déficit na balança de 
rendas e serviços alcançou cerca de US$14 bilhões 
no primeiro trimestre, um aumento de 57% em relação 
ao mesmo período do ano passado.

Em 12 meses, o déficit em conta corrente já se 
aproxima de 3% do PIB. O problema é que esse resul-
tado já ultrapassou a soma do ingresso de investimento 

estrangeiro, que foi tradicionalmente, e tem sido, a fonte 
de financiamento desse déficit em transações correntes.

No ano passado, o forte ingresso da conta de 
investimentos propiciou o financiamento, gerando ain-
da um excedente em relação ao déficit de transações 
correntes. Este ano, volto a dizer, a entrada de inves-
timento estrangeiro direto no País não compensou 
o déficit em transações correntes já registradas. No-
vamente registre-se: essa defasagem não acontecia 
desde novembro de 2010.

Fatores conjunturais e estruturais explicam essa 
situação das contas externas. No aspecto conjuntural, 
o fraco desempenho das exportações pode ser expli-
cado pelo redirecionamento das vendas de petróleo 
bruto para o mercado interno e as restrições impostas 
pelo governo da Argentina às compras externas. Es-
sas medidas restritivas ainda não foram flexibilizadas. 
Tudo isso tem afetado, de forma muito severa, as ex-
portações brasileiras.

Além disso, a estabilidade da taxa de câmbio – ou 
seja, da taxa nominal de câmbio – este ano, vis-à-vis 
o diferencial de inflação interna e externa, leva de fato 
a uma apreciação cambial em termos reais.

Ora, se a nossa inflação, que afeta os custos de 
produção internos, é maior do que a inflação externa, 
a taxa de câmbio se aprecia em decorrência desse fe-
nômeno. Esse resultado, combinado a um mercado de 
trabalho ainda aquecido, dá suporte ao aumento das 
importações e dos gastos com serviços no exterior.

Por exemplo, somente em março os gastos dos 
brasileiros com viagens internacionais avançaram 
15%, enquanto os gastos de viajantes estrangeiros 
ao Brasil caíram 5%.

Pelo lado estrutural, antigos problemas afetam a 
competitividade das nossas exportações, que corres-
pondem à expressão que já foi cunhada e que define 
bem esse processo, chamada “custo Brasil”: um con-
junto de ineficiências sistêmicas que concorre para que 
a produção doméstica tenha uma perda crescente de 
competitividade, custos tributários, custos logísticos, 
custos que decorrem da burocracia, das questões de 
financiamento, em suma, todas aquelas deficiências 
e desvantagens do nosso País.

Ao analisar os principais destinos das nossas ex-
portações, os resultados são preocupantes: a participa-
ção brasileira no mercado latino-americano, sempre tão 
estratégico para nós, recuou de 26% para 19%. Esse 
cenário levou também a que até mesmo a Europa, mer-
gulhada numa grave crise, revertesse o déficit que tinha 
na conta de comércio com o Brasil. Depois de muitos 
anos, estamos comprando mais do que vendendo ao 
velho continente, como bem registrou reportagem do 
jornal O Estado de S.Paulo. O Brasil já responde, só 
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o Brasil, por 25% do superávit externo da União Eu-
ropéia, atrás apenas dos Estados Unidos e da Suíça.

Ao observarmos a composição da balança comer-
cial, a situação é ainda mais grave. No ano passado, 
o déficit na balança de manufaturados atingiu US$94 
bilhões, ou seja, o déficit considerando apenas a im-
portação e a exportação de manufaturados.

É relevante registrar que esse déficit era de ape-
nas US$6 bilhões em 2006. Vejam a escalada desse 
déficit, que é impressionante. Em pouco mais de 6 
anos, em 6 anos, o déficit se elevou de 6 para US$94 
bilhões. No ano de 2000, os bens manufaturados re-
presentavam 60% da nossa pauta de exportações. 
Passados 12 anos, a participação declinou para 37%.

O recuo do peso das manufaturas nas vendas 
externas brasileiras pode ser considerado como uma 
“reprimarização” das exportações, ou seja, a prevalên-
cia dos produtos primários ou commodities, a exem-
plo do padrão que ocorria no período em que a nossa 
industrialização se iniciava, ainda no século passado, 
na década de 50.

Dos US$242,6 bilhões exportados pelo País no 
ano passado, nada menos do que US$146 bilhões se 
originaram da venda de produtos básicos e semimanu-
faturados, ou seja, 60,3% do total. Somente o minério 
de ferro respondeu por US$31 bilhões. O problema é 
que esse tipo de exportação gera menor valor agre-
gado ao longo das cadeias produtivas e contém, evi-
dentemente, menor conteúdo tecnológico, gerando 
um efeito multiplicador menos expressivo no conjunto 
da economia.

Outro problema constatado nesse cenário é a 
queda do número de empresas exportadoras, minha 
cara Presidente Ana Amélia. As dificuldades para ex-
portar, aliadas a um mercado interno ainda firme, que 
mantém a demanda, têm reduzido o número das em-
presas exportadoras brasileiras.

Levantamento da CNI, feito com base em dados 
do MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, revela que mil empresas deixaram 
de exportar entre 2011 e o ano passado. As empre-
sas exportadoras, que somavam 19,2 mil, aproxima-
damente, em 2011, caíram para pouco mais de 18 mil 
em 2012, um recuo de quase 6%.

A redução no número de empresas exportado-
ras leva à concentração da pauta e dos destinos das 
exportações, o que nos torna mais vulnerável aos mo-
vimentos da economia internacional, sobretudo nos 
mercados de commodities.

Por outro lado, Srª Presidente, movimento in-
verso tem ocorrido com as nossas importações, que 
atualmente representam quase 10% do nosso PIB. É 
a segunda maior marca desde 2003. Nos últimos dez 

anos, o Brasil praticamente dobrou o volume das suas 
compras no exterior.

Outra preocupação é o perfil das importações.
O coeficiente de importação, que representa a 

parcela do consumo interno atendida por produtos 
estrangeiros na indústria de transformação, cresceu 
cerca de 11 pontos percentuais, passando de 10,5% 
do PIB, em 2003, para 22,3% em 2012.

Nesse caso, o que preocupa não é propriamente 
o percentual em si mesmo, porque o Brasil ainda se 
caracteriza como uma economia relativamente fecha-
da se medirmos o coeficiente de importação sobre o 
PIB global, mas o que preocupa, Senador Cyro, é a 
velocidade com que esse processo vem se dando, 
ou seja, estamos dobrando esse percentual em me-
nos de uma década, o que é algo que, mantida essa 
tendência, nós estaremos deslocando mais e mais a 
indústria brasileira.

Ou seja, grande parte da expansão de demanda 
do País em produtos industrializados tem sido atendida 
crescentemente por meio de produtos importados. As-
sim, terminamos 2012 com quase 83% da nossa pauta 
de importados composta por produtos manufaturados.

Srª Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, esses efeitos, como é do conhecimento de V. Exªs, 
são imensamente danosos para a indústria nacional e 
o próprio futuro do Brasil.

A maior penetração da importação em desfavor 
da produção doméstica é muito sintomática. Ela dá 
sinais claros de que o Brasil pode estar vivendo, sim, 
um sério processo de desindustrialização de alcance 
ainda desconhecido. Em razão disso, Srª Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, a tendência em 
curso precisa ser urgentemente estancada e revertida.

Se tomarmos o exemplo da nossa relação com 
a China, o nosso principal parceiro comercial, pode-
remos perceber melhor o risco que corremos diante 
do atual cenário.

Cerca de 98% – vejam bem: cerca de 98% – do 
que nós compramos dos chineses são bens de alto 
valor agregado e de alta tecnologia. Em contrapartida, 
aproximadamente 83% do que vendemos para eles 
são produtos básicos, em grande medida commodities 
minerais e agrícolas.

As quantidades importadas de manufaturados 
oriundas da China vêm tendo um crescimento contínuo, 
o que equivale a dizer que estamos gerando empregos 
no exterior em detrimento dos empregos domésticos 
no setor industrial nacional.

O Brasil não pode caminhar, no século XXI, so-
bre bases como essas. É imprescindível reduzir os 
custos da contratação do capital humano e desonerar 
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os investimentos para estimular a indústria nacional e 
elevar a nossa competitividade.

Nesse sentido, iniciativas como o programa Rein-
tegra vêm se somar aos esforços para dotar de mais 
capacidade de competição a indústria brasileira.

O programa, como V. Exªs são sabedores, restitui 
3% do faturamento com exportações de manufaturas 
para compensar a cobrança de tributos residuais pa-
gos ao longo da cadeia produtiva e não recuperáveis 
pelo processo de cumulatividade ainda presente no 
nosso sistema tributário. É uma política ampla, minha 
cara Presidente. O Reintegra é um dos principais ins-
trumentos da política de apoio ao comércio exterior, 
porque é uma medida horizontal, ampla, que contem-
pla todo o setor exportador.

Portanto, é fundamental renovar o Reintegra e, 
mais do que isso, ampliar o seu horizonte para que o 
setor exportador possa ter o mínimo de previsibilidade 
na sua estratégia de ocupação de mercados.

Veja o paradoxo, meu caro Senador Ferraço, a 
receita do Reintegra, essa bonificação ao setor exporta-
dor que foi criada para compensar resíduos tributários, 
é tributada, minha cara Senadora Ana Amélia! Dessa 
forma, aquilo que é para compensar resíduo tributá-
rio, paradoxalmente, é objeto de tributação. Então, o 
Reintegra, que é, no Brasil, bem menor do que o que 
se oferece aos países emergentes, na realidade, não 
é sequer 3%, porque 3% é o valor sujeito a tributação.

Portanto, como Relator da Medida Provisória nº 
601, a contribuição que queremos oferecer é ampliar 
o Reintegra para um horizonte de cinco anos e tornar 
a receita tributária do Reintegra isenta, imune a qual-
quer tributação, para que seja efetivamente uma bo-
nificação que venha a ser apropriada pelo exportador 
e não pelo Governo.

Também é fundamental, como já me referi, isen-
tar a cobrança de tributos dos valores ressarcidos pelo 
Reintegra.

Além disso, nos setores contemplados com a 
desoneração da folha de salários, o efeito dessa de-
soneração é pleno quando as empresas exportam, ou 
seja, não há o recolhimento incidindo sobre faturamento 
decorrente das vendas externas.

No caso da desoneração da folha, a receita de 
exportação também não é onerada com aquela co-
brança do faturamento, que é feita para compensar.

Aliado a medidas dessa ordem, é preciso estabe-
lecer uma política de comércio exterior mais ousada em 
termos de inserção internacional das nossas empre-
sas, que precisam inovar em seus produtos e buscar 
a exportação de produtos de mais alto valor agregado.

Portanto, Srª Presidente, é preciso aproximar e 
conjugar, cada vez mais, as medidas de política in-

dustrial como uma estratégia de fortalecimento das 
nossas exportações. São faces da mesma moeda; se 
fortalecem ao se complementarem. É importante dizer: 
quanto mais propensa à exportação, sobretudo de ma-
nufaturados, mais competitiva é uma economia. Não 
há como exportar ineficiências estruturais. Portanto, 
uma economia introvertida, uma economia que não 
tem abertura é uma economia condenada à estagna-
ção e ao isolamento.

Para concluir, Srª Presidente, afirmo que só as-
sim, estimulando a nossa indústria com mecanismos 
que a tornem competitiva, poderemos elevar o nível de 
inovação no setor, qualificar a nossa pauta de exporta-
ções com produtos de alto valor agregado e retomar o 
crescimento do superávit da nossa balança comercial.

Era essa a nossa mensagem. 
Agradeço pela tolerância. Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Armando Monteiro, como sou de um 
Estado com vocação exportadora, sei da relevância 
da proposição de V. Exª, que é pertinente, oportuna e 
necessária, visto que não podemos compactuar com 
essa situação em que está a economia brasileira em 
relação, sobretudo, ao comércio exterior. Estamos 
muito pequenos para o tamanho do País. Somos um 
grande mercado interno, mas não podemos pensar 
apenas nele; temos que pensar no que podemos ge-
rar, porque, hoje, estamos gerando empregos lá fora 
e não aqui dentro, e a exportação pensa e vai na di-
reção contrária.

Cumprimentos.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – 

PE) – Agradeço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Eu queria convidar o próximo orador a fazer uso 
da palavra. Pelo Regimento, seria um orador inscrito; 
porém, o próximo orador inscrito, o Senador Ricardo 
Ferraço, fez uma permuta com o Senador Rodrigo Rol-
lemberg, que falará pela Liderança do PSB.

Então, em função dessa permuta com o Senador 
Ricardo Ferraço, convido o Senador Rodrigo Rollem-
berg a fazer uso da palavra.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Pre-
sidenta, Senadora Ana Amélia, prezados Senadores, 
prezadas Senadoras, a imprensa registra que, neste 
momento, o Presidente do Senado Federal e o Presi-
dente da Câmara dos Deputados estão reunidos com 
o Ministro Gilmar Mendes, a fim de discutir a liminar 
dada no mandado de segurança impetrado por mim e 
deferido pelo Ministro Gilmar Mendes, que suspendeu 
a tramitação do projeto de lei que procurava restringir 
a criação de novos partidos, numa clara retaliação a 
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algumas candidaturas presidenciais, especialmente a 
organização da Rede Sustentabilidade, liderada pela 
ex-senadora Marina Silva.

Em primeiro lugar, eu quero registrar que não vejo 
nessa decisão do Supremo Tribunal Federal qualquer 
indício de crise entre os Poderes. Absolutamente! O 
que nós estamos a ver é o Supremo Tribunal Federal, 
guardião maior da Constituição brasileira, defendendo 
o direito, reconhecendo o direito de um parlamentar 
que ingressou com mandado de segurança, que se 
sente constrangido de participar de um processo para 
apreciação de um projeto claramente inconstitucional.

E quero registrar, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Sena-
dores, que não é a primeira vez que isso acontece. Em 
outras ocasiões, o Supremo Tribunal Federal já assim 
se posicionou. Foi o caso, por exemplo, da apreciação 
da proposta de emenda à Constituição que adotava 
a pena de morte no Brasil. O parlamentar ingressou 
no Supremo, o Supremo solicitou informação à Casa 
e, aí, o projeto foi arquivado, demonstrando bom sen-
so: reconhecendo-se equívoco na apreciação de uma 
matéria claramente inconstitucional, adotou-se o seu 
arquivamento.

Na verdade, não há crise, Senador Armando Mon-
teiro, Senador Ricardo Ferraço, Senador Cyro Miranda. 
O que há, na verdade, é a manifestação preocupante 
de um viés autoritário, por partidos e por parlamenta-
res, que ultrapassa as respectivas prerrogativas.

É importante dizer isto para percebermos que 
nós não estamos tratando de um caso isolado, que 
nós não estamos tratando apenas desse objetivo que 
constrangeu muitos Senadores, mas que constrangeu 
Senadores e está constrangendo Senadores do PT que 
têm a sua trajetória vinculada à luta pelas liberdades 
democráticas.

Mas esse não é um fato isolado. Basta apreciar-
mos qual a agenda que se busca colocar na pauta 
nesta quadra importante da vida do País: PEC nº 33. 
O que diz a PEC nº 33? Busca reduzir os poderes do 
Supremo Tribunal Federal e retirar do Supremo Tribu-
nal Federal a sua missão de ser a última palavra em 
matéria constitucional. A PEC nº 37 busca retirar, re-
duzir os poderes de investigação do Ministério Público, 
Ministério Público que foi uma conquista da população 
brasileira inserida na Constituição de 1988. Além des-
sas PECs, a regulação da mídia, a tentativa de impor 
restrições à liberdade de imprensa em nosso País e, 
agora, a tentativa de restringir a liberdade de organi-
zação partidária. Mas não se busca apenas restringir 
a liberdade de organização partidária, mas restringir 
a liberdade de organização partidária para atingir de-
terminados projetos de possíveis candidaturas à Pre-
sidência da República.

Quando assumi, pela primeira vez, esta tribuna 
– e isto já faz alguns meses – para denunciar essa 
manobra, que estava sendo urdida na Câmara dos 
Deputados, de restringir a liberdade de organização 
partidária e tentar impedir ou dificultar a criação de 
novos partidos que têm representatividade na socie-
dade, que representam parte de um pensamento, ali 
eu já dizia que, naquele momento, eu não entrava no 
mérito da questão, da decisão, se correta ou incorre-
ta, mas que nós não poderíamos dar tratamento dife-
renciado, em uma mesma legislatura, para partidos e 
parlamentares iguais. Nós não podemos, numa mesma 
legislatura, entender que o PSD pode se organizar e 
que aqueles partidos que assinaram a sua ficha de 
fundação levam consigo o tempo equivalente de tele-
visão e os recursos do Fundo Partidário e que outros 
partidos, na mesma condição, na mesma legislatura, 
não teriam o mesmo direito.

Repito: naquela ocasião, não entrei no mérito 
da questão de se correta ou não a decisão, mas, sim, 
disse que não poderíamos ter tratamento diferente.

Estudando o assunto com mais profundidade e 
visitando algumas decisões do Supremo, quando der-
rubou, quando declarou ilegal e inconstitucional a lei 
que buscava impor a cláusula de barreira e a própria 
decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade movida 
no caso do PSD, pude entender que, efetivamente, a 
questão é muito mais profunda, e o Supremo Tribunal 
Federal entende o pluralismo político como fundamen-
to do Estado democrático de direito, e a liberdade de 
organização partidária está fixada no artigo 17.

Alguns questionam e buscam ameaçar – o que 
é muito grave, inaceitável e, certamente, não terá ne-
nhum resultado – resolver a questão política através 
de pressões ao Supremo Tribunal Federal.

Eu quero lembrar que os Ministros do Supremo 
são indicados pela Presidenta da República. A Presi-
denta da República, eleita com a maioria dos votos 
da população brasileira, é quem indica os Ministros 
do Supremo Tribunal Federal. Esses Ministros são sa-
batinados e sua indicação é apreciada e votada pelo 
Senado Federal; em primeiro lugar, na Comissão de 
Constituição e Justiça do Senado e, depois, posterior-
mente, no Plenário desta Casa. Portanto, não há que 
se indagar quanto à legitimidade dos Ministros do Su-
premo Tribunal Federal.

O que é claro e precisa ficar claro, porque parece 
que não está claro para alguns, é que a última palavra 
em matéria constitucional, na República Federativa do 
Brasil, é e deve ser do Supremo Tribunal Federal. E foi 
por entender que se estava burlando a Constituição 
brasileira que o Ministro Gilmar Mendes entendeu de 
suspender o processo de apreciação. E o fez corre-
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tamente. Pergunto: o que justificaria, Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, que um projeto dessa magnitude, com 
tal impacto no sistema político brasileiro, como diz a 
liminar – e vou ler o final da liminar do Ministro Gilmar 
Mendes –, fosse apreciado com tamanha correria, com 
tamanha pressa, a ponto, Senador Ricardo Ferraço, de 
esse projeto ser aprovado na Câmara dos Deputados 
à noite, vir correndo para o Senado Federal na mesma 
noite, ser lido na mesma noite e, já no dia seguinte, 
na abertura da sessão, o Vice-Líder do Governo, Se-
nador Gim, apresentar um requerimento de urgência 
para apreciação da matéria? Que urgência justificaria 
tal...? Por que não passar pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça, onde, certamente, seria derrotado por 
ser claramente inconstitucional? 

Tenho dito, Srªs e Srs. Senadores, que alguns 
Parlamentares estão, sim, perdendo a medida das 
coisas. Assim, quando perdem a medida das coisas, 
obrigam outros Parlamentares – é o meu caso – a 
buscarem o apoio do guardião da Constituição, o Su-
premo Tribunal Federal, porque até para imposição da 
maioria em relação à minoria há limites, os limites da 
Constituição brasileira, Constituição que foi interpre-
tada recentemente...

O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 
Rollemberg, permite-me um aparte?

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – ... pela Ação Direta de Inconstitucionalidade 
– vou lhe dar o aparte –, no caso do PSD. E é cristali-
no o voto do Ministro Dias Toffoli, Relator da matéria, 
manifestando a posição clara de qual a extensão do 
entendimento do Supremo Tribunal Federal para a li-
berdade de organização partidária. E nós não pode-
mos, de forma alguma, querer, com uma lei ordinária, 
modificar o entendimento, a interpretação recente do 
Supremo sobre a Constituição brasileira.

Ouço, com prazer, o Senador Anibal Diniz.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador 

Rollemberg, cumpro o dever de me opor à posição de 
V. Exª por alguns aspectos. O primeiro deles é porque 
nós vivemos aqui, no Parlamento, uma espécie de crise 
de identidade. Permanentemente, nós, Parlamentares, 
reclamamos da invasão das nossas atribuições ora 
pelo Executivo, pelo excesso de medidas provisórias, 
ora pelo Judiciário, dando a última palavra sobre al-
guns assuntos de constitucionalidade. Até aí eu não 
vejo maior gravidade. Vejo maior gravidade quando 
uma proposição legislativa é apresentada na Câma-
ra, é aprovada com 240 votos e tem a urgência apro-
vada, em outubro de 2012, inclusive com o apoio do 
PSDB. Aí, essa matéria é aprovada por ampla maioria 
na Câmara e vem para o Senado. Mas, antes mesmo 
de essa matéria ser apreciada no Senado, já existe 

um mandado de segurança, proposto por V. Exª, para 
que o Supremo Tribunal Federal impeça a discussão 
e a apreciação da matéria. V. Exª está aqui falando 
na defesa da democracia e na defesa da liberdade. 
Pergunto aos Srs. Senadores: é correto impedir que 
haja a discussão nesta Casa, inclusive sabendo que 
o pedido de urgência que foi proposto foi derrotado, 
que não foi aprovado, e que, ainda assim, trata-se esta 
Casa como se aqui não houvesse uma Comissão de 
Constituição e Justiça com capacidade para analisar 
a constitucionalidade das matérias? Então, o que que-
ro dizer é que, em minha opinião, V. Exª se precipitou, 
porque poderia muito bem esperar a apreciação da 
matéria aqui no Senado. Uma vez apreciada, se man-
tivesse a discordância de V. Exª, aí, sim, seria cabível 
entrar no Supremo Tribunal Federal para ter, aí sim, 
a última palavra. Neste momento, a questão está sub 
judice. Não sabemos se ela vai ser ou não discutida 
aqui no Senado porque o mandado de segurança de 
V. Exª propôs a não discussão. A não discussão, para 
mim, é a prova maior de antidemocracia e de falta de 
liberdade. Acho que V. Exª, ainda que possa ter tido a 
melhor das intenções, agiu no sentido de contribuir para 
a antidemocracia nesta Casa ao pedir que o Supremo 
Tribunal Federal impedisse a discussão da matéria. 
Nesse sentido, acho que V. Exª atravessou o samba 
com algo que poderia ser feito de outra forma. Aí sim, 
a gente poderia estar sendo acusado de algo que pu-
desse ter cometido. Mas até a reflexão, a discussão 
aprofundada da matéria não nos foi permitida porque o 
mandado de segurança proposto por V. Exª nos impe-
diu de fazer a discussão da matéria aqui nesta Casa.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB 
– DF) – Não foi, não, Senador Aníbal Diniz. Permita-
-me discordar de V. Exª. Se o Senado quisesse, efeti-
vamente, discutir essa matéria, ela teria sido enviada 
para a Comissão de Constituição e Justiça para que 
a discussão fosse feita lá, de maneira clara, tranquila, 
transparente, e não teria preparado o rolo compres-
sor que preparou. Isso só não foi votado na semana 
passada em função do constrangimento criado pela 
repercussão dessa medida na opinião pública e pela 
indignação de vários Senadores neste plenário, inclu-
sive Senadores do seu Partido. E o que nós estamos 
buscando fazer ao procurar o Supremo, guardião maior 
da Constituição brasileira, é reduzir o constrangimento, 
constrangimento pelo qual passou o Senador Jorge 
Viana e constrangimento pelo qual passou o Líder do 
nosso Bloco, Senador Wellington Dias, que, na vés-
pera, admitindo o casuísmo da proposta, disseram 
que iam apresentar emendas para que só passasse 
a valer depois da eleição. Foram enquadrados. Foram 
enquadrados e gerou um constrangimento. Mas cons-
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trangimento maior viverá esta Casa se for retomada 
a apreciação dessa matéria e aprovada, porque ela, 
certamente, será declarada inconstitucional pelo Su-
premo Tribunal Federal. Basta ler o acórdão da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade relativa ao PSD. O que 
se busca fazer aqui é reduzir o constrangimento que 
nos está sendo imposto, porque, repito, são atitudes 
como essa que desmoralizam o Poder Legislativo.

O próprio Ministro Gilmar Mendes, numa atitude 
corajosa e correta – vou ler como conclui seu voto –, 
diz claramente: 

(I) considerando a excepcionalidade [é impor-
tante que só em casos muito graves o Supre-
mo atue assim, mas é o caso de que estamos 
falando, em função da] do presente caso, con-
firmada pela extrema velocidade de tramitação 
do mencionado projeto de lei – em detrimento 
da adequada reflexão e ponderação que devem 
nortear tamanha modificação na organização 
política nacional; (II) a aparente tentativa ca-
suística de alterar as regras para criação de 
partidos na corrente legislatura, em prejuízo 
de minorias políticas e, por conseguinte, da 
própria democracia; e (III) a contradição entre 
a proposição em questão e o teor da Consti-
tuição Federal de 1988 e da decisão proferida 
pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 4430; 
vislumbro possível violação do direito público 
subjetivo do parlamentar de não se submeter 
a processo legislativo inconstitucional e defiro 
o pedido de liminar para suspender a tramita-
ção do PLC 14/2013.

Este é o voto. E, com todo respeito, Senador Ani-
bal Diniz, entre qualquer Parlamentar desta Casa e o 
Supremo Tribunal Federal na interpretação da Cons-
tituição, eu fico com a interpretação do Supremo Tri-
bunal Federal.

Ouço o Senador Ricardo Ferraço.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-

nador Rodrigo Rollemberg, no período recente da polí-
tica brasileira, da política conjuntural brasileira, temos 
observado, circunstancialmente, não apenas no Sena-
do, mas também na Câmara – portanto, no Congresso 
Nacional –, a formação de maiorias circunstanciais, 
as quais não têm permitido que as minorias possam 
se manifestar. Não é a primeira vez que o Congresso 
Nacional, ao arrepio da Constituição Federal, tenta 
aprovar uma medida como essa. E, em bom tempo – 
creio eu –, V. Exª se socorreu do Supremo Tribunal Fe-
deral, para que este pudesse, por ser o guardião, por 
ser a mais alta Corte da Justiça brasileira, manifestar 
sua interpretação sobre essa medida casuística. Eu 

pude aqui me manifestar, porque o sentido é correto, 
pois o conteúdo finaliza na direção do fortalecimento 
dos nossos partidos políticos. Isso é bom para a de-
mocracia brasileira, mas não pode ser bom – e não é 
bom – que se altere a regra do jogo com o jogo sendo 
jogado. Mas não é a primeira vez que o Congresso 
Nacional se aventura nessa direção. Chamo a atenção 
de V. Exª para duas outras votações muito duras e po-
lêmicas neste plenário do Senado Federal. Uma delas 
foi a iniciativa que tentou estabelecer uma nova distri-
buição dos royalties, ao arrepio daquilo que consagra 
o art. 20 da Constituição Federal, definindo royalties 
como compensação pelos impactos ambientais. O Con-
gresso Nacional, o Senado Federal fez vista grossa, 
deu de ombro e votou, ajuizando e judicializando um 
tema como esse, que poderia e deveria ter sido alvo de 
um entendimento convergente nesta Casa. Mas isso 
ocorreu não apenas dessa vez. Nós aprovamos aqui 
a Resolução nº 13, que deveria ser alvo de lei com-
plementar, e, portanto, Senado e Câmara deveriam 
opinar sobre ela. Assim não entendeu o Senado. Está 
lá no Supremo Tribunal Federal também essa matéria 
sendo judicializada. Então, é preciso que o Congresso 
Nacional, Senado e Câmara, faça um juízo de valor 
no sentido de que nós não estamos acima de tudo e 
de todos. Pelo contrário, nós precisamos olhar para a 
nossa Constituição Federal como guardiã da normali-
dade democrática. Não podemos aqui, porque somos 
representantes do povo ou porque, em algum momento, 
a circunstância nos interessa, fazer qualquer tipo de 
arranjo. Contra isso está o Supremo Tribunal Federal, 
que sempre dará a última palavra. Por isso, somo-me 
a V. Exª. E, por isso, amanhã, estaremos com V. Exª e 
com o Ministro Gilmar Mendes, para manifestar nossa 
visão republicana sobre quem cabe a última palavra 
em termos constitucionais. E isso cabe ao Supremo 
Tribunal Federal. Muito obrigado, Sr. Senador.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Ricardo Ferraço.

Vou ouvir também o Senador Randolfe, mas, an-
tes, quero registrar que, em função disso, para mani-
festar a confiança de um grupo grande de Senadores 
desta Casa no Supremo Tribunal Federal e a preocu-
pação com o viés autoritário de algumas agendas que 
se pretendem impor ao País, solicitamos uma audi-
ência com o Ministro Gilmar Mendes. Já confirmaram 
presença V. Exª, o Senador Aloysio Nunes, o Senador 
Randolfe, o Senador Pedro Taques, a Senadora Ana 
Amélia, o Senador Jarbas Vasconcelos, o Senador 
João Alberto Capiberibe. Vamos consultar outros. É 
importante manifestar a posição de grande parte do 
Senado Federal, que está preocupada com o movimen-
to de buscar reduzir os poderes do Supremo Tribunal 
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Federal e os poderes de outras instituições extrema-
mente importantes para a República.

Quero também aqui registrar, Senador Anibal, a 
decisão tomada agora pelo Ministro Dias Toffoli sobre 
o mandado de segurança impetrado pelos Deputados 
Roberto Freire e Carlos Sampaio, buscando sustar a 
tramitação da PEC nº 33, por ser esta claramente in-
constitucional e ofensiva ao equilíbrio entre os Pode-
res. O próprio fato de ele ter solicitado informações a 
esta Casa já demonstra o reconhecimento do direito 
subjetivo do Parlamentar de questionar a tramitação 
de um projeto sabidamente inconstitucional. Já exis-
tem decisões em vários mandados de segurança no 
Supremo Tribunal, e nós apresentamos isso na nos-
sa inicial, mostrando que já havia precedentes nesse 
sentido quanto ao direito do Parlamentar de não ser 
constrangido a participar de um processo claramente 
inconstitucional.

Agradecendo o aparte ao Senador Ricardo Fer-
raço e somando-me às suas preocupações, ouço o 
Senador Randolfe.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 
– Senador Rodrigo, nesse fim de semana, ouvi mui-
tas argumentações de que a medida liminar tomada 
pelo Ministro Gilmar Mendes, atendendo, inclusive, 
a uma provocação de V. Exª, interferia no processo 
legislativo e, por isso, seria um absurdo. Parece-me 
que está invertida a ordem: absurdo é qualquer um 
dos Poderes da União, qualquer um dos Poderes da 
República interferir na Constituição. Ora, há um direito 
consagrado na Constituição, que é, inclusive, um dos 
fundamentos da República e que, tenho certeza, V. 
Exª utilizou como argumento no seu pedido de liminar 
junto ao Supremo Tribunal Federal, que é o pluralis-
mo político, o qual, claramente, esse projeto afetava. 
Há um segundo direito assegurado também no nosso 
texto constitucional, que é o direito a minorias, que, 
inclusive, tem sua maior expressão no Parlamento: há 
o direito de um terço do Parlamento, quando quiser, 
instalar Comissões Parlamentares de Inquérito. Além 
do mais – reitero aqui o que já disse, o que já foi dito 
nesta tarde –, tenho declarado o casuísmo da maté-
ria. Reitero: não está em debate o mérito da matéria. 
Alguns podem até argumentar que é meritório. Mas 
veja: se há tanto mérito no tema do PLC nº 14, por 
que ele não veio no bojo de outros temas também de 
uma reforma política necessária?

(Soa a campainha.)

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) 
– Por que ele não veio acompanhado, por exemplo, de 
financiamento público exclusivo de campanha ou de 
modificação do sistema de voto, do voto distrital, do 

voto distrital misto? Por que não veio acompanhado 
de alteração de outros temas que são da agenda da 
reforma política? Esse tema veio repartido, descompar-
timentado do bojo do que seria uma reforma política. 
É por isso que ele tem criado tanto constrangimento 
na Casa! E é por isso que a medida adotada pelo Mi-
nistro Gilmar Mendes, diga-se de passagem, foi uma 
medida que teve a audiência deste Plenário. No mes-
mo dia em que foi adotada essa medida pelo Ministro 
Gilmar Mendes, alguns, por constrangimento, não se 
manifestaram, mas uma clara maioria parlamentar se 
manifestou contrária à tramitação desse projeto. Então, 
não vejo, não vejo...

(Interrupção do som.)

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) – 
O que vejo com preocupação são medidas de retirada 
de atribuições constitucionais de Poderes da Repúbli-
ca. Vejo, com preocupação, a Proposta de Emenda à 
Constituição nº 37. Vejo que é inadequada a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 33, aprovada, açodada-
mente, por parte da CCJ da Câmara. Quanto a isso, 
deve haver o compromisso de todos que tenham com-
preensão republicada, que tenham a compreensão do 
que significa, em um Estado democrático de direito, a 
preservação dos Poderes, a preservação das atribui-
ções de cada um dos Poderes. É por isso que atendi 
de pronto o convite de V. Exª feito hoje. Fomos ao Mi-
nistro Gilmar Mendes, para dizer que, claramente, no 
Parlamento, existe outra posição, contrária àqueles que 
acham que podem modificar o texto constitucional e a 
legislação infraconstitucional de acordo com sua con-
veniência. Um Parlamento que começa a legislar de 
acordo com casuísmo e com conveniência não pode 
ser um Parlamento à altura do Brasil.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB – 
DF) – Muito obrigado, Senador Randolfe.

Agradeço à Senadora Ana Amélia pela benevo-
lência, pela tolerância quanto ao tempo.

Agradeço todos os apartes.
Agradeço, de forma especial, ao Senador Ricar-

do Ferraço, que me concedeu a oportunidade de falar 
neste momento.

Muito obrigado a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Obrigada, Senador Rodrigo Rollemberg, pela abor-
dagem do tema, que ocupou a atenção de muitos Se-
nadores em toda esta tarde aqui. Eu até registro que...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Eunício 
Oliveira.
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, eu gostaria que a senhora me inscrevesse como 
Líder do PMDB.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela Liderança do PMDB?

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Sim, senhora.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Eunício Oliveira.

Pela relevância do tema, acompanham lá do in-
terior do Rio Grande do Norte toda a sessão em que 
se debate a respeito da relevância das instituições. 
Quero agradecer, então, as referências.

Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço, 
que estava inscrito e que havia feito permuta com o 
Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exma Srª Presidente desta sessão, Senadora Ana 
Amélia; Srªs Senadoras; Srs. Senadores, em nosso 
País, não é muito comum ouvirmos e testemunharmos 
histórias de instituições públicas ou privadas, de ins-
tituições não governamentais e de instituições que se 
formam tendo como propósito o fortalecimento coletivo 
que conseguiram atravessar décadas de maneira sóli-
da, de maneira sustentável, com resiliência, superando 
seus desafios e atravessando 50 anos de fundação. É 
justamente uma dessas histórias, Srª Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, que me motivou a vir à tribuna do 
Senado, nesta noite de segunda-feira.

Quero falar de uma história de sucesso, de uma 
história de muito trabalho, de uma história que, em 
meu Estado, o Estado do Espírito Santo, tem produzido 
excepcionais resultados econômicos e sociais. Venho 
registrar aqui o trabalho desenvolvido pela maior coo-
perativa de café Conilon e de café Robusta do mundo, 
Srª Presidente.

O café Conilon e o café Robusta nos têm dado a 
enorme condição de participarmos externamente dos 
melhores e maiores mercados de café. É um café com 
características muito próprias, com características e 
naturezas muito peculiares. É uma espécie de café que 
tem representado uma extraordinária oportunidade no 
Estado do Espírito Santo, sobretudo na região norte 
do meu Estado. Mas isso se dá não apenas no Espí-
rito Santo. Há cultivos extraordinários dessa espécie 
de café, o café Conilon, no sul da Bahia, no Estado de 
Rondônia, em algumas regiões de Minas Gerais. Enfim, 
o café Conilon está presente hoje em todo o País. E é 
esse o produto que tem concentrado as atividades da 
Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel 

da Palha, a Cooabriel, que, em 2013, está completan-
do 50 anos de luta e de superação.

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São 
Gabriel da Palha (Cooabriel), como eu disse, está com-
pletando 50 anos em 2013. É uma jornada marcada por 
um grande conjunto de superações e de conquistas.

Assim como foi no início, assim como aconteceu, 
é verdade, nos momentos difíceis, a Cooabriel segue 
em frente com sua missão de ajudar, sobretudo agricul-
tores de base familiar, que lideram, hegemonicamente, 
a sua participação na nossa queridíssima Cooabriel. 

Vale ressaltar inclusive, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, que a Cooabriel nasce exatamente 
da necessidade de superação diante de uma crise que 
nós vivemos em meu Estado, no Espírito Santo, nos 
anos 60. Uma crise que produziu um problema social 
muito grande em meu Estado, porque, naquele perí-
odo, em razão da erradicação do café, grande parte, 
80% da lavoura do Café Conilon em meu Estado foi 
erradicada. E aí, em função da erradicação do café – 
o café era uma atividade muito importante nos anos 
60; hoje ainda é muito importante, mas, nos anos 60, 
muito mais importante, porque era a verdadeira fonte 
de trabalho na economia capixaba – o Espírito Santo, 
em 1962, sofreu um baque muito grande na sua ativi-
dade econômica e produziu muita crise por ausência 
de oportunidade de muitos capixabas. O impacto da 
erradicação desses cafezais provocou profunda crise 
em todo o Estado: o desemprego maciço da mão de 
obra no campo e o intenso êxodo de famílias para as 
cidades. Isso porque, Srªs e Srs. Senadores, até en-
tão, a monocultura do café se constituía na principal 
atividade econômica e social do meu Estado. 

Até o início dos anos 60, o café era, para os ca-
pixabas, não apenas o grande componente de renda 
interna estadual, mas também a principal atividade 
geradora de ocupação produtiva, por ser a mais impor-
tante fonte de receita tributária para o nosso Estado e o 
nosso governo. Pois foi em meio a essa crise profunda, 
a essa crise estruturante, que, lá em São Gabriel da 
Palha, no norte do meu Estado, uma região, Srª Presi-
dente, de imigrantes poloneses, de imigrantes italianos, 
de imigrantes alemães, que o Padre Simão idealizou 
uma forma de unir as famílias, os trabalhadores e os 
cafeicultores da região, para enfrentar coletivamente 
os novos desafios que se colocavam à época em ra-
zão da erradicação do café. 

Homem de grande liderança na região, não ape-
nas liderança por tudo que representava como evange-
lizador, mas como liderança religiosa que se envolvia 
com os trabalhos comunitários e coletivos da região, o 
Padre Simão encontrou, no cooperativismo, um cam-
po fértil para que os cafeicultores pudessem semear 
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valores de ajuda mútua, solidariedade, democracia, 
participação e integração.

Eu venho de um Estado, Srª Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, em que a propriedade de base fami-
liar é hegemônica, fruto da tradição dos nossos imi-
grantes italianos, imigrantes pomeranos, imigrantes 
alemães, e, através da pequena propriedade familiar, 
nós conseguimos fazer do Espírito Santo o segun-
do produtor brasileiro de café, e foi o cooperativismo 
uma ferramenta essencial para que nós pudéssemos 
conseguir esse modo, esse estilo e tanta eficiência no 
processo de produção.

Nas assembleias de que participo, em meu Esta-
do, fortalecendo e ajudando o fortalecimento do coope-
rativismo, eu digo – e brigo com os nossos produtores, 
Senadora Ana Amélia – que o cooperativismo é como 
aquela frase popular: “Catitu fora da manada é comida 
de onça”. Por isso, você se fortalece quando você se 
junta e quando você se une em razão de objetivos que 
são nobres e saudáveis.

Pois bem, foi esse homem, foi esse padre de 
grande visão que, naquele momento, conseguiu reunir 
em torno desse objetivo essa cooperativa, que, hoje, é 
um exemplo de orgulho e referência para o nosso Es-
tado e para o nosso País. Mas nem sempre foi assim.

Quando a Cooabriel foi fundada, em 1963, ela 
iniciou com apenas 38 cafeicultores cooperados. A 
cooperativa iniciou as atividades com a estruturação 
de um mercado voltado para atender a seus associa-
dos nas suas necessidades básicas. Depois, passou a 
prestar serviços de comercialização e beneficiamento 
de café. Ao longo dos anos, a Cooabriel se consolidou 
como uma das principais referências para a cafeicultura 
familiar em nosso Estado e em nosso País.

A entidade é parceira das instituições públicas 
das esferas de poder, prestando uma inestimável con-
tribuição para o fomento, para a pesquisa, o desenvol-
vimento da ciência, da tecnologia e da inovação. 

Não é sem outro sentido que, ano a ano, nós 
temos acompanhado, no Espírito Santo, os ganhos 
de produtividade. Lavouras produzindo 150, 180 até 
200 sacas de café por hectare. Hoje, a Cooabriel, que 
começou com modestos 38 membros e associados, 
visionários homens de luta, conta com mais de 3,4 mil 
associados. Está presente não apenas nos Municípios 
das regiões norte e noroeste do meu Estado, mas tam-
bém em Municípios do sul da Bahia.

A cooperativa acompanha seus sócios desde 
a escolha da área para implantação da lavoura até a 
comercialização do produto, oferecendo e garantindo 
a boa orientação técnica para que esses homens e 
mulheres, essas famílias possam ter uma vida digna e 
um resultado adequado do seu esforço e do seu traba-

lho. Oferece laboratório próprio para análises de solo e 
plantas; produz e fornece mudas de alto padrão gené-
tico, dando orientação de manejo, produção, colheita, 
secagem, melhoramento da qualidade do café, além 
de oferecer armazenagem padronizada, assistência 
jurídica e social aos seus associados.

Um conjunto, enfim, de serviços que, sem dúvi-
da, contribui de maneira decisiva para os aumentos 
consecutivos, ano após ano, da produtividade e da 
qualidade do Conilon capixaba.

Recentemente, Srª Presidente, tive a honra e o 
privilégio de participar de mais uma assembleia geral 
da cooperativa, realizada na sede da entidade, no Mu-
nicípio de São Gabriel da Palha, considerado a “capital 
nacional do Café Conilon”. E, sem dúvida, foi um evento 
muito especial, por estarmos justamente no jubileu da 
cooperativa. Ali fizemos um sobrevoo por essa história, 
que é uma história de sucesso, mas uma história de 
muito suor, de muito trabalho, de uma gente devotada 
à prosperidade.

E os números apresentados durante a assembleia 
mostram que a Cooabriel permanece sólida, avançan-
do firmemente em sua missão de contribuir para o de-
senvolvimento de toda a região de abrangência dessa 
que é uma extraordinária cooperativa.

Ainda no ano de 2012, que se encerrou, a Coo-
abril alcançou um dado extraordinário, ao conseguir 
recepcionar e comercializar um milhão de sacas de 
café. Uma marca histórica, que demonstra e mostra 
o sucesso, por ser não uma cooperativa de médios e 
grandes produtores. Não. Sem conflito algum com isso, 
mas, por ser uma cooperativa formada por pequenos 
produtores de base familiar, conseguiram esse dado, 
que é uma referência extraordinária.

Por isso, quero fazer o meu registro de felicita-
ção, de respeito e de reconhecimento ao trabalho de-
senvolvido pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores 
de São Gabriel da Palha, a nossa vigorosa Cooabriel, 
pelos resultados demonstrados em seu último balanço 
patrimonial, financeiro e social.

Por isso mesmo, daqui, da tribuna do Senado 
Federal, faço este reconhecimento à Cooabriel, de-
sejando vida longa a essa cooperativa, que tem dado 
uma extraordinária contribuição e colaboração aos ca-
feicultores e a um conjunto muito relevante de cidades 
e Municípios do meu Estado.

Muito obrigado, Srª Presidente, muito obrigado, 
Srªs e Srs. Senadores.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço. 

Sou de um Estado também em que o cooperati-
vismo é muito forte. Quem coopera cresce. É o slogan 
próprio do sistema de crédito cooperativo, que nasceu 
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no Rio Grande do Sul, em Nova Petrópolis, que é a 
capital do cooperativismo brasileiro. 

Cumprimento V. Exª pelo sucesso do sistema do 
Café Conilon, que reúne os pequenos para fazer uma 
grande empresa e um grande empreendimento.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, a 
princípio gostaria de parabenizar o Senador Ricar-
do Ferraço pelo excelente discurso. O que ele fala 
sobre a Cooabriel, nada a acrescentar, até porque a 
Cooabriel, encerra ele dizendo, é o orgulho do nosso 
povo do Espírito Santo. Só quero parabenizá-lo pela 
exposição tão bela que ele fez desse trabalho, dessa 
cooperativa, que soma e orgulha o Estado do Espírito 
Santo. Parabenizo também a cooperativa nesse dia 
memorável, com esse discurso histórico trazido para 
o Brasil pelo Senador Ricardo Ferraço.

Faço o registro, Srª Presidente, abraçando a fa-
mília da dentista Cinthia, de São Paulo; a dentista que 
foi queimada dentro do seu consultório, trabalhando.

O crime vai se avassalando a cada dia no País. 
Dados estatísticos já extrapolaram. Não há mais como 
calcular isso. E há um País ainda com autoridades 
viajando na maionese com relação a esse tema da 
redução da maioridade penal.

Quero abraçar a família da Cinthia; abraçar o pai, 
tão sofrido; a mãe, os colegas de faculdade e a comu-
nidade onde ela vivia, porque ela era uma sacerdotisa 
da sua profissão. Ela atendia às pessoas ali sem que 
nada lhes custasse. 

O Estado de São Paulo e o Brasil estão chocados 
com esse crime, mas a vizinhança e a família dela cho-
ram a dor da perda dessa moça de forma tão trágica, 
tão absurda, como aconteceu.

E quero me solidarizar com o movimento feito 
pelos médicos de enfrentamento aos planos de saúde 
neste País. Há uma coisa a se discutir neste País que 
se chama plano de saúde. Eu quero me solidarizar com 
esse movimento, para que não haja irresponsabilidades 
contra a população, que deixou de ser seres humanos, 
que necessitam da saúde, embora pagando, para ser 
tão somente uma fatia de mercado.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Magno Malta. 

Menos mal que os assassinos da dentista do ABC 
paulista já estão todos presos.

Eu queria convidar para fazer uso da palavra, 
pela Liderança do PMDB, o Senador Eunício Oliveira. 
Os próximos inscritos são os Senadores Blairo Maggi 

e Anibal Diniz. O Senador Rodrigo Rollemberg já fez 
uso da palavra.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, meus companheiros de Ban-
cada do PMDB nesta Casa, cidadãos e cidadãs do 
Ceará e de todo o Brasil que acompanham os nossos 
trabalhos por meio do sistema de comunicação do 
Senado Federal, duas grandes preocupações me tra-
zem a esta tribuna: a unificação das tarifas do ICMS 
para as perspectivas do desenvolvimento regional e 
a seca que assola o meu Estado do Ceará e todo o 
Semiárido nordestino.

Começo pela maior estiagem dos últimos 50 anos, 
com duas questões fundamentais: uma está ligada ao 
aumento esmagador da dívida agrícola dos micros, 
pequenos e médios produtores, enquanto a outra diz 
respeito à extensão rural e à assistência técnica para 
esses produtores.

Recentemente, ouvi de um profissional especia-
lizado uma séria advertência que, infelizmente, pode 
acontecer: se continuarem executando as dívidas des-
ses segmentos, mesmo com descontos, em breve gran-
de parte do Nordeste vai ser um grande aglomerado 
de terras pertencentes aos bancos.

Quem viaja hoje em dia pelo sertão testemunha 
a tragédia de lavradores chorando de medo de verem 
sua roça de uns poucos hectares ir a leilão.

Em face da gravidade da situação, como já fiz 
nesta tribuna, defendo a anistia dessa dívida dos pe-
quenos produtores, impossível de ser paga.

Espero que o Governo da Presidenta Dilma Rous-
seff considere opções desse tipo. Afinal, este Governo 
já ofereceu e continua oferecendo provas concretas 
de sua sensibilidade social e de sua solidariedade a 
milhões de sertanejos, por meio de uma série de me-
didas recentes, que são medidas objetivas, mas que, 
ao final, terminam sendo medidas paliativas.

Assim, logo chegará a vez de sua equipe econô-
mica abandonar, por um instante sequer, sua ótica tec-
nocrática e ver as coisas como elas realmente são, isto 
é, como um grande desastre humano de gigantescas 
proporções e com seriíssimas repercussões sociais.

E não porque os produtores tenham optado pela 
inadimplência, de forma alguma! Sertanejo ainda ra-
ciocina em termos do fio do bigode, da seriedade no 
cumprimento das suas obrigações.

No que toca, Srª Presidente, à extensão e à as-
sistência técnica rurais, todos concordam que faz-se 
urgente fortalecer e ampliar essas atividades no Nor-
deste rural. Reestruturá-las para levar às micro, peque-
nas, médias, e até às grandes propriedades do sertão 
os vastos conhecimentos produzidos e acumulados 
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por instituições modelares, como a Embrapa, que foi 
homenageada nesta Casa, na semana passada.

Srª Presidente, diante dessa situação já tão di-
fícil, somada às históricas distorções provocadas por 
um desenvolvimento regional desigual, governadores, 
prefeitos, parlamentares, empresários, trabalhadores 
e outros importantes segmentos da vida nordestina 
veem com grande preocupação o rumo que a equipe 
econômica procurou imprimir à chamada unificação 
das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços.

A proposta original de 4% para todas as unidades 
da Federação não só deixaria os governos estaduais 
à míngua de sua principal (senão única!) fonte de re-
ceita, como também os privaria de um dos pouquíssi-
mos instrumentos disponíveis para a implementação 
de políticas de atração de investimentos produtivos 
capazes de gerar emprego e renda para a população 
das regiões menos desenvolvidas do País. 

No intuito de minimizar esse desastre para as 
Regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, evoluímos 
para uma proposta que, embora não seja a melhor, 
tornou-se, na semana passada, mais suave, inclusive, 
com a participação histórica de V. Exª.

Ressalto que, histórica e tradicionalmente, go-
vernos e legisladores, existem situações que justifi-
cam algumas exceções e incentivam setores, Estados 
e regiões.

Foi assim na década de 50 do século passado, 
quando uma instrução baixada pela antiga Superin-
tendência da Moeda e do Crédito instituiu várias taxas 
de câmbio simultâneas em apoio à política de subs-
tituição de importações e à instalação da indústria 
automobilística em São Paulo. Note-se que este é um 
setor que continua incentivado até os dias de hoje na 
questão fiscal. 

Foi assim na década de 60, com a criação da 
Zona Franca de Manaus, uma grande e merecida 
conquista do povo da Amazônia Ocidental, com seus 
incentivos fiscais continuamente confirmados desde a 
Constituinte de 1988.

É assim no Mato Grosso, que defende a convali-
dação e a continuidade de uma alíquota de 12% para 
o gás natural.

A ninguém deve causar surpresa, muito menos 
contrariedade, o simples fato de o Nordeste, região 
cuja renda média ainda é inferior à metade da renda 
nacional, também lutar por um tratamento diferencia-
do, sob pena de aumentarmos ainda mais o abismo 
das desigualdades regionais e sociais.

Pessoalmente, estou convencido de que a questão 
é por demais complexa para ser decidida sem esgotar-
mos todas as variáveis, em especial para os Estados 

cujos governos assumiram compromissos com um 
grande número de empresas incentivadas.

Somente no Ceará, segundo dados da Agência 
de Desenvolvimento Econômico (Adece), são 299 em-
presas em funcionamento com incentivos estaduais – 
puramente incentivo estadual, diferentemente dos in-
centivos dados pelo Governo Federal, que tira dinheiro 
dos Estados e dos Municípios. Só com incentivo esta-
dual, temos 299 empresas em funcionamento, geran-
do mais de 140 mil empregos diretos naquele Estado.

Eu pergunto: como garantir a todos esses empre-
gadores que os incentivos estaduais que justificaram 
sua opção de se instalarem no Ceará continuarão de 
pé depois das mudanças ora apreciadas nesta Casa? 

E eu pergunto de novo: como garantir a seguran-
ça jurídica indispensável para esses investimentos de 
longo prazo?

Principalmente levando em consideração que as 
regras vigentes no Conselho Nacional de Política Fa-
zendária (Confaz) requerem que a convalidação dos 
incentivos seja por consenso, consenso de todas as 
unidades da Federação – algo impossível de aconte-
cer na prática!

Foi nesse sentido, portanto, Srª Presidente, que 
apresentei emendas ao projeto de resolução estabe-
lecendo o quórum de três quintos para o processo de 
aprovação de propostas no âmbito do Confaz. Tenho 
certeza de que é uma iniciativa para destravar, para 
dar produtividade àquele conselho chamado Confaz.

Hoje se diz que o Confaz é democrático porque 
só decide quando há unanimidade; quando há um voto 
contrário, apenas um voto contrário de um de seus 
membros, essa decisão não pode acontecer.

Discordo desse conceito, Senador Ricardo Ferra-
ço, assim como V. Exª. Discordo e assinei emenda com 
V. Exª para que a diferença do ICMS não seja apenas 
para a indústria, como já foi acatado pelo Senador Del-
cídio, mas que se estenda também ao comércio para 
essas regiões mais pobres do Brasil.

E foi nesse sentido, com interesse de fazer com 
que essa iniciativa prevalecesse, que apresentei tam-
bém outra emenda, desta vez com o objetivo de que a 
alteração nas alíquotas entre em vigor após, e somente 
após, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional 
que deve compensar as perdas que os Estados terão 
nas operações interestaduais. Felizmente, as duas fo-
ram contempladas no substitutivo do Relator, Senador 
Delcídio do Amaral, a quem agradeço aqui também pela 
atenção que nos foi dada naquele momento.

Lamento que, mesmo após todas as discussões 
que tivemos, tudo me pareça ainda muito incerto, so-
bretudo perigoso, para muitos Estados que travam uma 
luta desigual para fazerem crescer suas economias e 
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elevar os índices de desenvolvimento humano do seu 
Estado e do seu povo.

Estou convencido, e defenderei, como Senador 
do Ceará e Senador do Nordeste brasileiro, quando 
a matéria chegar a este plenário, que adiemos a sua 
votação para depois das eleições de 2014, como de-
fendeu, inclusive na semana passada, o Governador 
Cid Gomes, em uma audiência com a Presidente Dil-
ma Rousseff.

Definitivamente, não há nenhuma oportunidade 
de alterarmos uma regra fundamental para a política 
de desenvolvimento regional de diversos governos 
estaduais, mas que não beneficia em nada a vida dos 
consumidores brasileiros, uma vez que tem efeito zero 
no preço final das suas compras. Diferentemente do que 
discutimos aqui e debatemos longamente na questão 
da medida provisória da energia, que devolvia dinheiro 
para o bolso do consumidor brasileiro, essa unificação 
não traz um centavo de redução da carga tributária, 
portanto, não beneficia a nenhum consumidor brasilei-
ro, mas beneficia, sim, alguns Estados considerados 
ricos desta Nação. 

Por isso, quero dizer às Srªs e aos Srs. Senado-
res e à Srª Presidente que, para finalizar, assinalo a 
importância do projeto de lei que chegou a esta Casa 
– já um outro tema – criando a Universidade Federal 
do Cariri, região em que nasci, e, de imediato, quero 
aqui assumir todo o meu empenho e todo o meu apoio 
a essa reivindicação antiga de uma região tão impor-
tante do meu Estado do Ceará.

Vale também lembrar que, no ano passado, na 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, quando 
ainda era Presidente, fui Relator do PLC (Projeto de 
Lei da Câmara) nº 36, de 2012, aprovado por unani-
midade por nossos pares, criando mais de 43 mil va-
gas de cargos efetivos de professor, dos quais quase 
20 mil na carreira do magistério superior, em apoio a 
uma importantíssima iniciativa do ex-Presidente Lula, 
que foi o Programa de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais brasileiras.

Na mesma oportunidade, afirmei que a criação 
desses cargos iria – e irá – beneficiar a futura Univer-
sidade do Cariri, com a extensão de mais dois campi 
no Icó, na região do Vale do Salgado, e outra na região 
dos Inhamuns, que será também beneficiada.

Essa é a razão pela qual eu tenho certeza de 
que o Ceará e sua imensa, corajosa e sacrificada po-
pulação sertaneja poderão contar com a sensibilidade 
e o espírito público de cada uma das Srªs e dos Srs. 
Senadores para a aprovação do projeto que cria a 
Universidade Federal do Cariri.

Muito obrigado, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – O Senador Ricardo Ferraço havia pedido um... 
Embora, regimentalmente, mas, pela tarde...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Perdão. Eu ainda tenho tempo. Por favor, Senador 
Ricardo Ferraço. Desculpe.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Regimentalmente, não, mas eu penso que hoje 
o Regimento é menos importante do que...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Será um prazer ouvir o Senador Ricardo Ferraço.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Se-
nador Eunício Oliveira, primeiro, quero cumprimentá-
-lo por essa luta, por essa conquista para a região do 
Cariri, por levar para essa região, por estar lutando 
para levar para essa região uma universidade, por 
tudo que seguramente uma universidade pode reve-
lar e promover de emancipação a tantos jovens que 
vão se capacitar e poder ir ao mercado de trabalho 
de maneira mais qualificada, para lutar por uma vida 
digna. O esforço de V. Exª é notável. Eu cumprimento 
V. Exª por mais essa iniciativa para o desenvolvimento 
do interior do Estado de V. Exª, o admirado Estado do 
Ceará. Mas eu o cumprimento também, de maneira 
incisiva, pela manifestação de V. Exª, que não fala 
apenas como Senador, mas como Líder da maior 
bancada no Senado da República. E eu me associo 
integralmente à manifestação de V. Exª, porque essa 
é uma reforma que não é uma reforma, essa é uma 
reforma que não simplifica, que não reduz a carga tri-
butária. É uma reforma concentradora, é uma reforma 
que trabalha na contramão daquilo que nós devería-
mos estar fazendo, que é descentralizar a economia 
brasileira, para que Estados e mais Estados pudes-
sem ter acesso à prosperidade. Quando o Estado de 
V. Exª, o meu Estado, seguramente o Estado do Líder 
Romero Jucá e tantos outros buscaram atrativos, e 
não foram só os nossos Estados; quando a Fiat foi 
para Betim, em Minas Gerais, foi porque essa con-
dição lhe foi favorecida. E olhe como foi importante 
para Minas Gerais atrair, há muitos anos, uma fábri-
ca como a da Fiat. Quando a Ford foi para a Bahia, 
como agora vimos o Governo Federal, adequada-
mente, apresentar uma medida provisória criando um 
regime especial para levar a Fiat para Pernambuco, 
um regime especial para levar a refinaria não apenas 
para Pernambuco, mas para o Maranhão. Este é o 
papel do Estado: criar ambiente para induzir a des-
concentração do desenvolvimento, porque o merca-
do liberal não dá conta disso. E essa reforma – que 
não é uma reforma – vai diminuir o espaço para os 
Estados brasileiros atraírem desenvolvimento, inves-
timento, e assim por diante. Por isso a minha alegria, 
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a minha satisfação em ver o meu Líder da maior Ban-
cada nesta Casa se manifestar nessa direção. Ainda 
temos tempo. Ainda há tempo! Há tempo para que 
a Excelentíssima Senhora Presidenta da República 
possa, de fato, dialogar com sua equipe econômica e 
convencer a sua equipe econômica, ou se convencer 
do equívoco que é uma iniciativa como essa para os 
chamados Estados emergentes, os Estados que es-
tão buscando prosperidade, e prosperidade compar-
tilhada. Cumprimento V. Exª pelo acerto, pela forma 
cirúrgica e precisa com que traz essa contribuição e 
essa avaliação ao plenário do Senado.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Eu agradeço a V. Exª e incorporo as suas palavras 
ao nosso discurso.

O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Se-
nador Eunício, também cumprimentá-lo pela luta em 
prol dessa universidade, que, sem dúvida alguma, vai 
ser um instrumento de fundamental mudança para 
toda a região. V. Exª tem feito um esforço grande no 
sentido de, defendendo o Brasil, defender o Ceará 
também. Eu tenho acompanhado as bandeiras que 
V. Exª tem levantado aqui em defesa do seu Estado, 
e o faz muito bem. E, sem dúvida alguma, tem todo 
o nosso apoio. Essa tramitação deve ser rápida no 
sentido de implementar rapidamente, como se fez em 
outros Estados também, outra universidade federal, 
no sentido de que se possa efetivamente dar pros-
seguimento àquilo que nós temos discutido aqui, em 
diversos segmentos. A educação é a bola transfor-
madora da realidade do nosso País e V. Exª busca 
isso para o Ceará. Meus parabéns.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) – 
Muito obrigado, Senador Romero Jucá. Incorporo tam-
bém as palavras de V. Exª ao nosso pronunciamento.

Muito obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 

RS) – Senador Eunício Oliveira, tive o prazer de co-
nhecer o Município de Granja, neste final de semana, 
e também Camocim. Queria aproveitar para agradecer 
ao Prefeito Romeu, ao Vice-Prefeito Guilherme e ao 
Presidente da Câmara, o Milton Cassimiro, daquela 
cidade tão encantadora. Tivemos uma reunião muito 
produtiva lá, mais cordial do que produtiva, porque o 
objetivo da visita era pessoal. Então fiquei encantada 
com o seu Estado, numa região que eu não conhecia, 
Senador Eunício Oliveira 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) 
– Muito obrigado pela visita, Senadora. Vá sempre ao 
Ceará. Será sempre bem-vinda.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª 
Presidente, pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Pela ordem, Senador.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, ape-
nas para fazer um registro à Casa. Dizer que estou dan-
do entrada em um projeto de resolução que agrega ao 
Regimento do Senado uma norma que eu considero 
extremamente importante, relevante e atual nesta con-
juntura. É uma norma que determina que, na comissão, 
a votação de emendas constitucionais e de projetos 
de lei complementar seja feita de forma nominal, para 
evitar um acidente como aquele que aconteceu lá na 
Câmara dos Deputados com a PEC nº 33. 

Como a emenda constitucional e o projeto de lei 
complementar já são votados nominalmente no Plená-
rio, que o sejam também nas comissões, exatamente 
para evitar que, numa ausência, de repente algo surja 
que não seja passado pelo crivo da maioria, haja uma 
discussão aprofundada e deponha contra a Casa ou 
deponha contra a ação política, seja algo de inconsti-
tucional, seja algo que efetivamente macule a relação, 
por exemplo, dos poderes, como a PEC nº 33 de certa 
forma procurou fazer.

Então, estou apresentando um projeto de reso-
lução que agrega ao Regimento do Senado que as 
votações que são nominais no Plenário deverão ser 
nominais também nas comissões, evitando assim...

Portanto, PEC e lei complementar terão condição 
de ter votação nominal nas comissões. Isso faz com 
que se dê mais transparência e se debatam mais as 
matérias.

É esse registro que eu gostaria de fazer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS) 

– Cumprimento o Senador Romero Jucá pela iniciativa.
Isso restabelece inclusive a credibilidade não só 

de uma decisão, mas, sobretudo, dessa decisão tão 
polêmica referida por V. Exª, que é a PEC nº 33, que 
estabelece até um confronto entre a relação equilibra-
da dos poderes.

Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL 

– AP) – Srª Presidente, primeiramente, recebendo a 
notícia do Senador Romero, quero cumprimentá-lo.

É uma ótima iniciativa, em especial, para que nós 
aqui não cometamos, embora em relação ao PLC nº 
14 estivéssemos na iminência de cometer, gravíssimos 
erros como esse que a Câmara tem cometido.

No mais, Srª Presidente, para V. Exª me inscrever 
pela Liderança do PSOL.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do PSOL, 
Senador Randolfe Rodrigues.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Anibal Diniz.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, 
primeiramente, associo-me ao Senador Jorge Viana 
para registrar que ontem foi um dia muito especial 
para a cidade de Cruzeiro do Sul, no Estado do Acre.

Cruzeiro do Sul tem cerca de 80 mil habitantes e 
1.740 desses moradores deram um show de talento, 
organização, alegria e ritmo em um espetáculo que 
emocionou o País, particularmente os telespectadores 
do Programa Domingão do Faustão, comandado pelo 
apresentador Fausto Silva.

Com muita leveza, graça e empolgação, esses 
cruzeirenses, 1740 deles, entre homens e mulheres, 
a maioria jovens, apresentaram um gigantesco balé 
para participar do quadro “Dança da Galera.”

Foi uma apresentação magnífica, que vai ficar na 
memória de todos aqueles que tiveram oportunidade 
de assisti-la. 

Graças ao talento dos cruzeirenses, a cidade con-
quistou os votos dos jurados, o aplauso do público e 
o prêmio de R$100 mil oferecidos pelo programa, que 
será integralmente destinado à Pastoral da Criança 
da Diocese de Cruzeiro do Sul, cujas ações também 
merecem destaque neste pronunciamento. 

Antes, porém, gostaria de destacar um pouco da 
beleza do espetáculo, que exigiu uma grande estrutu-
ra montada no estádio Arena do Juruá, recentemente 
construído pelo Governo do Estado.

Foi nessa Arena onde, durante cinco dias, foram 
realizados os ensaios, coordenados pela equipe técni-
ca enviada à cidade pela Rede Globo de Televisão. Os 
ensaios começavam à tarde e iam até as 10 horas da 
noite. E eles ocorreram justamente num período em 
que Cruzeiro do Sul enfrentava mais uma enchente e 
muitas famílias ficaram desabrigadas. Mas isso não 
impediu que muitos voluntários se apresentassem para 
participar da apresentação de dança.

Falando em voluntários, quero fazer um agra-
decimento todo especial aos atores Sérgio Marone 
e Monique Alfradique, que estiveram em Cruzeiro do 
Sul e, com talento, simpatia e carisma, convocaram a 
população local a fazer doações aos desabrigados. Foi 
uma contribuição inestimável.

O quadro “Dança da Galera”, que este ano está 
em sua segunda temporada, colocou frente a frente 
as cidades de Cruzeiro do Sul, no Acre, e Guarapa-

ri, no Espírito Santo, um dos mais belos cenários do 
Espírito Santo cuja população eu também parabenizo 
pela bela participação no “Domingão do Faustão” Mas 
Cruzeiro do Sul fez mais bonito e acabou vencendo a 
competição, o que será muito bom para as crianças de 
Cruzeiro do Sul e de todo o Vale do Juruá. 

Na apresentação dos cruzeirenses, a música es-
colhida foi “Canta Brasil”, uma composição do grande 
maestro Alcyr Pires e do inesquecível jornalista Da-
vid Nasser que fez sucesso na voz de Gal Costa. Foi 
uma escolha que não poderia ter sido melhor, porque 
a letra permitiu que a coreografia mostrasse um pou-
co da cultura local. 

Em constante movimento, além do mapa do Bra-
sil, os voluntários, paramentados com cerca de 11 mil 
metros de tecidos, formaram figuras da cultura regio-
nal: a figura de um sapo e a figura do índio com um 
arco atirando uma flecha rumo a um alvo de estrelas. 
Foi tudo muito bonito e a população de Cruzeiro do 
Sul está de parabéns!

Como resultado de todo esse esforço coletivo, 
que teve o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura 
para a doação de lanches e de água aos voluntários 
durante os ensaios, houve a doação, pelo Programa, 
do valor de R$100 mil, destinados à Pastoral da Crian-
ça do Município de Cruzeiro do Sul.

A Pastoral da Criança é responsável por ações hu-
manitárias, principalmente aquelas voltadas ao combate 
da desnutrição infantil e ao oferecimento de alternativas 
de renda familiar. A Pastoral da Criança atua em todo 
o Vale do Juruá. Além de Cruzeiro do Sul, abrange os 
Municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto 
Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó e Jor-
dão, todos no Acre, e ainda Eurinepé, Envira, Ipixuna 
e Guajará, no Estado do Amazonas.

A Pastoral da Criança acompanha regularmente 
cerca de 11 mil crianças, graças a uma imensa rede de 
voluntários que, somente em Cruzeiro do Sul, servem a 
66 comunidades distintas. Ela atua também desenvol-
vendo ações de segurança e vigilância alimentar até a 
oferta de cursos às famílias das crianças desnutridas, 
de forma a melhorar a dieta dessas pessoas.

Para comemorar o jubileu de prata, em agosto, 
será promovido um grande encontro com a presen-
ça da Presidente Nacional da Pastoral da Criança, a 
Irmã Vera Lúcia, que substituiu a inesquecível médica 
Zilda Arns, fundadora e maior entusiasta da Pastoral 
da Criança, falecida no terremoto que vitimou mais de 
200 mil pessoas no Haiti, em 2010.

Em Cruzeiro do Sul, a Pastoral da Criança é con-
duzida por Cheiza Melo, com a colaboração da Irmã 
Inês Bettel, uma religiosa bastante querida em todo o 
Vale do Juruá.
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Para finalizar, Srª Presidente, Srs. Senadores, 
quero agradecer imensamente a todos que contribuí-
ram para o sucesso dessa coreografia organizada em 
Cruzeiro do Sul, que foi vista por todo o Brasil, mos-
trando o quanto o Acre é belo e, de uma forma muito 
leve, o quanto é possível ver beleza na floresta, nos 
povos da floresta e nos nossos rios. 

Agradeço ao Fausto Silva, ao programa “Domin-
gão do Faustão”. Agradeço aos atores Sérgio Marone 
e Monique Alfrodique, que viraram “embaixadores’’ de 
Cruzeiro do Sul e agradeço, principalmente, às 1.740 
pessoas que se dedicaram esses dias todos, fazendo 
os ensaios, para garantir a beleza desse espetáculo. 

Por último, quero cumprimentar também a equi-
pe da Pastoral da Criança, em Cruzeiro do Sul e no 
Vale do Juruá, que certamente vai fazer muito bom 
uso desses R$100 mil conquistados a partir dessa 
“Dança da Galera”, que envolveu 1.740 pessoas lá 
em Cruzeiro do Sul. 

Parabéns e muito obrigado a todos que contribu-
íram para esse sucesso.

Para a segunda etapa deste meu pronunciamen-
to, Srª Presidenta, eu gostaria de fazer um pouco de 
contraponto a tudo que vem sendo discutido aqui a 
respeito dessa interveniência que tem acontecido cos-
tumeiramente no Parlamento, em relação às matérias 
aqui aprovadas.

Muitos artigos, muitos comentários foram feitos 
ao longo do final de semana. Um deles, que eu gosta-
ria que fosse dado como lido na íntegra, é um artigo 
de Maria Cristina Fernandes, no Valor Econômico, que 
tem o título “Arenga no Poder”. Ela diz num momento 
do seu artigo: 

São ruins as leis eleitorais votadas pelo Con-
gresso, mas as intervenções do Judiciário 
na matéria conseguem ser piores. As leis 
votadas suscitam campanhas eleitorais ca-
ríssimas, não são capazes de inibir caixa 2 
e mantêm regras arcaicas (...) Por pior que 
sejam, conhecem-se suas motivações. São 
leis destinadas a diminuir os riscos da com-
petição política, embora não sejam capazes 
de reduzir o altíssimo grau de renovação par-
lamentar no País nem de convencer a opinião 
pública de que a política brasileira é arena de 
difícil sobrevivência. 

Essa reflexão, para mim, é muito importante, 
porque mandatos são conquistados nas urnas e têm 
o aval do povo. Eles têm que ser vistos com respeito, 
porque, na democracia, na repartição dos poderes, 
no equilíbrio de poderes, a gente nunca pode perder 
de vista que o mandato parlamentar é a represen-

tação da vontade do povo, renovado de quatro em 
quatro anos, ou de oito em oito, no caso do mandato 
de Senador da República. Muitas vezes isso não é 
levado em conta, como se o mandato não tivesse a 
menor importância.

Também se conhecem as motivações dos der-
rotados pelas leis eleitorais que recorrem aos 
magistrados. Em nome de melhores condições 
de sobrevivência, invocam a inconstitucionali-
dade das regras.
Mais difícil de apreender é a motivação de 
quem julga. Ora invoca o fortalecimento dos 
partidos face à excessiva autonomia dos elei-
tos, ora sai em defesa autonomia dos eleitos 
contra o poder desmedido dos partidos.
O ziguezague teve início em 2002, quando 
o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que as 
coligações tinham que ser verticalizadas. O 
partido que quisesse apresentar candidato a 
Presidente teria que reproduzir, nos Estados, 
a mesma coligação.
Um dos maiores defensores da regra, o ex-
-Ministro Nelson Jobim, que à época militava 
tanto no Tribunal Superior Eleitoral quanto no 
Supremo Tribunal Federal, advogava que a 
mudança era neces sária para que os partidos 
atendessem aos interesses da Nação, e não 
aos interesses regionais.
O argumento é recorrente e, de tempos em 
tempos, municia falsos arautos da moderni-
dade. Se os interesses são da Nação, é na 
Federação que eles são pactuados. O único 
cargo em disputa que tem a Nação como 
jurisdição eleitoral é o de Presidente da Re-
pública. Os demais 5.590 mandatos eletivos 
do País têm como base eleitoral Estados e 
Municípios.
É nas eleições que o conflito político local é 
mediado. E a competição eleitoral só será 
capaz de fazer essa mediação se tiver como 
base os interesses locais. Cada lugar tem seu 
arranjo partidário. Aliados que se unem num 
canto brigam noutro.
Daí por que a regra da verticalização fracassou. 
Sob a justificativa de que baixaria, por decreto, 
a coerência do sistema político, provocou uma 
eleição em que um grande número de partidos 
abdicou de pretensões nacionais para manter 
seus projetos locais de poder.
Se havia alguma crença de que a disputa na-
cional seria capaz de civilizar as arengas re-
gionais, a ilusão se desfez. O PT, apesar de 
ter disputado a Presidên cia por uma coliga-
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ção que não dispunha de grandes máquinas 
regionais, acabou vencendo. Depois penou 
para buscar maioria no Congresso, mas essa 
é outra encrenca que também não se resol-
veria pela verticalização.
Os parlamentares acabariam por constitucio-
nalizar o direito dos partidos de dispor sobre 
suas coligações. Mas a queda de braço com o 
Judiciário estava longe de terminar. Em 2006, 
foi a vez de o Congresso votar a cláusula de 
barreira, que limitava acesso aos recursos 
partidários àquelas legendas que obtivessem 
5% dos votos nacionais e pelo menos 2% em 
nove Estados da Federação. 
Mais uma vez, a motivação era a competição 
eleitoral. Acossados pelo crescente poder dos 
pequenos, os grandes partidos capitanearam 
a iniciativa. Valeram-se do discurso, de forte 
apelo junto à opinião pública, de que a mul-
tiplicação de partidos é danosa ao interesse 
público.
Acionado pelos partidos pequenos, o Judi-
ciário derrubou a cláusula de barreira. Des-
sa vez, o argumento foi o de que a cláusula 
contrariava o pluralismo, aquele mesmo pre-
ceito que havia sido atropelado na regra da 
verticalização.
Em 2007, foi a vez de o Tribunal Superior Elei-
toral decidir pela fidelidade partidária. Perderia 
o mandato quem mudasse de partido durante 
a legislatura, a não ser que o destino da mi-
gração fosse uma legenda nova ou resultante 
de fusão.

E, aí, entra toda a nossa discussão. Se o preceito 
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral de que o 
mandato pertence ao partido e, dessa forma, quem 
migrasse de partido, perderia o mandato, a situação 
estava resolvida, mas só que se abriu a famosa janela 
que foi muito bem utilizada pelo Sr. Kassab na funda-
ção do PSD; e, assim, abriu-se uma “avenidaça” para 
a infidelidade partidária. Infelizmente, o que temos é o 
enfraquecimento dos partidos e um caminho que é in-
verso àquilo que seria o do fortalecimento dos partidos 
que deveria estar presente na discussão da reforma 
política, quando a gente defende o financiamento pú-
blico de campanha. Aí, sim, só se daria com fidelidade 
plena ao partido pelo qual se elegeu.

E, hoje, temos uma discussão aqui que, a meu 
ver, tem um tanto quanto de injustiça. Por quê? Por-
que se atribui ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, 
partido a que pertenço, um conjunto de práticas que, 
na realidade, é uma prática do Parlamento: se uma 
proposição carrega um equívoco, esta proposição tem 

que ser derrotada na origem; se ela passa por uma 
Comissão ou pelo Plenário de uma Casa Legislativa, 
aí, a responsabilidade não é do PT; temos, aí, uma 
conformação de partidos que devem assumir a sua 
responsabilidade.

E, nesse sentido, eu gostaria de, também, refletir 
sobre esse projeto, o PL 4.470. Por quê? Porque essa 
matéria passou na Câmara – se houve um descuido 
de quem estava contra essa matéria, tem que ser re-
conhecido –, mas ela passou na Câmara e chegou 
aqui no Senado para ser discutida. No dia em que se 
colocou em votação a urgência da matéria, há que 
se reconhecer que essa urgência foi derrubada aqui. 
Todavia, mesmo assim, o Partido dos Trabalhadores 
fica sendo tratado, permanentemente, como se fosse 
o autor de um golpe, quando, na realidade, nós esta-
mos tratando de proposição legislativa.

Uma proposição legislativa que é inadequada 
tem que ser derrotada; e, aí, as forças precisam con-
versar a respeito. Se não houve suficiente debate, 
vale a reflexão: pôr ou não pôr a urgência, e, assim, 
foi derrotada a urgência na última quarta-feira, o que 
significa que a matéria terá de ser debatida, debatida 
com maior profundidade.

Agora, o que não dá para entender é que a gente 
tenha um Parlamento que, um dia, discursa contra a 
intervenção do Poder Judiciário ou do Poder Execu-
tivo nas decisões do Parlamento – repito: num dia, a 
gente protesta contra isso; no outro, a gente recorre 
ao Supremo para impedir que a discussão aconteça 
aqui no plenário do Senado, como foi o caso do man-
dado de segurança proposto pelo Senador Rodrigo 
Rollemberg, do PSB.

E, aí, eu não posso concordar, porque a discus-
são tem que acontecer aqui na Casa. Se, porventura, 
as matérias forem aprovadas nesta Casa com vício 
de constitucionalidade, aí, sim, cabe ao Supremo 
Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, 
fazer o devido reparo. Contudo, não me parece cor-
reto que se impeça de haver a discussão aqui nesta 
Casa e, principalmente, sob o argumento da defesa 
da liberdade. Defesa da liberdade impedindo que haja 
discussão? Aí me parece que há uma contradição 
na origem dessa discussão. E, depois, se trata de 
uma matéria que foi aprovada, na Câmara, com 240 
votos, isto é, ela foi aprovada por ampla maioria dos 
votantes naquela Casa. E vale ressaltar que, em ou-
tubro, ela teve aprovação da sua urgência na Câmara 
dos Deputados com o voto, inclusive, do PSDB. Aí, 
agora, parece que foi uma invenção isolada do PT, 
querendo dar um golpe, como se o PT mandasse 
no Parlamento.
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Eu acho que a gente tem que assumir inteira-
mente as nossas responsabilidades, todas as ban-
cadas, inclusive. Agora, a discussão tem que se dar 
completamente...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... pau-
tada pela democracia, pela defesa dos pontos de vista 
e pela contestação daquilo de que a gente tem discor-
dância, mas há que se ter um respeito, inclusive, insti-
tucional e um respeito entre os parlamentares, porque, 
nessa discussão, não cabe a posição maniqueísta do 
bem e do mal. Aqueles que são contrários ao PL nº 
4.470 são os bem-intencionados que estão em defesa 
de um País mais justo, com mais democracia. E, se 
há argumentos em defesa da fidelidade partidária, em 
defesa do fortalecimento dos partidos, esses argumen-
tos são imediatamente satanizados como aqueles que 
querem dar um golpe, chamado de Pacote de Abril, 
com uma série de impropérios que não são apropria-
dos para uma discussão elevada.

O respeito institucional tem de existir, como tam-
bém tem de existir o respeito aos integrantes de cada 
uma das bancadas aqui presentes. E, nesse sentido, 
eu gostaria de reforçar aqui: ofender o Partido dos 
Trabalhadores com a pecha de autoritário, como se 
o Partido dos Trabalhadores estivesse adotando atos 
da ditadura militar, não faz sentido, porque nós esta-
mos no poder há 10 anos com o Presidente Lula e 
com a Presidenta Dilma. Nunca houve uma repres-
são a um movimento popular! Nunca houve qualquer 
gesto autoritário do Presidente Lula ou da Presidenta 
Dilma. Como que, da noite para o dia, o Partido dos 
Trabalhadores é transformado em um ente autoritário, 
como se estivesse adotando as mesmas práticas da 
ditadura, ao tão somente propor um projeto de lei que 
está em debate. Foi aprovado na Câmara, mas vai ser 
discutido aqui no Senado. Pode ser que seja derrota-
do, assim como foi derrotado o pedido de urgência na 
última quarta-feira.

Mas, daí a ofender o Partido dos Trabalhadores, 
ofender a Presidenta Dilma, ofender o ex-Presidente 
Lula como se fossem arautos de uma ditadura, a gente 
não concorda com essa posição. O PT não aceita essas 
ilações sem fundamento. O PT quer respeito, porque, 
acima de tudo, o PT tem dado uma grande contribui-
ção para o Brasil. Esse respeito é devido não só ao 
Partido dos Trabalhadores, mas um respeito também 
devido a milhões de eleitores que elegeram Lula, por 
duas vezes; elegeram a Presidenta Dilma em 2010 
e que, majoritariamente, têm manifestado sua inten-
ção de reelegê-la em 2014 como demonstram todas 

as pesquisas com abordagem de intenções de votos 
feitas até aqui.

Então, nós temos um partido que é o mais res-
peitado pelo eleitor brasileiro, e isso aparece em todas 
as pesquisas, é o partido que tem dado a maior con-
tribuição histórica para a melhoria do povo brasileiro...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... e não 
pode ser reduzido aqui, neste Parlamento, a um parti-
do que patrocina atos autoritários.

As proposições que vierem de um integrante do 
Partido dos Trabalhadores e forem apreciadas pelo 
conjunto do Parlamento, se aprovadas, serão posi-
ções do Parlamento; se rejeitadas, naturalmente, serão 
propostas que não conseguiram reunir a maioria. Mas 
a responsabilidade é uma responsabilidade coletiva. 
Este é um Poder em que a responsabilidade acontece 
de maneira coletiva.

Alguém pode propor uma matéria que não é ade-
quada constitucionalmente, mas, aí, compete ao con-
junto identificar o erro e impedir que ela seja aprovada. 
Não cabe a identificação de um partido como se esti-
vesse tendo gestos autoritários, atitudes autoritárias, 
simplesmente porque está fazendo uma proposição 
em defesa daquilo que é uma cláusula pétrea dentro 
do PT, que é a defesa da fidelidade partidária.

É isso que manteve o PT um partido forte, des-
de a sua origem, quando era um nanico, quando 
era um pequeno partido, até conquistar os espaços 
de poder e, hoje, se transformar num dos maiores 
partidos do Brasil. A fidelidade partidária sempre foi 
algo defendido com muita firmeza pelo Partido dos 
Trabalhadores. Se fosse uma invenção do momen-
to para prejudicar um ou outro, talvez coubesse a 
pecha, mas não é o caso. Está sendo feita a defesa 
de algo que sempre esteve presente nos estatutos 
do Partido dos Trabalhadores.

Era isso que tinha a dizer, Srª Presidenta.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ANIBAL DINIZI EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º do Regimento Interno do Senado Federal.)

A ARENGA NO PODER

Por Maria Cristina Fernandes

São ruins as leis eleitorais votadas pelo Con-
gresso, mas as intervenções do Judiciário na matéria 
conseguem ser piores.
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As leis votadas suscitam campanhas eleito-
rais caríssimas, não são capazes de inibir caixa 2 
e mantêm regras arcaicas como a da suplência de 
senadores.

Por pior que sejam, conhecem-se suas motiva-
ções. São leis destinadas a diminuir os riscos da com-
petição política, embora não sejam capazes de reduzir 
o altíssimo grau de renovação parlamentar no país 
nem de convencer a opinião pública de que a política 
brasileira é arena de difícil sobrevivência.

Se a lei eleitoral é ruim, a intervenção judicial 
é pior

Também se conhecem as motivações dos derrota-
dos pelas leis eleitorais que recorrem aos magistrados. 
Em nome de melhores condições de sobrevivência, 
invocam a inconstitucionalidade das regras.

Mais difícil de apreender é a motivação de quem 
julga. Ora invoca o fortalecimento dos partidos face à 
excessiva autonomia dos eleitos, ora sai em defesa 
desta contra o poder desmedido dos partidos.

O zigue-zague teve início em 2002, quando o 
Tribunal Superior Eleitoral decidiu que as coligações 
tinham que ser verticalizadas. O partido que quisesse 
apresentar candidato a presidente teria que reproduzir, 
nos Estados, a mesma coligação.

Um dos maiores defensores da regra, o ex-minis-
tro Nelson Jobim, que à época militava tanto no TSE 
quanto no STF, advogava que a mudança era neces-
sária para que os partidos atendessem aos interesses 
da nação, e não aos regionais.

O argumento é recorrente e, de tempos em tem-
pos, municia falsos arautos da modernidade. Se os in-
teresses são da nação, é na Federação que eles são 
pactuados. O único cargo em disputa que tem a nação 
como jurisdição eleitoral é o de presidente da Repú-
blica. Os demais 5.590 mandatos eletivos do país têm 
como base eleitoral Estados e municípios.

É nas eleições que o conflito político local é me-
diado. E a competição eleitoral só será capaz de fazer 
essa mediação se tiver como base os interesses locais. 
Cada lugar tem seu arranjo partidário. Aliados que se 
unem num canto brigam noutro.

Daí porque a regra da verticalização fracas-
sou. Sob a justificativa de que baixaria, por decreto, 
a coerência do sistema político, provocou uma elei-
ção em que um grande número de partidos abdicou 
de pretensões nacionais para manter seus projetos 
locais de poder.

Se havia alguma crença de que a disputa na-
cional seria capaz de civilizar as arengas regionais, 
a ilusão se desfez. O PT, apesar de ter disputado a 
Presidência por uma coligação que não dispunha de 
grandes máquinas regionais, acabou vencendo. De-

pois penou para buscar maioria no Congresso, mas 
essa é outra encrenca que também não se resolveria 
pela verticalização.

Os parlamentares acabariam por constitucionali-
zar o direito dos partidos de dispor sobre suas coliga-
ções. Mas a queda de braço com o Judiciário estava 
longe de terminar. Em 2006 foi a vez de o Congresso 
votar a cláusula de barreira, que limitava acesso aos 
recursos partidários àquelas legendas que obtivessem 
5% dos votos nacionais e pelo menos 2% em nove 
Estados da Federação.

Mais uma vez, a motivação era a competição 
eleitoral. Acossados pelo crescente poder dos peque-
nos, os grandes partidos capitanearam a iniciativa. 
Valeram-se do discurso, de forte apelo junto à opinião 
pública, de que a multiplicação de partidos é danosa 
ao interesse público.

Acionado pelos partidos pequenos, o Judiciário 
derrubou a cláusula de barreira. Desta vez, o argu-
mento foi o de que a cláusula contrariava o pluralismo, 
aquele mesmo preceito que havia sido atropelado na 
regra da verticalização.

Em 2007 foi a vez de o TSE decidir pela fidelida-
de partidária. Perderia o mandato quem mudasse de 
partido durante a legislatura, a não ser que o destino 
da migração fosse uma legenda nova ou resultante 
de fusão.

A decisão baseava-se na ideia de que a troca de 
partidos os fragiliza. Em artigo publicado no último nú-
mero da “Dados”, a pesquisadora do Cebrap Andrea 
Freitas mostra que quase a metade dos parlamentares 
que trocaram de partido entre 1995 e 2007 o fez para 
legendas que não haviam conquistado uma cadeira 
sequer no Estado do deputado. Ou seja, é a lógica da 
competição eleitoral, e não a fragilidade parlamentar 
que dita o comportamento partidário.

A decisão do TSE contrariava a lei eleitoral de 
1997 que ainda está em vigor. O mandato passou a 
ser do partido, e não do eleito. O Supremo confirmou 
a norma.

Foi assim que surgiu o PSD. Se o político en-
contra a porta da infidelidade fechada, pula o muro e 
funda um novo partido. E aqui não é uma questão de 
caráter, mas de sobrevivência, o que faz uma grande 
diferença na hora em que o infiel vai para as barras 
dos tribunais.

É esta lei que vem a ser modificada pelo projeto 
que passou pela Câmara e estava para ser aprovado 
pelo Senado quando foi suspenso por uma liminar do 
Supremo.

O projeto adapta a lei eleitoral à decisão do TSE, 
já referendada pelo Supremo, sobre a fidelidade par-
tidária. E avança sobre os incentivos à infidelidade ao 
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impedir que o parlamentar migrante leve o tempo de 
televisão e a cota do fundo partidário correspondentes 
para o novo partido.

Ao conceder a liminar, o ministro Gilmar Mendes 
viu indícios de casuísmo no teor e na velocidade com 
que a matéria tramitou no Congresso.

A questão agora vai ao Supremo. Os juízes te-
rão que decidir se os partidos a serem criados por 
Roberto Freire (MD) e Marina Silva (Rede) poderão 
contar com TV e dinheiro dos parlamentares que para 
lá migrarem.

O tema vai a voto num momento em que o des-
gaste das relações entre o Supremo e o Congresso foi 
simbolizado pela aprovação nesta semana, em comis-
são, do projeto que submete as decisões dos minis-
tros aos parlamentares. O projeto deve ser abortado, 
mas reflete o estado de ânimo de uma Casa que vê 
Supremo extrapolar o exame da constitucionalidade e 
invadir o processo legislativo.

A definição sobre a mudança na lei eleitoral che-
gará a um plenário presidido por Joaquim Barbosa. No 
julgamento da fidelidade partidária, o presidente do 
Supremo chegou a questionar se as ONGs não seriam 
mais importantes para a sociedade do que os parti-
dos. Quem sabe convença Freire e Marina a desistir 
de seus novos partidos e criar uma ONG.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – 
RS) – Obrigada, Senador Anibal Diniz.

Se V. Exª puder assumir a Presidência dos tra-
balhos, fico-lhe grata.

Eu convido para fazer uso da palavra, pela Lide-
rança do PSOL, o Senador Randolfe Rodrigues; em 
seguida, o Senador Humberto Costa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, 
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, os que nos assistem 
pela TV Senado e os que nos ouvem Rádio Senado, 
há duas semanas tornou-se de conhecimento público 
que foi encontrado, no Museu do Índio, no Rio de Ja-
neiro, um documento que estava desaparecido há 45 
anos e que se imaginava teria sido consumido em um 
incêndio ocorrido no Ministério da Agricultura, durante 
a ditadura militar.

Esse documento, de 1968, conhecido como Re-
latório Figueiredo, é um relato, com mais de sete mil 
páginas, sobre um conjunto de crimes que envergo-
nham o Estado brasileiro.

O documento, produzido pelo Procurador do então 
Serviço de Proteção ao Índio, é um dos documentos 
mais importantes produzidos pelo Estado brasileiro no 
último século. O chamado Relatório Figueiredo apurou 
matanças de tribos indígenas inteiras, torturas de toda 
sorte, crueldades praticadas contra indígenas em todo 

o País, principalmente por latifundiários e funcionários 
do extinto Serviço de Proteção ao Índio, o SPI.

Esse documento ressurge praticamente intacto. 
Como disse, supostamente, esse documento teria su-
mido em um incêndio ocorrido no Ministério da Agri-
cultura. Ele foi reencontrado no Museu do Índio, no Rio 
de Janeiro, e tem quase sete mil páginas, contendo 29 
dos 30 tomos originais. 

O documento traz passagens revoltantes, Srª Pre-
sidente. Em um dos trechos do documento é descrito 
um tipo de tortura produzida por funcionários do Servi-
ço de Proteção ao Índio que consistia na trituração do 
tornozelo de indígenas. Colocado entre duas estacas 
enterradas juntas em ângulo agudo, as extremidades 
eram ligadas por roldanas. Elas eram aproximadas lenta 
e continuamente. Trata-se de uma descrição macabra 
de um instrumento de tortura utilizado por agentes do 
Estado brasileiro, nos anos 60, contra indígenas, a 
serviço do latifúndio.

Essa é somente uma das atrocidades que cons-
tam desse documento. Constam outras: caçadas hu-
manas, promovidas com metralhadoras e dinamites 
atiradas de aviões; inoculações propositais de varíola 
em povoados isolados, doação de açúcar misturado 
com estricnina, um veneno.

O texto foi produzido pelo então Procurador Jader 
de Figueiredo Correia. Ele mostra a ação genocida e 
impune do Estado brasileiro.

O Relatório ressuscita incontáveis atrocidades e 
deve ser tratado com a seriedade que o caso requer 
pela Comissão da Verdade. Lembremos que a Comis-
são da Verdade foi instituída para averiguar os atos 
de violência praticados pelo Estado brasileiro entre 
1946 e 1988. 

Essa investigação, feita pelo então Procurador 
Jader de Figueiredo Correia, ocorreu em plena di-
tadura militar, a pedido do então Ministro do Interior, 
Albuquerque Lima. Ela foi iniciada em 1967 e foi resul-
tado de uma expedição que percorreu mais de 16 mil 
quilômetros, entrevistou dezenas de agentes do SPI 
e visitou mais de 130 postos indígenas.

Jader de Figueiredo e sua equipe constataram 
diversos crimes, propuseram a investigação de muitos 
outros crimes atribuídos pelos índios e se chocaram 
com a crueldade e a bestialidade de agentes públicos. 
Ao final, no entanto, o Brasil foi privado, naquela épo-
ca, da possibilidade de fazer justiça.

O Ministro do Interior de então, Albuquerque Lima, 
chegou a recomendar a demissão de 33 pessoas do 
Serviço de Proteção ao Índio e a suspensão de outras 
17, mas, posteriormente, o conjunto dos funcionários 
denunciados pelo chamado Relatório Figueiredo foi 
inocentado pela Justiça durante a ditadura militar.
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Os únicos registros do relatório disponíveis, até 
hoje, eram os presentes em reportagens publicadas 
na época de sua conclusão, quando, então, houve 
uma entrevista coletiva no Ministério do Interior, em 
março de 1968, para detalhar, naquela época, o que 
foi constatado por Jader de Figueiredo Correia e sua 
equipe.

A entrevista teve, na época, inclusive repercussão 
internacional, com destaque no The New York Times. 
No entanto, depois da entrevista, o que ocorreu não foi 
a continuação das investigações ou a responsabilização 
dos culpados, mas a exoneração de funcionários que 
haviam participado do trabalho. Quem não foi demitido 
à época foi trocado de função, numa clara tentativa da 
ditadura de esconder o que havia acontecido.

Em 13 de dezembro, como todos nós sabemos, 
vem o Ato Institucional nº 5, que restringe liberdades 
civis e torna o regime militar, a ditadura, ainda mais 
rígida.

O Vice-Presidente do grupo Tortura Nunca Mais, 
de São Paulo, coordenador do Projeto Armazém Me-
mória, Marcelo Zelic, é um dos que descobriram o 
conteúdo do documento. Ele afirma que, antes de ser 
achado, o Relatório Figueiredo já havia se tornado 
motivo de preocupação para setores que estão, pos-
sivelmente, envolvidos nas denúncias. Alguns chegam 
a dizer que, abre aspas, “já tem gente tentando des-
qualificar o relatório”. É, claramente, o medo de ele 
aparecer. “As pessoas estão criticando o documento 
sem ter lido”, afirma Marcelo Zelic, do grupo Tortura 
Nunca Mais, de São Paulo.

Zelic foi mais adiante. Ele diz:

É espantoso que exista na estrutura adminis-
trativa do País repartição que haja descido a 
tão baixos padrões de decência. E que haja 
funcionários públicos cuja bestialidade tenha 
atingido tais requintes de perversidade. Ven-
deram-se crianças indefesas para servir aos 
instintos de indivíduos desumanos. Torturas 
contra crianças e adultos em monstruosos e 
lentos suplícios, a título de ministrar justiça.

Este é um trecho, citado por Zelic, do Relatório 
Figueiredo.

Em outra página, o relatório de Jader Figueiredo 
diz que, em uma fazenda do Maranhão, “fazendeiros 
liquidaram toda uma nação sem que o Serviço de Pro-
teção ao Índio opusesse qualquer reação”.

Em outro trecho – e aí é um dos trechos mais 
dramáticos descritos pelo Procurador –, narra sua 
passagem pela região de Guarita, no Rio Grande do 
Sul, na área da 7ª Inspetoria do Serviço de Proteção 

ao Índio, quando ele deparou com duas crianças indí-
genas em péssimo estado de saúde. Diz no relatório:

Em Guarita, seguindo uma família que se es-
condia, fomos encontrar duas crianças sob 
uma moita tendo as cabecinhas quase com-
pletamente apodrecidas de horrorosos tumo-
res, provocados por berne, parasita bovino.

Ele escreve mais detalhadamente no documento 
outras atrocidades cometidas no período. 

Segundo informação que nos chega, Sr. Presi-
dente, foram recuperadas mais de sete mil páginas 
desse documento, produto de expedição comandada 
pelo então Procurador Jader Figueiredo.

O detalhamento dos documentos dá conta inclu-
sive do desaparecimento de quase toda uma nação 
indígena, os Kadiwéus, que receberam uma área de 
374 mil hectares doada então pelo Imperador Pedro 
II devida a participação desse povo na Guerra do 
Paraguai.

Essas atrocidades, Sr. Presidente, necessitam ser 
esclarecidas, Por isso, é fundamental que a Comissão 
Nacional da Verdade – instituição aprovada por este 
Congresso Nacional, por este Parlamento, instituição 
fundamental para a reconciliação nacional, instituição 
indispensável para que o nosso País encontre a verda-
de – apure tudo que ocorreu não só durante a ditadura 
militar, mas no período que vai de 1946 a 1988, e se 
aprofunde nas informações e dados que estão expos-
tos nesse chamado Relatório Figueiredo.

Protocolizarei, Sr. Presidente, amanhã, reque-
rimento à Comissão de Direitos Humanos e, notada-
mente, à Subcomissão da Verdade, que instalamos na 
Comissão de Direitos Humanos do Senado, para que 
seja convidado a apresentar mais dados desse relató-
rio na Comissão o Sr. Marcelo Zelic, Vice-Presidente 
do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo, que teve 
acesso ao inteiro teor do Relatório Figueiredo.

Sr. Presidente, os dados desse relatório en-
vergonham o Estado brasileiro. O detalhamento que 
nos chega das atrocidades praticadas pelo Estado 
brasileiro, por agentes do então Serviço de Proteção 
ao Índio, contra populações indígenas inteiras, são 
horrores que fariam a máquina de guerra nazista, 
que fariam o que foi praticado pela Gestapo parecer 
brincadeira de criança.

Vejam que horrores e torturas praticadas por 
instrumentos de tortura que destroem tornozelos, 
práticas de tortura contra crianças indígenas, ex-
termínio de povos inteiros, denúncia de execuções 
sumárias, atuação de agentes do Estado brasileiro 
como cúmplices de latifundiários só mostram o nível 
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de prática horrenda que ocorreu durante o período 
da ditadura.

O mais grave – eu quero destacar – é que os 
dados desse Relatório indicam que a investigação foi 
pedida pelo então Ministério do Interior durante um 
governo da ditadura e que, posteriormente, após a 
conclusão do relatório, os agentes que investigaram 
foram afastados, os agentes do Serviço de Prote-
ção ao Índio foram inocentados pelo regime e que 
aqueles que investigaram foram responsabilizados 
pelo regime.

É urgente o esclarecimento do que ocorreu, a 
responsabilização, não tardia, do Estado brasileiro e 
a indenização devida aos povos indígenas por esses 
crimes praticados.

Lembremos que estamos falando de um docu-
mento de 40 ou 45 anos atrás que mostra que muitos 
aspectos da nossa história e muitos aspectos ocor-
ridos durante a ditadura continuam sem o esclareci-
mento devido.

Por isso, Sr. Presidente, considero fundamental – 
estamos apresentando requerimento à Subcomissão 
da Memória, Verdade e Justiça, que integra a nossa 
Comissão de Direitos Humanos – a presença do Sr. 
Marcelo Zelic aqui, considero indispensável que có-
pias do Relatório Figueiredo sejam encaminhadas à 
Comissão de Direitos Humanos e à nossa Subcomis-
são da Verdade e considero indispensável a Comissão 
Nacional da Verdade, o quanto antes, apurados os 
dados desse relatório, trazer à tona a verdade e todo 
o detalhamento dos crimes praticados contra nações 
indígenas inteiras.

Aliás, está cada vez mais claro que o capítulo 
dos crimes praticados contra nações indígenas é um 
capítulo encoberto, escondido entre centenas de mi-
lhares de atrocidades cometidas pela ditadura militar 
brasileira. As atrocidades praticadas contra nações 
indígenas são somente um dos capítulos. As infor-
mações que nos chegam dão conta da dizimação 
de povos, de etnias indígenas inteiras como obra do 
regime autoritário.

Por isso, Sr. Presidente, quero insistir e reiterar: 
a Comissão Nacional da Verdade foi instituída há mais 
ou menos um ano, e é fundamental que, o quanto an-
tes, a Comissão Nacional da Verdade apresente os 
trabalhos de sua investigação.

É fundamental, cada vez mais, que investiguemos 
e apuremos os dados sobre o que ocorreu durante a 
ditadura brasileira. Mais se torna necessário para a 
construção da nossa democracia, de agora em diante, 
que nós apuremos detalhadamente as arbitrariedades 
e atrocidades cometidas no período de 1964 a 1985 
em nosso País.

O que não for feito ou que for feito lentamente 
pela Comissão Nacional da Verdade... É papel do Par-
lamento brasileiro, através da Comissão da Verdade, 
instituída na Câmara dos Deputados, e da Subcomis-
são da Verdade, instituída na Comissão de Direitos 
Humanos, apurar.

As instituições democráticas não podem ficar 
inertes. Não pode o Brasil amargar seu passado e levar 
na sua história máculas como essas cometidas pelo 
Estado brasileiro contra civilizações inteiras, contra to-
dos os povos indígenas. Esses são, stricto sensu, em 
primeira análise, atos de barbárie praticados contra o 
Estado brasileiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Randolfe Rodrigues, 
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Randolfe Rodrigues.

Agora, com a palavra, o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, ou-
vintes da Rádio Senado e telespectadores da TV Se-
nado, antes de iniciar meu pronunciamento, eu queria 
aqui registrar, com muito pesar, a morte de um gran-
de brasileiro, o compositor Paulo Vanzolini, professor 
universitário, biólogo reconhecido internacionalmente 
e um dos maiores compositores da Música Popular 
Brasileira. Quero aqui externar minhas condolências 
à família e a todos os brasileiros, que perdem, com 
toda certeza, um grande quadro da nossa cultura e 
da nossa música.

Sr. Presidente, na quarta-feira passada, dia 24, a 
votação do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013, foi 
interrompida por uma liminar concedida pelo Ministro 
do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes. O pro-
jeto impede Deputados de levarem tempo de rádio e 
televisão e fundo partidário para novo partido.

A liminar emperra a tramitação do projeto até 
que o mandado de segurança impetrado pelo Sena-
dor Rodrigo Rollemberg seja examinado pelo Pleno 
do Tribunal.

A decisão do Supremo reabriu um debate que 
gostaria de tratar hoje nesta tribuna. Refiro-me à in-
gerência no Poder Legislativo. A liminar deferida pelo 
eminente Ministro incorreu em grave intromissão do 
Poder Judiciário no Poder Legislativo, ferindo de mor-
te o princípio da separação e harmonia entre os Po-
deres, bem como o Estado democrático de direito e 
a democracia.



Abril de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 30 22335 

A história da separação dos Poderes é a história 
da evolução da limitação do poder político, o chamado 
sistema de freios e contrapesos, objetivo fundamental 
dessa doutrina.

A nossa atual Constituição divide o poder e in-
dividualiza seus órgãos, superando qualquer ideia de 
prevalência de um sobre o outro, por meio da compre-
ensão da necessidade de equilíbrio, independência e 
harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciá-
rio, admitindo-se a interferência como mecanismo de 
controle e vigilância recíprocos de um Poder sobre o 
outro relativamente ao cumprimento dos deveres cons-
titucionais de cada um.

A materialidade da competência de cada Poder 
não é elemento de deliberação de qualquer outro, o 
que significa dizer que, mesmo que o Legislativo dis-
corde do resultado de uma decisão judicial, uma vez 
tomada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, 
não tem poder nem deve querer modificá-la.

O sistema constitucional de controle dos atos 
normativos estabelece que o Legislativo é respon-
sável pela verificação prévia da constitucionalidade 
dos projetos de lei por meio de suas comissões e 
do Plenário, exatamente o que estava em vias de 
acontecer.

Outro controle sobre a constitucionalidade é pos-
teriormente exercido pelo Presidente da República 
após a aprovação do projeto no Congresso Nacional, 
ao sancionar ou vetar o projeto de lei. Somente após 
a chancela do Legislativo e do Executivo é que o Ju-
diciário realiza o controle da constitucionalidade, por-
tanto, a posteriori.

O Supremo Tribunal Federal possui um dos mais 
significantes exemplos de controle do Poder Judiciário 
exercido em relação ao Legislativo, que é aquele da 
constitucionalidade das leis produzidas. O art. 102 da 
Constituição Federal de 1988 prevê, inclusive, o poder 
do STF de determinar a suspensão da execução de 
lei inconstitucional.

O controle de constitucionalidade prévio dos atos 
legislativos, admitido pela jurisprudência do STF, é feito 
excepcionalmente, quando há flagrante desrespeito ao 
devido processo legislativo ou aos direitos e garantias 
fundamentais, ou seja, quando estão em risco as cláu-
sulas pétreas, atacadas por emendas constitucionais, 
por propostas de emendas constitucionais.

O que a Constituição Federal de 1988 não pre-
vê é qualquer legitimidade democrática de decisões 
jurídicas que tenham por escopo fazer parar, invalidar 
ou retroceder o processo legislativo legalmente ins-
tituído, como ocorreu na última quarta-feira, dia 24. 
Vale ressaltar que o Projeto de Lei nº 14/2013 seguiu 

os trâmites previstos nos Regimentos da Câmara e 
do Senado.

Foi bastante pertinente, portanto, a iniciativa to-
mada por esta Casa, que protocolou na quinta-feira, 
dia 25, pedido no STF para que fosse revista a liminar 
do eminente Ministro Gilmar Mendes.

Nas 17 páginas de sua decisão, o ilustre Ministro 
Relator do mandado de segurança teceu argumentos 
sobre como compreende o sistema eleitoral à luz das 
decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) – aliás, 
decisões muitas vezes tomadas em sessões adminis-
trativas, passíveis de questionamento de legalidade – e 
do próprio Supremo Tribunal Federal, sem conseguir 
demonstrar onde houve, no legítimo processo legisla-
tivo, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no 
Senado Federal, tentativa de violação aos princípios 
democráticos do pluripartidarismo e da liberdade de 
criação de legendas.

Ao contrário, as decisões incompletas tomadas 
pelo Tribunal Superior Eleitoral, muitas vezes fora do 
prazo eleitoral, reformadas ou reiteradas pelo Supremo 
Tribunal Federal é que, muitas vezes, criam situações 
completamente esdrúxulas no processo eleitoral.

Tal foi o caso quando o TSE editou a Resolução 
n° 22.610, de 2007, disciplinando as “justas causas” 
como exceção à regra de fidelidade partidária e incluiu 
entre elas a criação de novas legendas.

Qual o fundamento jurídico em que se assenta 
essa exceção? Seria de bom alvitre que o Judiciário 
pudesse responder a essa pergunta, já que ela não 
se encontra no teor da decisão.

Disse o eminente Ministro Gilmar Mendes, em 
sua decisão liminar que suspendeu o processo legis-
lativo, que leis casuísticas são altamente questioná-
veis. O mesmo podemos dizer para decisões jurídicas 
casuísticas.

Como representantes legitimamente eleitos pelo 
povo, não podemos nos calar diante de um decisio-
nismo que, aparentemente, é parte daquilo que é 
dito politicamente correto e judicialmente justo com 
o uso de jargões jurídicos e retóricas supostamente 
republicanas, como se ao Judiciário coubesse cor-
rigir o que entende de equivocado nas decisões do 
Legislativo.

Essa prática é profundamente danosa a valores 
extremamente caros ao Estado democrático de direito 
e à democracia, porque permite que juízes imponham 
suas preferências e seus valores sobre o mérito das 
matérias legislativas, passando por cima de delibera-
ções do legislador.

Compreendemos que existem opiniões contrárias 
ao PLC n° 14, mas essa era uma discussão que se-
ria travada aqui no Congresso Nacional, no exercício 
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de suas funções. A atividade parlamentar lida com o 
conflito de ideias, e sempre haverá um grupo político 
inconformado com o resultado das atividades. Mas isso 
não pode ser motivo para tentar impedir o Legislativo 
de exercer plenamente suas funções.

Todos aqui concordam com o teor desse projeto. 
Todos os que se manifestaram no Senado e na Câmara 
são a favor da fidelidade partidária, são contra a ideia 
de que um Parlamentar, ao ir para um novo partido, 
leve o tempo de televisão e os recursos do fundo par-
tidário, mas faziam o questionamento de que isso não 
poderia valer agora. O casuísmo não era a proposta. 
Era, na visão deles, o fato de ela ser votada agora e 
valer para 2014.

Em primeiro lugar, aquilo que é correto, que 
é juridicamente correto e que é democraticamente 
correto não serve agora, ou não serve para depois 
e não serve agora. Se é uma questão de princípio, 
se é um processo de amadurecimento e fortaleci-
mento da democracia, a qualquer tempo em que se 
faça dentro da legalidade, dentro da Constituição e 
dentro das regras do Parlamento, é perfeitamente 
aceitável e positivo.

Aqui, usaram o argumento de que o Partido dos 
Trabalhadores era o interessado nessa proposta, de que 
o PT formou o PSD, que veio para a base do Governo, 
e agora não queria que outros partidos se formassem. 
Eu quero lembrar aos que me estão ouvindo agora: 
procurem ler nos jornais, à época em que foi criado 
o PSD, quem se vangloriava de apoiar a criação do 
PSD, quem se vangloriava de dizer que o PSD já tinha 
compromisso político com determinada candidatura à 
Presidência da República. Agora que o PSD mudou 
sua posição em relação a isso, querem atribuir ao PT 
a criação desse projeto. O PT não foi favorável a que 
se rompesse o que estava determinado na lei quando 
o TSE definiu que os Parlamentares que migrassem 
para novo partido poderiam levar o tempo de televisão 
e o tempo de rádio.

E digo mais a V. Exª, digo mais: de um lado, es-
tão aqueles que, usando o argumento da criação da 
Rede Democrática, usando a figura respeitada pelo 
Brasil e por todos nós, que é a ex-Ministra Marina 
Silva, escondem, na verdade, as verdadeiras razões. 
Os que estão usando a Rede Democrática, de Ma-
rina, como pretexto para combater o PT querem, na 
verdade, beneficiar-se a si próprios. Eles não estando 
querendo a Rede Democrática, eles estão querendo 
a Mobilização Democrática. É isso que eles querem, 
porque sabem, em primeiro lugar, que não é fácil cons-
truir um partido no momento em que foi dado início à 
construção da Rede Democrática. E sabem também, 
até pelas convicções político-ideológicas que a ex-

-Ministra e ex-Senadora Marina Silva tem, que não 
serão muitos os Parlamentares que vão migrar para 
a Rede Democrática. Migrarão, sim, para a Mobiliza-
ção Democrática. Os que realmente têm interesse 
em barrar esse projeto estão usando como pretexto 
o argumento de que não se quer permitir que a Rede 
Democrática exista.

Não, ela existirá. Conseguindo as 600 mil assi-
naturas, ela existirá.

E aqui eu disse, na semana passada: se estão 
preocupados com o tempo de televisão, por que não 
apresentam uma proposta para que aquela parte do 
tempo de rádio e televisão que é dividida igualmen-
te seja aumentada? Por que não propõem isso? Ao 
contrário, todos eles querem o que esse projeto de lei 
esconde, o que esse projeto de lei traça como objeti-
vo em termos de divisão do tempo de televisão. Todos 
os partidos que aqui se colocaram contra vão ganhar 
mais tempo de televisão.

Existe uma história que se conta, e eu já tentei 
por várias vezes identificar a situação, a fonte, os ato-
res, mas apenas vou citar o milagre, porque eu não 
consegui identificar o santo. Mas conta-se que, num 
determinado Parlamento deste País, numa determina-
da situação, o PSD tinha um Parlamentar que se posi-
cionou juntamente com o seu partido contra a criação 
de um benefício para os Parlamentares, uma dessas 
sinecuras que acontecem muitas vezes no Parlamen-
to, privilégios. E, ao discursar, disse: “Sou contra. Meu 
partido é contra, e nós votaremos contra.” Ao descer 
da tribuna, disse ao primeiro que estava ao lado dele: 
“Mas eu confio no patriotismo da maioria.”

É isso o que está acontecendo aqui. Muitos par-
tidos, que vêm aqui para fazer discurso contra o PT, 
contra a Presidenta da República, no fundo estão 
torcendo para que essa lei seja aprovada e para que 
se coloque nas costas do PT a responsabilidade por 
eventualmente algum partido não se organizar. 

Na verdade, o que deveria ter sido feito era dis-
cutir aqui a constitucionalidade, tentar derrotar a cons-
titucionalidade, tentar apresentar uma emenda, para 
que essa proposta não valesse agora, e, só então, se 
fosse o caso, recorrer ao Supremo Tribunal Federal, 
para que ele pudesse julgar, a posteriori, se essa lei 
era constitucional ou não.

Falam do autoritarismo do PT. V. Exª, ao usar a 
tribuna, disse muito bem: são dez anos de Governo. 
Identifiquem, neste País, ao longo desses dez anos de 
Governo, um ato do Presidente Lula ou da Presidenta 
Dilma que visasse a cercear as liberdades democrá-
ticas, que visasse a cercear o direito de organização 
política, partidária, sindical, qualquer deles. Ao contrário. 
Nesses dez anos, nós só fortalecemos a democracia. 
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Tanto é que alguns se acham no direito de vir a esta 
tribuna e comparar a Presidenta Dilma com generais 
de ditadura. Agem muitas vezes como inimputáveis. 
Acham que podem dizer tudo. A democracia é tão gran-
de neste País que um Parlamentar pode desrespeitar 
a autoridade máxima do Poder Executivo. 

Portanto, nós não vamos aceitar essa pecha. A 
Presidenta Dilma foi uma combatente da liberdade, 
padeceu na tortura por defender o direito de o povo 
brasileiro expressar livremente suas ideias e suas 
opiniões. Nós não vamos aceitar essa pecha que nos 
querem imputar.

Falam de casuísmo, mas o que foi a emenda da 
reeleição na década de 90? Vários dos que agora fa-
lam em casuísmo patrocinaram aquela emenda que 
permitiu a reeleição do Presidente Fernando Henrique 
Cardoso e depois de presidente, governadores e pre-
feitos Brasil agora. 

Portanto, não há autoridade política a esses par-
tidos, aos seus líderes, aos seus Parlamentares, para 
fazerem esse ataque à Presidenta da República, ao 
Partido dos Trabalhadores. 

Sr. Presidente, eu quero, na tarde de hoje, aqui 
dizer que aguardo com muita esperança que o diálogo 
que hoje aconteceu entre o Presidente do Senado, 
Renan Calheiros, o Presidente da Câmara, Henrique 
Eduardo Alves, e o eminente Ministro Gilmar Mendes 
contribua para que haja um processo de reflexão de 
parte a parte, para que haja entendimento, a fim de 
que as funções do Congresso Nacional sejam pre-
servadas, bem como as funções do Supremo Tribu-
nal Federal. 

Não há de nossa parte, não há da parte do PT 
qualquer iniciativa, qualquer tentativa de restringir os 
poderes do Supremo Tribunal Federal. Não podemos 
falar pela posição de um Parlamentar, mas não foi o 
Partido dos Trabalhadores que bancou qualquer emen-
da que viesse a estabelecer qualquer restrição.

Nós iríamos discutir, debater. Se essa proposta 
chegar ao Senado, nós vamos discuti-la, debatê-la. 
Nós somos defensores e escravos da Constituição. 
Não vamos apoiar qualquer medida que quebre a har-
monia entre os Poderes, que quebre a independência 
entre os Poderes, porque isso seria quebrar a própria 
democracia. 

Muitos vêm a esta tribuna para dizer que luta-
ram contra a ditadura. Não foram os únicos. Muitos de 
nós lutamos no movimento sindical, em organizações 
clandestinas. Eu próprio fiz parte de um partido clan-
destino, na época da ditadura. Militei no movimento 
estudantil, no movimento sindical, lutando pela li-
berdade. Será que, no Brasil, teríamos conquistado 

a democracia, se não tivesse havido o movimento 
sindical do ABC, que, com várias greves, colocou a 
necessidade da organização sindical e colocou tam-
bém em cheque a ditadura militar? É óbvio que foi 
importante o papel dos partidos que existiam àquela 
época, dos Parlamentares, que tinham a coragem de 
denunciar as arbitrariedades da ditadura. Com cer-
teza, não foram os únicos. Isso foi uma conquista da 
sociedade brasileira. 

Portanto, não aceitamos aqui quem quer que seja 
que venha questionar o compromisso do Partido dos 
Trabalhadores com a democracia, com as liberdades 
democráticas, com o respeito à Constituição. 

Sr. Presidente, entendo que tudo o que nós de-
sejamos é que possamos ter amanhã, nos jornais, a 
notícia alvissareira de que os ânimos estão serenados, 
de que cada um dos Poderes vai discutir como enfren-
tar essas questões, respeitando os espaços de cada 
um e fazendo com que haja essa harmonia. 

Assim, quero manifestar aqui o meu posiciona-
mento. Entendo que a separação dos Poderes não é 
algo abstrato. É necessário que os magistrados e os 
Parlamentares tenham a mesma consciência quando 
proferirem suas decisões sobre o processo legislativo, 
sobre a Constituição brasileira, sob pena de se imis-
cuírem, reciprocamente, em competências que não 
são as suas.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. 
Obrigado senhores ouvintes da Rádio Senado e se-
nhores telespectadores da TV Senado. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Obrigado, Senador Humberto Costa.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 25, de 2013, da Mesa do Senado Federal, que cria 
no Senado Federal a Comissão Permanente “Senado 
do Futuro”.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 

AC) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 26, de 2013, da Mesa do Senado Federal, que dis-
põe sobre as taxas de administração e conservação e 
de ocupação dos imóveis situados na SQS 309 para 
não senadores e fixa prazo para devolução dos imó-
veis para uso do Senado Federal.

Ao projeto foram oferecidas as Emendas nºs 1 
a 3 – Plen.

São as seguintes as emendas:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – O Sr. Senador Renan Calheiros enviou discurso 
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no 
art. 203 do Regimento Interno.

S. Exª será atendido.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL. 

Sem apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, quero aproveitar a oportunidade para 
registrar discurso que fiz no 12º Forum de Comanda-
tuba do Grupo de Líderes Empresariais, realizado no 
último final de semana. O tema do encontro foi a pre-
paração do Brasil para a Copa de 2014. O fórum reu-
niu cerca de 320 executivos, empresários e políticos 
para discutir políticas de desenvolvimento econômico 
e social para nosso país.

Sinto-me honrado por participar desse evento 
promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais, co-
mandado pelo empresário João Dória Júnior. Desde 
sua criação, o Fórum de Comandatuba vem se cons-
tituindo em um espaço privilegiado para o debate de 
ideias que apresentem soluções para temas de inte-
resse nacional e para a construção de um Brasil mais 
justo, igualitário e desenvolvimentista. O convite para 
participar desse encontro é uma especial deferência 
a todos aqueles que investem e produzem riqueza. 

Dessa forma, além de ser uma ocasião apropria-
da e importante para firmar uma parceria mais sólida 
e permanente do Parlamento com o empresariado na-
cional, é também uma oportunidade imperdível para 
refletirmos sobre as mudanças que defendemos para 
o Brasil, com o firme propósito de colaborar e aproxi-
mar o Congresso Nacional ainda mais da sociedade 
e do setor produtivo.

A interrogação O Brasil Está Preparado Para a 
Copa e as Olímpiadas?, que é o tema do fórum des-
te ano, não poderia ser mais oportuno. Eventos des-
sa magnitude, nos quais deveremos receber 600 mil 
visitantes estrangeiros, constituem chances para de-
monstrar o dinamismo de nossa economia e a riqueza 
de nossa cultura. 

Entende o Congresso Nacional que a Copa do 
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 congregam, 
para além de seus aspectos desportivos e promocio-
nais, uma importante oportunidade de elevar o nível 
de emprego, a geração de renda para o trabalhador 
brasileiro com investimentos em infraestrutura.

Não se trata, contudo, de um desafio fácil, pois, 
além da própria organização dos eventos há um as-
pecto fundamental que é o levantamento de recursos 
de todos os setores envolvidos, não apenas das três 
esferas de governo –União, Estados e Municípios -, 
mas também a iniciativa privada e o terceiro setor.

Todo esse amplo processo envolve, de forma dire-
ta, o Poder Legislativo, que tem colaborado eficazmen-
te com o esforço nacional de preparação para esses 
dois grandes eventos. Basta citar o RDC, do qual tive 
a satisfação de ser relator, que atraía investimentos.

Certamente, é preciso zelar para que os vultosos 
investimentos feitos para viabilizar as disputas des-
portivas possam se reverter em legados úteis para a 
população, evitando casos em que algumas iniciativas 
dessa natureza acabaram por gerar “elefantes brancos” 
e agravar as finanças públicas das Nações anfitriãs.

Com esse objetivo, o Senado Federal instalou, no 
âmbito da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consumidor, uma Subcomissão 
Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016, que já realizou 
uma extensa programação de debates e de audiên-
cias, com a finalidade de aprimorar, de forma ampla e 
participativa, a execução da Lei Geral da Copa. Essa 
Subcomissão já gerou, e ainda gerará, significativas 
contribuições no sentido de aprimorar a preparação 
do País para esses dois eventos.

É de se louvar, também, a capacidade e o dina-
mismo com que o setor empresarial acorreu ao cha-
mamento governamental, evidenciando a qualidade 
da iniciativa privada brasileira justamente agora, no 
momento em que grandes projetos entram em fase 
final e são entregues para uso do público, como nos 
casos dos estádios da Fonte Nova, em Salvador; Mi-
neirão, em Belo Horizonte; Castelão, em Fortaleza; e 
Maracanã, no Rio de Janeiro.

Entretanto, temos ainda muitos problemas, e para 
resolvê-los, muito há que ser feito. A última Sondagem 
Industrial da Confederação Nacional da Indústria nos 
mostra que a atividade industrial brasileira ainda não 
encontrou a trajetória sólida de retomada do cresci-
mento. O desempenho tem se mostrado irregular, o 
que acarreta o adiamento de decisões de investimen-
to. Uma das queixas mais recorrentes e procedentes 
do setor produtivo é a de que burocracia continua a 
emperrar o desenvolvimento. As dezenas de procedi-
mentos e comparecimentos a vários órgãos demandam 
muito tempo, dependem de uma quantia razoável de 
recursos e exigem bastante paciência.

O estudo produzido pelo Banco Mundial, que 
avalia anualmente o mundo dos negócios em 185 eco-
nomias, demonstra que o Brasil perdeu dez posições 
nos últimos três anos. Segundo a pesquisa, que já se 
encontra na sua décima edição, em todo o mundo, o 
Brasil é um dos países da América do Sul onde é mais 
difícil fazer negócios. 

Entre as 185 economias pesquisadas, a queda 
do Brasil significou a passagem da centésima vigésima 
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sexta posição para a centésima trigésima quanto à fa-
cilidade em fazer negócios. A despeito disso, o Brasil, 
com um Produto Interno Bruto de US$ 2,223 trilhões 
em 2012, continua como a sétima economia do mundo. 
Isso significa dizer que temos potencialidades e que 
temos obrigação de avançar. 

Ainda quanto ao estudo do Banco Mundial, ele 
nos mostra os principais empecilhos para o estabele-
cimento de empresas no país: o custo dos impostos; 
as práticas para a resolução de inadimplência; a ob-
tenção de alvarás, custos e documentação para lidar 
com comércio exterior; e os procedimentos necessá-
rios para começar uma empresa.

Tendo em vista essas dificuldades, ao mesmo 
tendo em que cuidamos para aproximar o Senado da 
sociedade, implementamos uma série de iniciativas 
com objetivos de eliminar gastos e dar eficiência aos 
recursos públicos, pois estamos ávidos por contribuir 
com medidas legislativas que facilitem o ambiente de 
negócios no Brasil. Na administração do Senado, já 
extinguimos secretarias, diretorias e cargos, revoga-
mos privilégios e redundâncias e estamos enxugando 
nossas estruturas internas. 

Alcançamos nestes primeiros 80 dias uma eco-
nomia de mais de 300 milhões e vamos persistir neste 
caminho, com transparência e controle público. Para 
isso, instalamos como prometi o Conselho da Trans-
parência, com a participação da sociedade civil e re-
presentantes da Ong Transparência Brasil, o Instituto 
Ethos e Associação Brasileira de Imprensa.

Para a nossa finalidade que é legislar e fiscalizar, 
estamos concebendo com o presidente da Câmara um 
sistema de votação em regime especial de projetos que 
favoreçam o ambiente econômico, social e empresarial. 
Para concretizar essa ideia estou conversando com o 
presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e com 
os líderes partidários para criarmos “leis expressas”, 
que possam ter tramitação célere nas duas Casas. 

São projetos de leis, já em tramitação ou que po-
derão ser propostos, que tenham objetivo de aumentar 
a segurança jurídica, a previsibilidade nos negócios e 
que venham combater o excesso de burocracia. 

Como exemplos, posso citar algumas propostas 
já em tramitação: a que permite a compensação de 
créditos apurados pelo contribuinte com débitos rela-
tivos a quaisquer impostos e contribuições, inclusive 
previdenciária e a que cria um novo tipo de sociedade 
anônima de capital fechado e simplificada. 

No segmento trabalhista temos dois projetos 
de grande relevância: a regulamentação do trabalho 
terceirizado, um setor invisível, e aquele que permite 
realização de horas extras para trabalhadores com 

jornada inferior a 44 horas, proibido pela legislação, o 
que é muito atípico.

No setor de transportes precisamos redimensio-
nar a cobrança do adicional sobre frete da marinha 
mercante, flexibilizar as condições de emprego de 
embarcações estrangeiras no Brasil e eliminar o vale-
-pedágio, um terror burocrático tão inútil quanto ineficaz.

Por outro lado, reforçando nossa missão fiscaliza-
dora, estamos implementando também um programa 
de avaliação das políticas públicas pelo Parlamento, 
que terá a educação com a aprovação do PNE como 
primeiro tema, além do acompanhamento do Sistema 
Tributário Nacional e para o qual já aprovamos uma 
resolução regulando dispositivos da Constituição Fe-
deral. São iniciativas que fortalecem o Congresso e o 
controle público das instituições. Temos ainda proje-
tos para regulamentar o Sistema Financeiro Nacional. 

Haveremos de enfrentar também o aprimora-
mento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 
que tem hoje um rendimento muito baixo; elaborar um 
código empresarial atualizando o Código Comercial, 
que tem mais de 50 anos; promover incentivos a ciên-
cia, tecnologia e inovação; e, ainda atualizar a Lei de 
Propriedade Intelectual.

São, senhores e senhoras, alguns exemplos do 
volumoso trabalho que temos pela frente. Dessa forma, 
poderemos continuar dando respostas para a socieda-
de, com um trabalho mais eficaz, transparente e que 
represente mudanças efetivas na vida dos cidadãos. 

O Congresso reúne as condições de ajudar o país 
a ser mais seguro, mais amigável e mais atrativo para o 
investimento. A superação de gargalos, a consolidação 
e regulação de vários setores e a regulamentação de 
dispositivos constitucionais são desafios que tiveram 
respostas imediatas. 

Ciente disso, o Senado está acelerando a agen-
da legislativa. Nestes primeiros 80 dias, além de me-
didas administrativas já postas, regulamentamos o 
acompanhamento do Sistema Tributário Nacional, a 
prestação de contas das agências reguladoras ao Se-
nado, o Orçamento de 2013, o veto dos royalties e os 
novos critérios de repartição do Fundo de Participação 
dos Estados e criamos as sessões temáticas que irão 
permitir o aprofundamento necessário dos debates e 
das votações. 

Na busca pela transparência, depois de aprovar-
mos o valor dos impostos na nota fiscal, projeto que 
muito me honrou ter apresentado, vamos à busca de 
ser a instituição referência neste quesito. Todos os Po-
deres são transparentes, mas nenhum é mais trans-
parente que o Legislativo.

Estamos empenhados em remover a burocracia 
também na aprovação de leis. Assim é que iremos 
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racionalizar e simplificar procedimentos. Se a buro-
cracia é nociva para os negócios para votar leis ela é 
devastadora. 

Muitas vezes a sociedade funciona em entendi-
mento e a lei, que é produto dela precisa ser célere, ágil. 
Muitas vezes, não. A sociedade demora a processar 
uma decisão e até não pode reverter esse processo 
natural. Custe o que custar, o Congresso Nacional irá 
se tornar um agente facilitador do ambiente econômico. 

Neste sentido faremos o que for necessário. Com 
a melhoria do ambiente de negócios estaremos me-
lhorando a vida dos brasileiros que é dever e desejo 
de todos nós.

Muito obrigado pela oportunidade de debater com 
vocês. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presi-
dência 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 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provi-
sória nº 602, de 2012, que  autoriza a prorro-
gação de contratos por tempo determinado no 
âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sis-
tema de Proteção da Amazônia – CENSIPAM 
e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE; altera as Leis nºs 12.337, 
de 12 de novembro de 2010, e 10.480, de 2 
de julho de 2002; revoga dispositivo da Lei nº 
12.469, de 26 de agosto de 2011; e dá outras 
providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão 
Mista, Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA); 
e Relator Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/
AC), favorável à Medida Provisória e pela re-
jeição das emendas oferecidas perante a Co-
missão Mista.
(Lido no Senado Federal no dia 25.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 21.3.2013)
Prazo final prorrogado: 3.6.2013

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 

Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
da República, que  dá nova redação ao art. 9º 
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 
(autoriza o Banco Central do Brasil a abrir 
crédito aos Bancos Centrais da República Ar-
gentina e do Uruguai, sob a forma de margem 
de contingência reciprocamente concedida no 
âmbito do Sistema de Pagamentos em Moeda 
Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Humberto Costa), que  apro-
va a Programação Monetária para o primeiro 
trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que  susta os 
efeitos da resolução administrativa expedida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos da 
Petição nº. 9.495/AM, que redefine o número 
de Deputados Federais, Estaduais e Distritais.

Pendente de parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
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vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção 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 compare-
cer 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2011

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013) 

(Tramitam em conjunto as 
Propostas de Emenda à Constituição  

nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constitui-
ção nº 86, de 2011, tendo como primeira 
signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, 
que  cria os Tribunais Regionais Federais da 
6ª Região, com sede em Manaus e jurisdição 
no Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e 
Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos 
da Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que 
oferece, com votos vencidos dos Senado-
res Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, 
Ataídes Oliveira e Armando Monteiro; e pela 
prejudicialidade das Propostas de Emenda 
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012, que 
tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que  altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 
Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que  cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza. 
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
115, de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Paulo Bauer, que  altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 

2000

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 163, 
de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), do 
Senador Luiz Pontes, que  cria o Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desen-
volvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012, 
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício de Oliveira, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
matéria (em parecer preliminar, nos termos do 
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da 
Câmara, exceto quanto às alterações feitas 
pela Câmara ao texto da ementa e à redação 
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Benedito de Lira, favorável.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que  institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que  institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que  dispõe sobre a criação da 
Universidade Federal do Sul da Bahia – UFES-
BA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de 
2013, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro; 
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Lídice da Mata.

15 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Se-
nador Eduardo Azeredo, que  institui o Gru-
po Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

16 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de 
Resolução do Senado nº 61, de 2010, do 
Senador Eduardo Azeredo, que  institui o 
Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras 
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.
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17 
REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012 

(Incluído em Ordem do Dia nos termos do 
art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to nº 316, de 2012, do Senador Jorge Via-
na,  solicitando voto de aplauso à Comissão 
Pró-Índio do Acre, instituição criada em fe-
vereiro de 1979, pelo exemplo de trabalho 
na defesa da cidadania dos povos indíge-
nas nas áreas de educação, saúde, cultura 
e meio ambiente.

Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da 
Comissão Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator ad hoc: Senador Vital do Rêgo.

18 
REQUERIMENTO Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que,  sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

19 
REQUERIMENTO Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 277, de 2013, do Senador Pedro Simon, 
solicitando que,  sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 275, de 2012, além da Comissão 

constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

20 
REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
307, de 2013, do Senador José Pimentel,  so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 270, de 2010; 
466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259, de 2012; 
e 25, de 2013, por regularem matéria correla-
ta (Benefícios para pessoas com deficiência).

21 
REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
308, de 2013, do Senador Vital do Rêgo,  soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 270, de 2011 (tramitando em conjunto com 
os Projetos de Lei do Senado nºs 381, 516, 565, 
de 2011; e Projeto de Lei da Câmara nº 57, de 
2011 (tramintando em conjunto com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 42, de 2006; e 70 e 71, 
de 2011), além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Consituição, Justiça e Cidada-
nia (remuneração do empregado doméstico).

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT – 
AC) – Declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 20 horas e 9 minutos.)
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Ata da 61ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 30 de abril de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Romero Jucá, Ataídes Oliveira e Vital do Rêgo

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 6 minutos e 
encerra-se às 18 horas e 30 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.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício GSRR nº 00080/2013 

Brasília – DF, 29 de abril 2013

Assunto: representação do Senado Federal na comi-
tiva de visita ao Parlamento de Cuba.

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, 

acuso, gratificado o recebimento do expediente em que 
me designa, juntamente com as Senadoras Vanessa 
Grazziotin e Lídice da Mata e do Senador Valdir Raupp, 
para participar da Comitiva representativa do Senado 
Federal em visita ao Parlamento de Cuba no período 
de 28 de abril a 2 de maio do corrente ano.

Nada obstante o pleno apoio do PSOL a Cuba, 
nosso reconhecimento da importância da revolução 
cubana para o processo de transformação do continen-
te e meu interesse pessoal em representar o Senado 
Federal em importante visita, infelizmente, em razão 
de compromissos inadiáveis assumidos anteriormente, 
não pude me ausentar do Brasil em companhia dos 
demais integrantes da comitiva.

Em razão do exposto, agradeço a cordialidade de 
Vossa Excelência em designar-me para representar o 
Senado Federal.

Cordialmente, – Senador Randolfe Rodrigues 
PSOL/AP.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

Hoje nós vamos dar um boa-tarde especial, com 
a colaboração dos Senadores, para essa criançada 
que está aqui, começando por vocês. Obrigado! São 
alunos do ensino fundamental da Escola Passionista, 
do Riacho Fundo I. Sejam bem-vindos ao Senado! É 
um prazer recebê-los aqui. Em nome de todos os Se-
nadores e Senadoras, bem-vindos!

Queria também cumprimentar todos que nos 
acompanham na TV Senado, na Rádio Senado e que 
nos dão o privilégio da audiência.

Eu queria convidar para fazer uso da palavra, 
por permuta com o Senador Paulo Paim, o Senador 
Luiz Henrique.

V. Exª, como orador inscrito, dispõe do tempo de 
dez minutos, Senador.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Nobre Senador Jorge Viana, que preside esta 
sessão; Srªs e Srs. Senadores, vou iniciar falando para 
essa criançada que está aqui nos honrando hoje com 
a sua audiência.

Quando eu era da idade de vocês, uma professora 
inesquecível, que se chamava Antonieta de Barros – 
que foi a primeira e única afrodescendente a ser elei-
ta deputada estadual do Estado de Santa Catarina –, 
olhou para nós e disse: “Estudem, meninos, que vocês 
serão prefeitos, deputados, governadores, advogados, 
médicos, engenheiros! Estudem que vocês ocuparão 
função de destaque na sociedade!”

E eu, Senador Jorge Viana, imaginei naquele 
momento: “Mas isso é impossível! Eu, filho da costu-
reira Dª Tide e do jornalista de província Sr. Moacir, ser 
prefeito, ser governador, ser Deputado, ser Senador?”

Pois bem, eu quero dizer a vocês: eu estudei e 
hoje estou aqui, saudando a presença tão importante 
de vocês todos que aqui compareceram ao plenário 
do Senado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta 
tribuna hoje para exaltar duas personalidades que já 
pertencem à história deste País: o advogado Saulo 
Ramos; e o cientista e compositor, o cientista e poeta 
Paulo Vanzolini. 

São duas perdas irreparáveis, dois protagonistas 
dos acontecimentos históricos deste País nas últimas 
seis décadas. 

Paulo Vanzolini era um pesquisador, um cientis-
ta, um zoólogo de fama internacional. E, ao mesmo 
tempo em que se dedicava à sua atividade no Insti-
tuto Butantan, ao mesmo tempo em que produzia co-
nhecimentos, principalmente na área da herpetologia, 
era um boêmio, que, na noite paulista, produziu joias 
do cancioneiro popular brasileiro, como “Ronda”, “Na 
Boca da Noite” e “Volta por Cima”.

Ao mesmo tempo em que se apresentava como 
sambista e que se reunia com músicos e outros com-
positores da noite paulistana, Paulo Vanzolini articulava 
a criação da importantíssima Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo, a Fapesp.

Paulo Vanzolini era um homem universal. O poeta 
mineiro dizia: “Há pessoas que não morrem, encantam”. 
Paulo Vanzolini nos encantou durante toda a sua vida.

E o que dizer do advogado José Saulo Perei-
ra Ramos? Ele que nasceu na mesma Brodowski de 
Cândido Portinari. Ele que vai exaltar, pelo resto dos 
tempos, a pequenina Brodowski, tendo lá nascido. Ele 
que também era poeta, escritor, jurista, que teve uma 
vida marcante nos tribunais deste País.
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Mas eu quero exaltar do advogado Saulo Ramos 
a articulação que fez para que Mário Covas ainda jo-
vem, inexperiente, se alçasse a uma candidatura à 
Prefeitura de Santos.

Foi aquela candidatura que representou o primei-
ro passo na construção da carreira magnífica desse 
grande brasileiro, desse inesquecível brasileiro, desse 
brasileiro que se afigura sempre na nossa memória 
como uma das maiores reservas morais deste País. 
Pois Saulo Ramos estava lá articulando o jovem Mário 
Covas como candidato a prefeito.

Mas eu quero exaltar do advogado Saulo Ramos 
a sua presença na defesa dos direitos humanos, dos 
perseguidos pela ditadura, daqueles que foram estig-
matizados pelo regime autoritário, e a grande obra de 
Saulo Ramos, ele que era discípulo da figura inexce-
dível de Vicente Rao.

Eu quero elevar a luta que teve como culminân-
cia todo o processo de estabelecimento da verdade 
em relação à morte de Vladimir Herzog. Foi através da 
pena de Saulo Ramos, através de sua inteligência...

(Soa a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – ... 
não podendo fazer na área criminal, mas fazendo na 
área civil, que a Nação começou a cobrar, a Nação 
começou a pedir, a Nação começou a exigir a verdade 
sobre a morte de Vladimir Herzog, que foi torturado e 
assassinado no silêncio da masmorra.

Saúdo, portanto, neste momento a memória des-
ses dois grandes brasileiros.

Paulo Vanzolini, que Deus o tenha no meio da-
queles com quem conviveu, outros poetas paulistas e 
paulistanos que já se foram, fazendo o melhor samba, 
a melhor canção, a melhor música, que representa o 
que há de melhor, a criação e a alma brasileira. Saulo 
Ramos, que a tua luta em defesa dos direitos huma-
nos, no episódio mais conturbado da vida brasileira, 
te exalte para sempre, na memória do nosso povo!

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – A Senadora Ana Amélia estava pedindo um 
aparte, Senador.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Concedo um aparte, com muito prazer, a esta nossa 
colega guerreira!

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Sena-
dor Luiz Henrique, queria associar-me à homenagem 
que V. Exª, da tribuna do Senado, faz a esses dois 
personagens encantadores! Deus dá talentos às pes-
soas e, como dizem as Escrituras, temos a obrigação 
de multiplicá-los. No caso de Paulo Vanzolini, acho que 
ele foi generoso nas duas áreas, a da ciência e a da 
música. E o que ele deixou de legado, além de toda a 

admiração do campo científico, foi também em relação 
à produção da música maravilhosa – e todos sabem, 
mesmo os não paulistas sabem, de cor, algumas das 
músicas mais memoráveis que ele produziu e escreveu, 
refletindo a realidade de São Paulo. Queria também 
fazer uma referência à memória de Saulo Ramos, que 
conheci como Consultor-Geral da República – esse 
era o nome que se dava a essa designação, no gover-
no do ex-Presidente, nosso colega, o Senador José 
Sarney. É uma pessoa de fino trato, de bom trato, um 
homem muito cavalheiro, muito cioso das suas posi-
ções e das suas idéias. Também concordo com V. Exª 
sobre a preocupação dele com os direitos humanos, 
mas, quando li o livro Código da Vida, encantou-me 
a facilidade do intelectual Saulo Ramos e, sobretudo, 
a história que ele narra no livro, que é um, digamos, 
um enredo muito interessante, prende a atenção. Só 
que não são personagens fictícios, são personagens 
reais, e um deles passei a conhecer e admirar mais, 
que foi o caso do Ministro Cezar Peluso. E a outra nar-
rativa que ele faz, no mesmo livro, é de uma história 
de pescadores.

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Usando a 
linguagem dos pescadores da região do interior de São 
Paulo, com um pouco de mineiro, que parece quase 
um Graciliano Ramos ou Guimarães Rosa, pela forma 
como escreve e traduz aquela linguagem desses pesca-
dores. Então, quero saudá-lo pelas duas homenagens 
justíssimas que faz a esses dois grandes brasileiros.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia.

Em junho de 2012, escrevi um artigo no jornal 
A Notícia, onde compareço todo domingo, a respeito 
desse livro extraordinário. Eu peguei o Código da Vida e 
fui até o fim, de uma sentada, como diziam os antigos. 

É um livro que tem uma estrutura que nos instiga 
a prosseguir até descobrir o desfecho do caso que ele 
relata ao longo de todo o Código da Vida. 

Mas eu escrevi o seguinte: “O Código da Vida, ao 
qual estou me referindo, é aquele que revela um escritor 
que eu não sabia de um advogado que eu conhecia”.

Saulo Ramos foi uma figura estelar na advocacia 
brasileira. Uma figura polêmica, como todo advogado 
o é, mas certamente ocupará um lugar importante na 
história, seja na história forense seja na história da 
vida pública nacional.

(Soa a campainha.)

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – 
Paulo Vanzolini de noite este País vai rondar a cidade a 
te procurar e vai encontrar a tua presença na tua obra. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 
– Eu cumprimento V. Exª, meu querido colega Senador 
Luiz Henrique. V. Exª hoje lembra daqui da tribuna a 
perda de duas figuras que fazem parte da história do 
Brasil, por motivações diferentes. Mas eles passaram 
por aqui e deixaram escritos os seus nomes em belas 
páginas do nosso País.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, por permuta com o Senador Rodrigo Rollem-
berg, o Senador Pedro Taques. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que 
nos acompanham pela Agência Senado, amigos das 
redes sociais, a palavra democracia pode ser traduzida 
como um meio para a realização dos valores essen-
ciais da convivência humana, através da participação 
dos cidadãos na gerência dos atos estatais. Todavia, 
não podemos falar que hoje existe uma relação direta 
entre os programas e práticas governamentais e a ex-
pressão da vontade popular que os legítima.

Encontrar novos rumos da democracia repre-
sentativa, tendo em vista a necessária aproximação 
entre representantes e representados. Isso pressupõe 
a possibilidade de uma efetiva troca de argumentos 
dos cidadãos entre si e entre seus representantes 
para que sejam constuídas opções políticas melhores, 
mais transparentes e mais legítimas. Esse é o desafio, 
Sr. Presidente!

Desde que ingressei, nesta Casa, tenho apresen-
tado projetos com o intuito de fornecer ao cidadão do 
Estado de Mato Grosso, o Estado que para minha hon-
ra me mandou para cá, e de todo o Brasil, instrumen-
tos que fortaleçam a nossa democracia; instrumentos 
que os tornem membros participantes da sociedade 
em que vivem.

Listo, agora, Sr. Presidente, algumas iniciativas.
No início deste ano, apresentei o Projeto de Re-

solução do Senado 8/2013 que altera, Senadora Ana 
Amélia, o art. 291 do Regimento Interno desta Casa 
para determinar que as votações secretas no Senado 
Federal só ocorrerão nos casos previstos na Consti-
tuição.

Srs. Senadores, como esconder, por exemplo, 
a nossa escolha para um cargo que afeta até mesmo 
a linha sucessória presidencial? É incompreensível 
para a opinião pública a utilização do voto secreto para 
decisões parlamentares que afetam de tal maneira a 
política brasileira, como acontece na eleição para pre-
sidente desta Casa.

O sistema parlamentar constitucional brasileiro, 
apesar de prever exceções, sempre manteve como re-
gra o voto aberto e público. O voto secreto surgiu como 

meio de proteger a independência do representante 
popular em relação ao poder dos dirigentes de forças 
políticas dominantes. No entanto, o atual estágio de 
amadurecimento democrático do País faz com que a 
ocultação do voto sem prévia autorização constitucio-
nal se torne uma contradição no sistema e, portanto, 
uma inconstitucionalidade.

É por isso que proponho a adequação do Regi-
mento Interno à Constituição de 1988.

Se o Deputado ou Senador, como mandatário 
do eleitor, destoa do pensamento do seu eleitorado, 
será punido nas urnas por essa falta. Para que essa 
conformidade seja aferida, Sr. Presidente, é necessá-
rio o conhecimento da manifestação do parlamentar, 
ou seja, o seu voto, de que maneira ele expressou a 
sua vontade.

Tamanha a importância da proposta, que os mo-
vimentos sociais já se mobilizaram. Mais de 350 mil 
brasileiros – repito: mais de 350 mil brasileiros – assi-
naram um abaixo-assinado digital denominado “Voto 
aberto já”, lançado pela comunidade on-line Avaaz. A 
meta é atingir meio milhão de assinaturas.

Creio que esta Casa esteja pronta para atender 
o anseio popular, Sr. Presidente. Não podemos ter se-
gredo, sigilo, quando a Constituição da República não 
oferta essa permissão. A regra é a publicidade. Qual-
quer do povo tem o direito constitucional de saber o 
que seus representantes estão a fazer, quais são os 
caminhos que estão sendo trilhados.

Assim, a proposta muda o Regimento Interno para 
que nós possamos afastar essa inconstitucionalidade, 
essa incompatibilidade do Regimento, que prega o 
segredo, o sigilo, quando a Constituição da República 
assim não determina.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
amigos do Estado de Mato Grosso, garantir maior par-
ticipação dos cidadãos nas atividades do Senado Fe-
deral, seja na fiscalização e controle dos atos do Poder 
Público, seja na atividade legislativa, é o que propõe 
outro Projeto de Resolução do Senado que apresen-
tei neste ano, o de número 19, que traz a democracia 
direta ou dialógica a esta Casa, Sr. Presidente. A ideia 
é criar um sistema on-line, um login cidadão, para que 
as pessoas possam apresentar propostas legislativas 
e de fiscalização.

Nós vivemos numa democracia, como eu disse, 
dialógica, participativa, e o cidadão tem o direito de 
participar das mudanças, das decisões importantes 
para a sociedade. O projeto compromete o Senado 
Federal com a efetividade da ampliação da participa-
ção popular no processo legislativo. No modelo atual, 
somente os Senadores têm legitimidade para requerer 
a instalação de propostas de fiscalização e controle, a 
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ser exercida pela Comissão de Meio-Ambiente, Defesa 
do Consumidor e Fiscalização e Controle.

Pelo nosso projeto, a CMA poderá apreciar pro-
postas apresentadas na forma de petição pública, física 
ou eletrônica e assinadas por 0,25% do eleitorado, ou 
seja, por volta de 350 mil eleitores.

É lamentável, Sr. Presidente, que, nos últimos dez 
anos, somente 19 propostas de fiscalização e contro-
le foram apresentadas, somente 19. Nos últimos três 
anos, nenhuma proposta foi apresentada na Comissão 
de Meio Ambiente e Fiscalização.

O PRS nº 19 prevê a mesma alteração na pro-
positura de sugestões legislativas perante a Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) 
que também ficará aberta aos cidadãos. O Senado já 
adotou iniciativa semelhante com o portal “E-Cidadania” 
disponível em seu sítio eletrônico, no qual os cidadãos 
podem apresentar ideias legislativas. De acordo com as 
regras atuais, caso uma ideia seja apoiada por 20.000 
pessoas em quatro meses, ela será levada à Comissão 
de Direitos Humanos. Inaugurada tal iniciativa em mea-
dos de 2012, quantas ideias foram encaminhadas para 
a CDH, Sr. Presidente? Até agora, nenhuma ideia foi 
encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos.

A proposta que obteve mais apoios conseguiu 
pouco mais de 1.800 assinaturas. Haveria o desinte-
resse dos cidadãos brasileiros em oferecer sugestões? 
Certamente que não, Senador Mozarildo. Isso, na ver-
dade, mostra o relativo desconhecimento da iniciativa 
e o baixo comprometimento do Senado em divulgá-la 
e incentivá-la.

Para que seja facilitada a participação do cidadão 
na discussão das matérias em tramitação na Casa, su-
gerimos ainda o acréscimo do art. 212-A ao Regimento 
Interno. Poderão, por exemplo, ser criados fóruns de 
discussões, em que se permitirá a discussão pública 
de proposições em tramitação.

Creio que o PRS 19/2013 irá incrementar os 
instrumentos de participação para oferecer um amplo 
debate, Senadora Ana Amélia. A Comissão Diretora 
da Casa está sensível a essa questão e já inseriu a 
promoção da transparência e do controle social no 
Plano de Metas da Administração para o período de 
2013 a 2016.

Para minha alegria, concedo um aparte a S. Exª, 
a Senadora Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Pedro Taques, eu queria cumprimentá-lo pelas 
iniciativas que tomou em relação ao Regimento Interno 
da Casa. E ontem também saudei, como muito positiva, 
a iniciativa do Senador Romero Jucá, no sentido de que 
as deliberações para encaminhamento e tramitação de 
propostas de emenda à Constituição não podem ser 

por aclamação ou por manifestação que não seja o voto 
nominal, como aconteceu na comentada, polêmica e 
negativa Emenda nº 33, que a Câmara aprovou a to-
que de caixa. Então, eu penso que observar um rigor 
maior na tramitação de uma matéria tão importante 
quanto essa significa dizer que temos de ter cuidado 
e cautela em relação a ela. Quanto à questão do voto 
secreto, Senador Pedro Taques, eu observo que V. Exª 
resguarda o que determina a Constituição hoje: o voto 
secreto é para a derrubada de veto presidencial, para 
a votação de Ministros do Supremo Tribunal Federal 
e também para a indicação de Embaixadores. Nesses 
três casos, eu penso que talvez, talvez, a única questão 
em que ainda possamos sofrer algum constrangimento 
é a derrubada de veto, porque o poder do Governo – 
está-se vendo agora – é ilimitado. Quem tem a caneta 
e o Diário Oficial na mão pode quase tudo; só não pode 
decidir sobre a vida, mas o resto pode quase tudo. En-
tão, penso que apenas nesse caso. Agora, para Minis-
tros do Supremo, que eventualmente irão nos julgar, 
amanhã ou depois, como temos ficha limpa – V. Exª 
e a maioria, todos os Senadores aqui –, não vamos 
ter receio de votar e aprovar os nomes abertamente. 
Eu também esposava a mesma opinião de V. Exª em 
relação a esse voto secreto. Hoje apenas mantenho a 
questão do veto presidencial. No mais, acho que po-
deria ser voto aberto, sobretudo quando se discutir a 
escolha de quem comanda os destinos desta Casa e, 
na linha sucessória, tem um papel relevante. Então, 
parabéns a V. Exª pela abordagem desse tema, Se-
nador Pedro Taques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senadora Ana Amélia.

A Constituição da República estabelece algumas 
exceções. Em relação a essas exceções, nós já apre-
sentamos uma proposta de emenda à Constituição.

Agora, o Regimento Interno desta Casa estabe-
lece que a eleição para Presidente do Senado e para 
Presidente das comissões também se faz de forma 
sigilosa, de forma secreta, o que não se encontra na 
Constituição Federal. Por isso, há a necessidade de 
alteração do Regimento Interno, não da Constituição.

Eu sou favorável ao voto aberto, inclusive na Cons-
tituição, mas, para isso, já apresentamos uma proposta 
de emenda à Constituição. Aqui, nós só precisamos 
modificar o Regimento Interno, porque haverá eleição, 
daqui a um ano e meio, para a Presidência desta Casa.

Melhor que aquele Senador que deseja votar nes-
te ou naquele possa identificar e pagar o preço – ou 
não – pelo seu voto, porque nós vimos nas eleições 
passadas, nós acompanhamos nas eleições passadas 
verdadeiros sorteios para saber quem votou em quem. 
A Folha de S.Paulo fez um levantamento. Eu, que fui 
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candidato à Presidência desta Casa, de acordo com 
a Folha de S.Paulo, teria recebido mais votos do que 
apareceram na urna. Isso mostra que algo de errado 
ali ocorreu. Portanto, só a alteração regimental já re-
solveria isso, porque a Constituição em nenhum mo-
mento fala que, na eleição para Presidente do Senado 
e Presidente das comissões, o voto deve ser secreto.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr. 
Presidente, e por falar em aproximar o Congresso do 
cidadão, reafirmando o exercício de suas atribuições 
constitucionais, quero registrar também que apresentei 
a Proposta de Emenda à Constituição no 15, de 2013. 
Em consonância com as recentes iniciativas da Câ-
mara e do Senado no que diz respeito à transparên-
cia, proponho que não só a Presidência da República, 
mas também os cidadãos brasileiros possam solicitar 
urgência na tramitação de projetos em andamento no 
Congresso Nacional.

O art. 14 da Constituição Federal estabelece a 
iniciativa popular como um instrumento de democra-
cia direta, em conjunto com o plebiscito e o referendo. 
A participação do cidadão também está prevista no 
art. 61 da Lei Fundamental. No entanto, vejo como in-
dispensável a inclusão de dispositivos que permitam 
solicitação de urgência constitucional às proposições 
que despertem maior interesse da população.

Imagine: se o Presidente da República pode so-
licitar urgência nos projetos de lei de sua iniciativa, 
conforme determina o art. 64, §1o da Constituição, por 
que o cidadão, que é o titular do poder, não poderia, 
Senador Cristovam Buarque, solicitar urgência para 
determinado projeto de lei? Essa proposta de emen-
da à Constituição que apresentei permitirá, em sendo 
aprovada, que o cidadão possa solicitar urgência em 
projetos de lei em tramitação nesta Casa e na Câmara 
dos Deputados. Tudo para que o cidadão, que é o ver-
dadeiro titular do poder, possa expressar a sua vontade.

Concedo um aparte ao Senador Cristovam Bu-
arque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Pedro Taques, eu quero parabenizá-lo pela 
maneira como o senhor aqui está sempre presente, 
lutando para aperfeiçoar a democracia brasileira. Nós 
estamos em um momento – eu não digo hoje, mas esta 
semana – histórico em que, de fato, estamos praticando 
a democracia aos moldes antigos, sem a participação 
direta da população, como já é possível pelos meios 
das redes sociais, pelos meios de comunicação. Quan-
do começou essa história da democracia, 2.500 anos 
atrás, o povo se reunia diretamente, Senador Moza-
rildo, como V. Exª sabe, na praça...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Na 
ágora.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – ... 
na chamada ágora, e ali votava. Era o povo. Não havia 
deputado. Isso não é possível com 105 milhões de elei-
tores, mas é possível ouvir os 105 milhões de eleitores.

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
É possível ouvir pelo menos uma parcela expressiva 
desses 105 milhões a cada dia. Eu não sou daqueles 
que acredita que vai ser desnecessário o Congresso, 
que a democracia direta pode funcionar plenamente, 
porque cada decisão exige um tempo de reflexão, exige 
olhar lá na frente. Cada um de nós, quando está com 
o chapéu de eleitor, pensa no presente, no momento, 
no instantâneo, no que está ao redor. Quando se põe o 
chapéu de Congressista, de Parlamntar, nós, além de 
termos o interesse pessoal, temos que ter o interesse 
de longo prazo, distante, e também da coletividade. Te-
mos que refletir aqueles que nós representamos. Por 
isso, o que o senhor chamou, há pouco, de dialógico 
creio que é neste sentido...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Sim, de diálogo.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
... do diálogo, no conjunto das partes. Eu quero fazer 
justiça aqui. A primeira pessoa, no Senado, que me 
chamou a atenção para a necessidade, Senador, de 
aperfeiçoar a democracia e utilizar os novos meios de 
comunicação foi José Sarney. Foi o Presidente Sarney, 
com a experiência dele, com a cultura dele, que, mui-
tos anos atrás, sentado aqui, levantou: “A democracia 
está precisando ser modernizada.” Eu até diria: está 
precisando ser democratizada. Então, eu parabeni-
zo o seu gesto. Agora, além disso – falei do momen-
to histórico –, hoje, nós precisamos sentar e refletir 
sobre a democracia brasileira na sua forma atual. A 
relação entre os três Poderes não está funcionando 
como uma democracia exige. Nós estamos cometen-
do erros aqui dentro, ao fechar os olhos à legalidade 
de algumas decisões, o que faz com que o Judiciário 
tenha que intervir quando não deveria ser necessário. 
O Executivo usa e abusa do Legislativo como se não 
houvesse outro Poder.

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – E 
um dos seus projetos que proíbe Senador, Deputado 
de ser Ministro...

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

... ajuda nisso. Hoje aqui há um número de votantes 
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nomeados pelo Presidente, porque o Presidente no-
meou o Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – 
Exatamente.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Então, o Suplente só está aqui enquanto o Presiden-
te quiser; ele é nomeado. Isso se repete em todas as 
assembleias legislativas, em todas as câmaras de ve-
readores. Ou seja, hoje, como o senhor gosta de dizer 
em relação a outra instituição: o Congresso é um pu-
xadinho do Planalto por conta disso e de outras coisas 
mais que a gente sabe. Por outro lado, dá a impressão 
também de que o próprio Judiciário, que é fundamen-
tal para nos obrigar a levar em conta a legalidade, às 
vezes vai mais depressa que a gente e pode também 
ferir essa combinação. Em alguns momentos, penso 
se não é o caso de a gente fazer uma miniconstituinte 
para discutir a reforma política; se não é o caso de haver 
um grupo de pessoas, Parlamentares eleitos ou outros 
eleitos que não sejam os que estão aqui – para estar 
nesse grupo talvez fosse necessário renunciarmos ao 
Parlamento – para trabalhar a reforma política de que 
o Brasil precisa. Por tudo isso, há a necessidade de 
adaptar a democracia aos novos meios de comunica-
ção. E, para aperfeiçoar a maneira como nós falamos 
hoje, parabenizo o seu discurso. Espero que seja bem 
distribuído e provoque esta Casa e a Câmara dos De-
putados a refletirem um pouco.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Mui-
to obrigado, Senador Cristovam. O aparte de V. Exª 
enriquece a minha fala.

Agora, mais do que uma nova Constituição, Se-
nador Cristovam, data venia a V. Exª, como dizem no 
juridiquês, não precisamos de uma nova Constituição. 
Nós precisamos fazer com que a atual seja cumprida, 
e, infelizmente, o Legislativo, o Executivo e o próprio 
Judiciário não vêm cumprindo a Constituição.

Exemplifico, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Ima-
ginem: quando Montesquieu falou da divisão orgânica 
das funções ou dos órgãos, em 1748, ele não dividiu de 
forma estanque o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Infelizmente, no Brasil, hoje, há um Legislativo que 
é omisso; quando deve votar não vota. Um exemplo 
disso é a Comissão Especial da Reforma Política. Nós 
participamos, desde 2011, de uma comissão especial 
para modificar o sistema político nacional que não foi 
à frente. Daí, de repente, não mais que de repente, 
apresenta-se um projeto de lei para que possa mudar 
todo o sistema político-partidário nacional. O Legisla-
tivo, no momento correto, não inova a ordem jurídica.

De outro lado, o Poder Judiciário, muitas vezes, 
no que se denomina de ativismo...

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ... vai 
para cima das atribuições do Poder Legislativo. O que 
está ocorrendo hoje, Senador Cristovam Buarque, é um 
namoro com autoritarismo, um misto entre o namoro 
com autoritarismo e a omissão do Congresso Nacional.

Assim, Sr. Presidente, parto para o final da mi-
nha fala.

Pela última proposta a que fiz referência, 1% do 
eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos, cinco 
Estados, com não menos de três décimos por cento 
dos eleitores de cada um deles, poderá solicitar que a 
proposição tramite em regime de urgência, semelhante 
à requerida pela Presidência. Nesse sentido, o Con-
gresso Nacional poderá captar com mais facilidade o 
interesse popular, buscando a construção da legislação 
de forma segura, célere e democrática.

Isso, Sr. Presidente, já existe na Constituição da 
Argentina, já existe na Constituição do Uruguai, na 
Constituição da Colômbia. Nessas Constituições, já 
existem regimes de urgência tais quais esse que es-
tamos aqui a apresentar.

O Brasil deve seguir essa tendência. Nossa Cons-
tituição foi chamada de “Carta Cidadã” exatamente 
pelo fato de estarem nela presentes os mecanismos 
de expressão das vontades populares. A cidadania é o 
grande fator de legitimação do povo. E o que se que se 
quer e se pretende com essas medidas legislativas é 
deixar claro que o povo está apto a fiscalizar e partici-
par da elaboração e execução dos programas públicos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC) 

– Senador Pedro, cumprimento V. Exª. O tempo que a 
Mesa concedeu foi por conta da importância do tema e 
da militância de V. Exª na Casa, alertando-nos sempre.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o nobre Senador Ruben Figueiró. Em segui-
da, Casildo Maldaner e Mozarildo Cavalcanti, como 
inscritos.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu queria 
que V. Exª me inscrevesse para falar pela Liderança 
do Partido Progressista.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª será inscrita.

Informo a V. Exª, Senadora, que, conforme ofício, 
eu me inscrevi para falar pela Liderança do PT, mas 
após a Ordem do Dia.

V. Exª quer falar antes ou agora, ao longo da 
sessão?
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pode ser 
agora ao longo da sessão. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Incluo V. Exª entre um orador inscrito e outro.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 

DF) – Sr. Presidente, por favor, eu também gostaria 
de ser inscrito pela Liderança. O papel que me indica 
já está na mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – V. Exª está sendo inscrito, Senador Cristovam 
Buarque.

Por gentileza, Senador – e, mais uma vez, peço 
desculpas –, V. Exª está com a palavra.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, confesso a V. 
Exªs que jamais vi a sociedade brasileira tão confusa 
e desinformada sobre a entrada em vigor de uma le-
gislação como esta que envolve a chamada Emenda 
nº 72, conhecida como “emenda dos trabalhadores 
domésticos”.

Talvez a afoiteza da mídia em dar informações 
detalhadas sobre esta pauta relevante esteja no cerne 
das confusões que são geradas no dia a dia, sem que 
ninguém saiba ao certo se está agindo em obediência 
à lei ou se está, como se diz, tergiversando sobre de-
cisões que ainda precisam ser finalizadas pelo Con-
gresso Nacional e pelo Executivo.

Não quero criticar a imprensa no seu esforço de 
informar a sociedade sobre as suas conquistas sociais, 
mas está havendo uma tremenda confusão entre o pra-
zo em que a Emenda entrará plenamente em vigor e 
o que de fato vem acontecendo no dia a dia.

Neste bojo, aparecem oportunistas de toda or-
dem para dar conselhos especializados, às vezes co-
brando fortunas daqueles que estão pensando que a 
lei encontra-se já em pleno vigor.

Peço que a família brasileira fique atenta e busque 
informações corretas sobre o assunto. Não é preciso 
se precipitar sobre algo que ainda está no campo das 
teses e discussões. Não caiam em conversas dos fa-
mosos “especialistas” de plantão.

Estive em São Paulo, neste fim de semana, e 
fiquei impressionado com os questionamentos que 
me fizeram sobre o assunto, denotando que a maioria 
das pessoas está confusa e perdida sobre a questão.

A despeito da importância social da medida para 
garantir mais direitos à categoria, estamos vendo de-
missões acontecendo; empregados temerosos de 
uma dispensa prematura; empregadores preocupados 
diante da impossibilidade fática de cumprir a legisla-
ção em todos os seus termos, o que gera, afinal, um 

mal estar, onde passou a imperar a desconfiança de 
parte a parte, inexistente outrora. Com pensamentos 
do tipo “o patrão vai me passar a perna”; e, do outro 
lado, “a empregada vai entrar na justiça contra mim 
por qualquer motivo”.

Entendo que estão dando uma visão distorcida 
da realidade da lei. Infelizmente, o resultado pode ser 
negativo, dependendo de como sejam regulamentados 
os sete dos 16 benefícios adquiridos pelas domésticas.

Imagino que a indenização de 40% sobre o saldo 
do FGTS para demissão sem justa causa, previsto na 
CLT, é a mais difícil de ser cumprida pelo empregador 
doméstico.

Ora, a atividade não gera lucro! Dessa forma, as 
pessoas terão medo de manter a mesma empregada 
por muitos anos. E isso é ruim para os empregados 
domésticos e para os empregadores. É natural que, 
nessa relação de trabalho, haja vínculos afetivos e de 
confiança, especialmente quando a família tem crian-
ças ou idosos.

Entre os itens em debate nesta fase de regula-
mentação da emenda estão: indenização em demissões 
sem justa causa, concessão de seguro-desemprego e 
salário-família pelo governo, conta no FGTS, adicional 
noturno, auxílio-creche e o seguro contra acidentes 
de trabalho.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para en-
trar nesse debate, apresentei, ontem, um projeto de 
lei (PLS nº 151/2013) que cria a Guia de Trabalho Do-
méstico (GTD), estabelecendo alíquotas de 5% para 
o empregado e 5% para o empregador, referente à 
contribuição previdenciária, e de 1% sobre o salário 
do empregado para o FGTS.

Mas acredito mesmo que seria interessante criar 
um Estatuto das Domésticas para prever e regulamen-
tar todos os detalhes dessa atividade, que é peculiar e 
muito diferente das relações de trabalho regidas pela 
CLT. Até porque, como já disse, é uma atividade que 
não gera lucros, mas que é fundamental para permitir 
que a população economicamente ativa esteja no mer-
cado de trabalho, gerando renda e riquezas para o País.

Penso nesse estatuto não só para empregados 
domésticos, mas para diaristas, cuidadores de idosos, 
babás etc., que também têm outras peculiaridades, 
inclusive na questão dos horários. Entendo, também, 
que não seria adequado inseri-los, por exemplo, nos 
mesmos critérios dos auxiliares de enfermagem, que 
têm uma capacitação especial para executar a função.

O fato é que a mudança nas relações de traba-
lho das domésticas era uma demanda histórica que 
precisava escoar no grande estuário dos direitos con-
sagrados à pessoa humana, conferindo igualdade de 
direitos trabalhistas a esse segmento social extrema-
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mente importante, não só para a economia como para 
as relações harmônicas entre as famílias brasileiras.

A famosa Emenda das Domésticas significa um 
avanço civilizatório no Brasil e já houve quem disses-
se que ela representa a superação do último resquí-
cio do legado escravagista no País – a Lei Áurea do 
século XXI.

Louvo, assim, o esforço de todos, do Congresso, 
do Judiciário e do Governo, para dar celeridade aos 
procedimentos para que possamos colocar em prática, 
o mais rápido possível, essa legislação.

Só que gostaria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores, de chamar a atenção para a sofreguidão com 
que alguns setores do governo tentam atrair a paterni-
dade da nova legislação para si, com o único objetivo 
de se promover eleitoralmente. Lamento esse tipo de 
oportunismo barato, tão ao gosto de países populis-
tas e subdesenvolvidos, quando confunde conquista 
legítima da sociedade com concessão de benefícios 
paternalistas para única e exclusiva obtenção de votos 
dos leitores menos avisados.

Que fique claro, portanto, que a Emenda das 
Domésticas não é uma dádiva e, sim, uma conquista 
de todos!

Srªs e Srs. Senadores, o fato, pois, é o seguin-
te: até o momento, tudo que vem se falando sobre a 
Emenda das Domésticas está no campo das intenções 
e das especulações.

No momento, a Comissão Mista do Congresso 
está estudando a lei complementar que estabelece os 
direitos e deveres dos empregados domésticos. Parale-
lamente, o Governo Federal também está preparando 
um projeto de lei ou medida provisória sobre o assunto. 
Ou seja: a espinha dorsal da legislação que confere 
uma série de direitos e deveres aos empregados de 
serviços domésticos ainda está em fase de estrutura-
ção. No fim, estamos discutindo teses. Não chegamos 
à fase de aplicabilidade da legislação.

A percepção que se tem, contudo, é que a Emen-
da promulgada está valendo na sua totalidade, inclu-
sive nos pontos que geram mais encargos financeiros 
aos empregadores domésticos. Isso ainda não ocorre.

Celebram-se os 70 anos da CLT – Consolidação 
das Leis do Trabalho. Eficiente ou não, ela tem longa 
vida. Comemora-se o Dia do Trabalho. Dois transcen-
dentais eventos que dignificam quem oferece oportu-
nidades para tanto. É, portanto, o Dia do Trabalho o 
símbolo da confraternização entre o trabalho honesto e 
o capital sadio. Também, momento para que, por meio 
de uma legislação especial, porque especialíssima é a 
atividade do trabalho doméstico, pois tem característi-
cas incomuns em outra atividade, que se deva dar um 
estatuto asseguratório, garantindo direitos e deveres 

que não afetem as relações com os empregadores, 
que devem ser, como sempre foram, de respeito e, 
por que não dizer, de solidariedade na grande maioria 
dessas relações.

O fato concreto é o seguinte: a regulamentação 
da emenda está em discussão e continua sendo es-
truturada dentro dos procedimentos democráticos do 
Congresso, bem como está sendo debatida no Exe-
cutivo. Estamos analisando os pormenores do projeto, 
especialmente em relação à unificação do pagamento 
dos tributos e o valor das alíquotas sobre o FGTS e o 
INSS que serão cobrados.

Como se sabe, a afoiteza não é uma boa conse-
lheira. O resto é especulação.

Srs. Senadores, a minha preocupação é justa-
mente no sentido de que se estabeleça uma relação 
entre empregados e empregadores domésticos onde 
haja o império da lei e o espírito de confraternização.

Nas circunstâncias em que nos encontramos hoje, 
há uma balbúrdia, uma confusão de opiniões que está 
trazendo a intranquilidade à família brasileira.

Com muito prazer e honra, ofereço aparte ao 
eminente Professor e Senador Cristovam Buarque.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 
Senador Figueiró, mais uma vez V. Exa traz uma visão 
aqui que mostra o equilíbrio que V. Exa tem no enfren-
tamento dos nossos problemas. E um desses, talvez o 
mais estrutural de todos, é a relação capital/trabalho. 
Não há dúvida de que o Brasil tem avançado nisso. A 
própria PEC a que V. Exa se refere, a das domésticas, 
é um salto adiante. Contudo, nós ainda estamos muito 
atrasados pela maneira como tratamos os filhos dos 
trabalhadores e os filhos dos patrões no que se refe-
re à oferta de educação. Ainda há uma herança do 
conhecimento. Conhecimento não deveria ser passa-
do por herança. Conhecimento deveria ser adquirido 
por mérito. No Brasil, não. No Brasil, conhecimento é 
uma herança que os pais passam para os filhos por 
meio da compra de uma boa escola para eles. E isso 
não acontece com os filhos dos mais pobres porque 
estes não têm dinheiro para comprar uma educação 
para eles. Nós temos que quebrar essa ideia de que o 
conhecimento é transmitido por herança e temos que 
fazer isso no que se refere à educação dos filhos dos 
patrões em relação aos filhos dos trabalhadores. Esse 
caso nunca é levado em conta nos países mais avan-
çados, porque a educação é boa para todos. Então, já 
não é mais um tema. Mas no caso do Brasil, esse é um 
tema, e eu gostaria de ver, no Dia do Trabalho, esse 
tema debatido, até porque durante muito tempo, muitos 
de nós, debatemos a ideia de que o capital deveria ser 
socializado, não deveria haver o capitalista, o capitalista 
seria o Estado, porque todos os trabalhadores seriam 
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donos do capital. Não deu certo. O Estado virou uma 
máquina autoritária, que, além de ter a força política, 
tinha a força econômica, e os trabalhadores foram foi 
subjugados, em nome da Nação, é verdade, não para o 
lucro privado, mas subjugados. Hoje a gente já não tem 
mais essa discussão. Para mim, pelo menos, ela está 
superada. Para mim a discussão hoje é como regular 
bem o funcionamento, como o senhor trouxe aqui, na 
relação capital/trabalho, em todas as instâncias, nas 
domésticas, no setor industrial, no setor agrícola. Mas 
eu insisto que nós temos deixado de lado a percep-
ção de que, hoje, o capital deixou de ser o dinheiro 
que compra as máquinas, mas é o conhecimento que 
tem quem usa as máquinas. Se o capital é aquilo que 
está na cabeça do dono do conhecimento, temos que 
mudar a maneira como a gente trata capital e traba-
lho. De qualquer maneira, no Dia do Trabalho, eu acho 
que é fundamental refletirmos sobre essa nova reali-
dade do mundo, onde o capital é o conhecimento, e, 
no Brasil, o conhecimento ser transmitido por herança 
e não por mérito.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – 
Eminente Senador Cristovam Buarque, V. Exª insere, 
neste momento, um fato extremamente importante que 
não está sendo inclusive analisado nessa questão so-
cial importante, que é das relações de trabalho entre 
empregados e empregadores. 

O fator educação é importantíssimo. Eu tenho a 
impressão de que, se os domésticos tivessem por si, 
pelos seus antepassados, oferecido também aos seus 
descendentes uma educação adequada ao nível que se 
deseja para este País, sem dúvida alguma, as relações 
entre patrões e empregados seriam absolutamente di-
ferentes. O fator educação é extremamente importante. 

Rendo, mais uma vez, as minhas homenagens a 
V. Exª, que é, sem dúvida alguma, o homem da edu-
cação deste País. Minhas homenagens ao senhor e 
muito grato pela oportunidade do seu aparte. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Ruben Figueiró.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presi-
dente, para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Por gentileza, Senadora Ana Rita. V. Exª pode, 
inclusive, usar a tribuna porque não há nenhum ora-
dor inscrito para uma comunicação inadiável. Fique 
à vontade para fazer o seu pronunciamento, de onde 
está ou da tribuna.

Com a palavra V. Exª, para uma comunicação 
inadiável.

A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para uma co-
municação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Ra-
pidamente, Sr. Presidente, considerando que amanhã, 

1º de maio, é o dia dos trabalhadores e das trabalha-
doras do nosso País e do mundo inteiro, gostaria de 
fazer uma saudação especial a essa parcela tão sig-
nificativa da população. 

Estamos solidários com a luta de todas as centrais 
sindicais. Aproveito para parabenizar todas as centrais 
sindicais do nosso País, que amanhã, com certeza, 
estarão realizando diversas atividades, diversos atos 
nas várias cidades brasileiras. 

Em particular, quero saudar a Central Única dos 
Trabalhadores, a combativa CUT, que volta às ruas 
para reivindicar diversas questões históricas na luta 
dos trabalhadores: redução da jornada para 48 horas 
semanais sem redução de salário; fim do fator previden-
ciário; 10% do PIB para a educação, reforma agrária 
e política; 10% do Orçamento da União para a saúde; 
valorização das aposentadorias; salário igual para tra-
balho igual; ratificação da Convenção 158 da OIT, que 
impede a demissão imotivada. Enfim, são diversas as 
reivindicações. São essas as bandeiras de luta da CUT.

Amanhã, particularmente, participarei de diversas 
atividades no meu Estado, o Espírito Santo.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitar este 
momento para fazer um agradecimento aos colegas, 
Senadores e Senadoras, à Senadora Ana Amélia, in-
clusive, que está aqui presente no plenário, pela apro-
vação do nosso projeto, de minha autoria, hoje pela 
manhã, na Comissão de Assuntos Econômicos, e que 
segue agora para a Câmara. Esse projeto beneficia os 
pequenos produtores familiares, as famílias de agricul-
tores familiares, os camponeses, empreendedores, que 
poderão ter isenção do IPI na compra de máquinas e 
equipamentos agrícolas, veículos novos de fabrica-
ção nacional ou fabricados em países integrantes do 
Mercosul. Outra emenda, apresentada pela Comissão 
de Agricultura e Reforma Agrária, aprovada nesta Co-
missão e também acatada na Comissão de Assuntos 
Econômicos, incluiu a isenção de IPI na compra de 
pneus novos para máquinas, equipamentos e veículos. 

Então, Sr. Presidente, quero aqui dizer da minha 
alegria de ter este projeto aprovado, no dia de hoje, 
que agora segue para a Câmara, na véspera do dia 
dos trabalhadores e das trabalhadoras. Acredito muito 
que a sua implementação vai beneficiar, com certeza, 
os agricultores familiares, os camponeses, que tanto 
precisam de incentivo e de apoio por parte do Poder 
Público. 

Portanto, Sr. Presidente, eram essas as minhas 
comunicações. Agradeço muitíssimo o espaço e, mais 
uma vez, agradeço também aos colegas, Senadores 
e Senadoras aqui presentes. 

Por último, Sr. Presidente, gostaria muito de fazer 
um discurso mais extenso aqui, hoje, mas, infelizmente, 
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não será possível. Então, quero que considere o meu 
discurso como lido e, se possível, a sua publicação. 

Muito obrigada, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 

DA SRª SENADORA ANA RITA
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Sem apanha-

mento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senado-
ras, Srs. Senadores, venho a esta tribuna, hoje, para 
saudar as trabalhadoras e os trabalhadores que ce-
lebram, amanhã, o 1º de Maio, Dia Internacional da 
trabalhadora e do trabalhador. A data foi estabelecida 
em 1889, portanto há 124 anos, pela Segunda Inter-
nacional Socialista, em congresso realizado em Paris 
e que reuniu os principais partidos socialistas e sindi-
catos de toda Europa e do mundo. Ao escolher o dia 
1º de Maio como Dia da trabalhadora e do trabalhador 
os participantes prestaram homenagem aos operários 
dos Estados Unidos que três anos antes, organizaram 
uma grande jornada de luta por melhores condições 
de vida e trabalho. Foram mais de mil e quinhentas 
greves em todo país. As greves de 1886 tinham como 
centro da pauta, a redução da jornada de 14 para 8 
horas diárias. Depois de dois dias de manifestações 
seis operários foram mortos. Com a continuidade da 
greve, a repressão aumentou e dezenas de trabalha-
dores foram mortos, milhares presos e seus sindicatos 
incendiados. Essa jornada de lutas resultou além das 
dezenas de trabalhadores mortos, em oito dirigentes 
sindicais condenados, sendo cinco destes a forca, 
dois a prisão perpétua e um a quinze anos de prisão. 
A homenagem feita pela Segunda Internacional Socia-
lista a estes trabalhadores, foi à convocação da classe 
trabalhadora do mundo para uma greve geral no 1º de 
maio em 1890, o que se tornou uma tradição no movi-
mento operário internacional de luta desde então, Os 
significados e as grandes manifestações a cada ano 
conferiu grandes avanços para classe trabalhadora 
do mundo e o estabelecimento no calendário cristão 
como feriado mundial.

Neste 1º de Maio, como em todos os outros, a 
classe trabalhadora celebra o seu dia e renova suas 
forças e vigor, além de mostrar que permanece na luta 
e forte. As trabalhadoras e os trabalhadores lutam e 
sonham com a fundação de uma sociedade socialista, 
democrática, justa e solidária.

Aproveito o pronunciamento para saudar as cen-
trais sindicais. As entidades que representam as traba-
lhadoras e os trabalhadores farão atos em todo o País. 
Em suas mobilizações, a Central Única dos Trabalha-
dores, a combativa CUT, volta às ruas para reivindicar:

– Redução da jornada para 40 horas semanais 
sem redução de salário
– Fim do fator previdenciário

– 10% do PIB para a educação
– Negociação coletiva no setor público
– Reforma agrária e política agrícola
– 10% do orçamento da União para a saúde
– Combate à demissão imotivada
– Valorização das aposentadorias
– Salário igual para trabalho igual
– Mais investimento público
– Correção da tabela do Imposto de Renda
– Não ao PL da terceirização
– Ratificação da Convenção 158 da OIT que im-
pede a demissão imotivada;
– Regulamentação da Convenção 151 que esta-
belece a negociação coletiva no serviço público 
e ampliação dos investimentos públicos.

A CUT também irá colher assinaturas para a 
campanha do Fórum Nacional pela Democratização 
da Comunicação, organização da qual a Central faz 
parte, pela constituição de um marco regulatório para 
o setor. E colhera assinaturas, ainda, para a campa-
nha pela reforma política, que prevê avanços como o 
financiamento público de campanha e a paridade de 
gênero nas eleições.

Srªs Senadoras e Srs. Senadores, aproveito a 
ocasião, ainda, para lembrar temas específicos relativos 
as mulheres. Entre eles, destaco a equidade salarial e 
fim da violência contra a mulher.

Felizmente, há alguns dias, aprovamos a PEC 
das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Domésticos, 
não por acaso vista como uma segunda abolição da 
escravatura, por justamente dar a essas trabalhadoras 
e trabalhadores a condição de cidadania. Dar a elas e 
a eles direitos dos já garantidos aos demais. A visibi-
lidade na sociedade.

Portanto, este 1º de Maio dedico especialmen-
te a essas mulheres e homens, que tanto batalharam 
e somente agora podem usufruir ao menos de uma 
jornada de trabalho de 8 horas diárias. Por enquanto, 
porque logo, a exemplo dos demais trabalhadores, te-
rão Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
seguro desemprego e auxílio creche, medidas que de-
pendem de regulamentação.

A situação das trabalhadoras domésticas diz muito 
sobre o Brasil de hoje, que avançou e progrediu. Mas 
não a favor de todos. Temos que comemorar por cada 
conquista, sim, mas temos que ficar alertas para so-
correr nossos cidadãos e cidadãs que buscam justiça 
e igualdade, como prevê a Carta Magna.

Ficar alertas para combater o trabalho infantil, o 
trabalho escravo, o tráfico de mulheres, entre tantas 
outras formas aviltantes de trabalho, que violam direitos 
e a dignidade de milhares de brasileiras e brasileiros. 
O Brasil é um país que conquistou prestígio e respeita-
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bilidade internacional, portanto, não pode mais tolerar 
práticas medievais.

Por isso, no ano passado, a Câmara aprovou a 
PEC 438/01, que permite a expropriação de imóveis 
rurais e urbanos onde a fiscalização encontrar explo-
ração de trabalho escravo. E esperamos que o Senado 
aprove isso o mais rápido possível, pois é inaceitável 
que ainda tenhamos que conviver com trabalho escra-
vo, seja no campo ou na cidade.

No histórico de conquistas e avanços, também 
quero demonstrar, hoje, orgulho pelo meu partido, o 
Partido dos Trabalhadores, que muito fez, ao longo 
da história da classe trabalhadora e continua fazendo 
pelas brasileiras e brasileiros, pelos motivos que nos 
levam hoje a comemorar.

O PT sempre esteve presente nas lutas sociais, 
nos movimentos sindicais, nas mais árduas batalhas 
pela garantia dos direitos básicos do nosso povo à terra, 
à moradia, à educação, à saúde, ao lazer, a formação 
profissional, entre tantos outros. Estivemos à frente de 
greves que paralisaram o país para garantir a amplia-
ção dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores, 
lutamos com audácia e coragem para restabelecer a 
democracia no Brasil, para construir uma sociedade 
mais justa e igualitária, na qual as pessoas pudessem 
ter a liberdade de expressar suas convicções e exercer 
plenamente sua cidadania.

É com orgulho que reconhecemos que milhares 
de trabalhadores e trabalhadoras, conscientes da sua 
condição de classe, deixaram de lado mitos inveridica-
mente construídos e romperam paradigmas elegendo, 
em 2002, o primeiro operário presidente deste país, 
Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que é símbolo 
da luta operária no Brasil e no mundo.

E os trabalhadores e trabalhadoras demonstra-
ram que é possível governar um país, bem como re-
alizar um conjunto de transformações, como as que 
estamos vivenciando nos últimos dez anos de governo 
petista no Brasil.

Foram muitos os avanços conquistados pela clas-
se trabalhadora brasileira nos governos petistas de 
Lula e Dilma, entre as quais destaco o arquivamento 
do projeto de reforma trabalhista encaminhado pelo 
governo FHC ao Congresso Nacional, que tinha sido 
aprovado pela Câmara e aguardava a votação aqui 
no Senado. A proposta estabelecia a flexibilização de 
direitos historicamente adquiridos e constituía grave 
ameaça a direitos trabalhistas fundamentais como fé-
rias e 13° Salário.

Tivemos a política de valorização do salário míni-
mo, o Bolsa Família e a legalização das centrais sindi-
cais. Os governos Lula e Dilma provaram ao mundo que 
a valorização do trabalho é fonte de desenvolvimento, 

ao contrário, do que apregoava a cartilha neoliberal, 
que defendia a depreciação da força de trabalho como 
remédio para todos os males do capitalismo.

Foi, ainda, no governo do PT e seus aliados que 
as centrais sindicais ganharam força e reconhecimento, 
sendo fundamentais para o aprofundamento da demo-
cracia, no debate de políticas públicas, via conselhos 
que hoje reúnem os movimentos sindicais, sociais e 
os empresários.

É com esse espírito de reconhecimento dos ine-
gáveis avanços e dos árduos desafios que ainda temos 
pela frente, que participarei das atividades relativas ao 
1º de maio, contribuindo e enaltecendo a luta dos tra-
balhadores e trabalhadoras, bem como empunhando 
as bandeiras da redução da jornada de trabalho de 
44 para 40 horas semanais sem redução de salário, o 
fim do superávit primário e do fator previdenciário, tão 
urgente e necessário para a ampliação de postos de 
trabalho e de direitos trabalhistas no Brasil.

Centenas de eventos estão previstos para ama-
nhã em todo o país e, de volta à minha terra, o Espí-
rito Santo, vou aplaudir a décima quarta Marcha pela 
Vida e Cidadania, participar da Caminhada do Traba-
lhador e da

Trabalhadora pela Orla da Praia de Camburi. 
Porque as trabalhadoras e os trabalhadores merecem 
comemorar, com o espírito de bravos lutadores, que 
engrandecem e dignificam o nome do nosso País.

Viva a Classe Trabalhadora!
Sr. Presidente, quero, ainda, aproveitar o espa-

ço que me é concedido para dizer que a Comissão 
de Assuntos Econômicos aprovou, hoje, projeto de 
minha autoria que segue agora para Câmara e que 
beneficia os pequenos produtores rurais. O projeto 
prevê que os agricultores familiares e empreendedo-
res familiares rurais poderão ter isenção do Imposto 
sobre Produtos Industrializados, o IPI na compra de 
máquinas e equipamentos agrícolas, veículos novos, 
de fabricação nacional ou fabricados em países inte-
grantes do Mercosul.

Além de serem de fabricação nacional ou de paí-
ses do Mercosul, as máquinas, equipamentos agrícolas, 
veículos utilitários, tratores e caminhões novos devem 
ser exclusivamente utilizados na agricultura familiar 
camponesa brasileira. Uma emenda da Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária, também aprovada na 
CAE, incluiu a isenção de IPI na compra de pneus 
novos para as máquinas, equipamentos e veículos.

Com o projeto queremos reduzir as dificuldades 
de investimento do agricultor familiar para que possam 
comprar estes importantes equipamentos. São esses 
agricultores que, com seu trabalho árduo, abastecem 
com produtos de primeira necessidade as mesas das 
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brasileiras e dos brasileiros. Era o que tinha para o 
momento.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu que cumprimento V. Exª.
Eu queria, pedindo a compreensão do Senador 

Casildo, chamar a Senadora Ana Amélia e, logo em 
seguida, o Senador Mozarildo. Estamos em um dia 
em que alguns colegas têm vários compromissos. A 
própria Senadora Ana Rita foi um caso, falou menos 
do que cinco minutos, para poder não perder o pro-
nunciamento.

Convido a Senadora Ana Amélia, que está com 
oradora inscrita e também se inscreveu pela Lideran-
ça, tendo em vista que tem um compromisso. E, em 
seguida, o Senador Casildo e o Senador Mozarildo. 

Peço, por gentileza, a compreensão dos colegas, 
para que, cumprindo o tempo, não prejudiquemos a 
agenda de cada um.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Lide-
rança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente, 
agradeço a gentileza. Regimentalmente, está dentro 
do que está previsto – orador, Liderança, comunicação 
inadiável. Mas não é pretensão ensinar o padre rezar 
a missa, viu, meu caro amigo Jorge Viana? É apenas 
para deixar clara essa questão com os demais cole-
gas Senadores.

Caros Senadores e Senadoras, nossos teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
nós estamos aqui, nesta véspera do dia 1º de maio, 
tratando de uma questão que vai impactar também 
a vida de todos os brasileiros, que é a tributação, a 
unificação do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Ser-
viços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de 
Comunicação, mais conhecido como ICMS, assunto 
de uma importante reunião hoje à tarde, às 16 horas, 
entre técnicos da Secretaria de Fazenda da Região Sul 
e Sudeste. O Rio Grande do Sul estará representado 
por Marcelo Ramos de Mello e participará desta reu-
nião o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, 
o economista Nelson Barbosa.

Nesse contexto econômico, os técnicos irão ana-
lisar a proposta do Senador Delcídio do Amaral, de 
unificação das alíquotas interestaduais, relatada no 
Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013.

Já foram 14 emendas destacadas, entre elas uma 
que apresentei, a de número 15, que reduz os impac-
tos negativos relacionados à Zona Franca de Manaus, 
pois concede tratamento mais justo à concorrência, no 
caso de produtos de informática, setor dinâmico e al-
tamente dependente de inovação e tecnologia. 

É, portanto, um setor que necessita de investi-
mentos, de regras claras para a concorrência e pes-
quisa para se desenvolver, não apenas da importan-
te Zona Franca de Manaus, mas em outros polos do 
Vale do “Silício brasileiro”, alusão ao que ocorre na 
famosa Califórnia, nos Estados Unidos. Esse é o caso 
dos parques tecnológicos do Porto Digital, no Recife, 
em Pernambuco; do Rio de Janeiro; do Tecnopuc, da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre, capital do nosso Estado; em Floria-
nópolis, Santa Catarina, e também no Estado de São 
Paulo, mais precisamente em São José dos Campos 
e Campinas. 

Como tenho dito aqui da tribuna, o ICMS é o prin-
cipal imposto estadual, o que mais gera arrecadação 
no País, somando mais de R$325 bilhões em 2012. 
Desse total, R$21,3 bilhões se referem ao meu Estado. 
É um dado relevante e que precisa ser observado por 
todos, independentemente dos blocos Sul e Sudeste.

Eu gostaria de dizer que, em relação à Emen-
da nº 15, que apresentei, ela tem redução gradual do 
ICMS da Zona Franca de Manaus de 12%, passando 
para 11%, para 10%, para 9%, para 8%, até chegar 
ao limite de 3% do ICMS. 

Isso porque a Lei de Informática, que é de 91, 
que foi alterada depois por leis em 2001 e em 2004, 
acabou criando a política de investimentos pelos Es-
tados em pesquisa e desenvolvimento. 

E vejam só os números: de 2006 a 2011, fo-
ram investidos em pesquisa e desenvolvimento 
R$2.319.771.000,00. Desse total, São Paulo ficou 
em primeiro lugar com R$1.213.892.000,00; em se-
gundo lugar, vem o Estado de Pernambuco, com 
R$284.630.000,00; depois, vem o Estado do Ceará, 
com R$205.472.000,00; em quarto lugar vem o Estado 
do Paraná, com R$160.215.000,00; e em quinto lugar, 
a Bahia, com R$104,8 milhões.

Ora essa geração, comparativamente, em pesqui-
sa e desenvolvimento que fez a indústria em Manaus 
na Zona Franca, em pesquisa e desenvolvimento da 
indústria de componentes pela informática foi de ape-
nas R$533 mil. Portanto, essa ideia de compartilhar 
e gradual até chegar os 7% me parece uma questão 
mais justa em relação a esses procedimentos. 

Assim, meu caro Presidente, eu espero que a 
Emenda 15, que foi destacada entre as emendas 
apresentadas no PRS-1 e relatada, com muita compe-
tência e atenção, pelo Senador Delcídio Amaral junto 
à Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo 
também dedicado e competente Senador Lindbergh 
Farias, terá, sem dúvida, a cobertura desses Estados, 
que são dramaticamente afetados, pela importância 
que tem essa indústria.
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É o caso de Pernambuco, do Ceará, da Bahia, 
do Paraná, é o caso do meu Estado, que aplicou R$76 
milhões em pesquisa e desenvolvimento nesses polos 
de informática. 

Então, eu penso que esta emenda destacada, 
a Emenda nº 15, espero também conversar com o 
Senador Eduardo Braga, o Líder do Governo nesta 
Casa, que é um defensor intransigente da zona Fran-
ca de Manaus. 

Mas eu penso que, quando estamos discutindo 
a questão federativa, ela deve prevalecer às questões 
partidárias. Por isso eu espero o apoio dele a esta 
emenda. 

E gostaria Sr. Presidente, que eu o meu discurso 
fosse transcrito na integra no Senado, para respeitar 
o tempo que os demais Senadores estão aguardando 
como oradores inscritos. 

E também quero, da tribuna, desejar ao nosso 
querido colega, o nosso Senador Eduardo Suplicy, que 
está internado no hospital Sírio Libanês, recuperando-
-se de uma pneumonia, que se recupere bem. Ontem, 
liguei para ele e estava acompanhando a nossa sessão 
do Senado Federal. Então, eu imagino que ele está hoje 
também fazendo a mesma coisa. Senador Suplicy, que 
Deus o acompanhe e seu anjo da guarda lhe traga de 
volta rapidamente aqui para o Senado. 

Muito obrigado.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA ANA AMÉLIA

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem apa-
nhamento taquigráfico.) – 

Reforma do ICMS
Sr. Presidente, Senadores, Senadoras, servidores 

desta Casa, Telespectadores da TV Senado e ouvintes 
da Rádio Senado,

A unificação do Imposto sobre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal 
e de Comunicação, mais conhecido como ICMS, será 
assunto de uma importante reunião, aqui em Brasília, 
às 16 horas, entre técnicos da Secretaria de Fazenda 
do Sul e Sudeste – o Rio Grande do Sul está repre-
sentado por Marcelo Ramos de Mello – e o Secretá-
rio-Executivo do Ministério da Fazenda, o economista 
Nelson Barbosa. O secretário, inclusive, afirmou on-
tem, em São Paulo, que o governo trabalha com uma 
inflação entre 5% e 5,5% neste ano.

Neste contexto económico, os técnicos irão ava-
liar a proposta do Senador Delcídio Amaral (PT-MS) 
de unificação das alíquotas interestaduais, relatada no 
Projeto de Resolução do Senado n° 1 de 2013 e as 
14 emendas apresentadas pelos senadores Eduardo 

Suplicy (PT-SP), Francisco Dornelles (PP-RJ), Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA), Ricardo Ferraço (PMDB-ES), Sér-
gio Souza (PMDB-PR), Luiz Henrique (PMDB-SC), 
José Agripino (DEM-RN), Inácio Arruda (PCdoB-CE), 
Cyro Miranda (PSDB-GO) e Lúcia Vânia (PSDB-GO).

A emenda apresentada por mim, a número 15, 
reduz os impactos negativos relacionados à Zona Fran-
ca de Manaus (ZFM), pois concede tratamento menos 
nocivo à concorrência, no caso de produtos de infor-
mática, setor muito dinâmico, altamente dependente 
de inovação e tecnologia.

É, portanto, um setor que necessita de investi-
mentos, de regras claras para concorrência e pesquisa 
para se desenvolver, não apenas na importante Zona 
Franca de Manaus, mas em outros pólos do “Vale do 
Silício Brasileiro”, alusão ao que ocorre na famosa Ca-
lifórnia, Estados Unidos. Esse é o caso dos parques 
tecnológicos do Porto Digital, no Recife (Pernambuco); 
do Rio de Janeiro; o Tecnopuc da Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do Sul (PUC), em Porto 
Alegre, capital do meu estado; em Florianópolis (San-
ta Catarina) e também no estado de São Paulo, mais 
precisamente em São José dos Campos e Campinas.

Como tenho dito, nesta tribuna, o ICMS é o prin-
cipal imposto estadual. O que mais gera arrecadação 
no país, somando mais de 325 bilhões de Reais em 
2012. Desse total, 21 bilhões e 300 milhões se referem 
ao Rio Grande do Sul.

É um dado muito relevante e que precisa ser 
observado por todos, independentemente dos blocos 
(Sul e Sudeste) ou (Norte, Nordeste, Centro Oeste e 
Espírito Santo).

É uma responsabilidade enorme, pois as resolu-
ções do Senado são discutidas e apreciadas apenas 
por nós, Senadores, sem tramitação na Câmara dos 
Deputados!

Na Revista Veja desta semana, o respeitado eco-
nomista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, 
fez uma avaliação importante em relação aos impostos 
da União sobre combustíveis, minerais, transportes e 
comunicações que foram incorporados ao ICMS esta-
dual, exigindo, assim, maior capacidade do Governo 
Federal para articulações e gestões em favor de uma 
Federação mais equilibrada e menos desigual quanto 
às transferências de recursos e de responsabilidades.

Cabe lembrar que a Comissão de Assuntos Eco-
nómicos (CAE) desta Casa, a mesma que analisa a 
unificação do ICMS, presidida pelo Senador Lindber-
gh Frias (PT-RJ), recriou a Subcomissão de Assuntos 
Municipais.

É um passo importante para aumentar, nos de-
bates sobre o Federalismo, a participação dos municí-
pios, o primo pobre da Federação, que fica com apenas 
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15% da arrecadação. Sabemos que a União tem gastos 
obrigatórios com previdência (INSS), educação, saúde 
e encargos da dívida federal, transferências para esta-
dos e municípios, despesas com defesa, fiscalização 
e investimentos mínimos em infraestrutura. Por isso, 
essa equação precisa ser muito bem calculada com 
a ajuda de governadores e prefeitos. O caso da unifi-
cação do ICMS é muito parecido e, portanto, precisa 
considerar as peculiaridades de cada região.

Atualmente, temos duas alíquotas interestaduais 
no ICMS: a de 12% que incide sobre 83% das opera-
ções interestaduais e de 7%, incidente sobre as de-
mais operações (17%) destinadas às regiões norte, 
nordeste, centro-oeste e Espírito Santo.

Com o substitutivo aprovado na última quarta-feira 
(24) pela Comissão de Assuntos Económicos (CAE), 
se acrescenta mais uma alíquota: a de 4%, criando ex-
ceções para o gás natural, a Zona Franca de Manaus, 
Áreas de Livre Comércio, para as saídas da indústria 
e de produtos agropecuários do Norte, Nordeste e 
Centro-oeste, destinados ao Sul e Sudeste do país.

Essa nova dinâmica mudará as decisões das 
empresas e o contexto económico. Certamente, isso 
terá reflexos na arrecadação. Será saudável se esse 
movimento diminuir a chamada “guerra fiscal”, ampliar 
a concessão de incentivos para os estados produtores 
e favorecer a competição justa, a livre iniciativa entre 
as empresas.

O acordo bom será aquele que não sobrecarre-
gar os estados produtores ao ponto de prejudicar a 
eficiência e o desenvolvimento dos consumidores e 
vice-versa. Deve ser medicamento indicado nas doses 
certas para os pacientes necessitados.

Esse deve ser o espírito das próximas reuniões 
na Comissão de Assuntos Económicos (CAE) desta 
Casa e no plenário, quando as emendas sobre a uni-
ficação do ICMS forem destacadas e votadas aqui.

É importante considerar também as percepções 
de São Paulo. A grande maioria dos estados compra 
e também vende para São Paulo. Esse também é o 
caso do Rio Grande do Sul, que detém a quarta maior 
arrecadação com ICMS; inferior apenas que a de São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. É preciso focar 
também nas compensações. Os estados que perderem 
arrecadação precisam de garantias, contrapartidas.

Os estados da região Sul e Sudeste, juntos, são 
responsáveis por mais de 60% das receitas correntes 
do ICMS. Temos que lembrar: esse assunto é extrema-
mente complexo e mexe com a mais importante fonte 
de renda dos estados e do Distrito Federal. Trata-se 
de valores quatro vezes superiores aos montantes do 
Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Por esses motivos o ICMS ainda gera tantas dis-
putas entre as unidades federadas. Apesar de não ha-
ver ainda uma reforma tributária real, bem-sucedida, já 
há uma percepção das empresas, do governo federal 
e até dos governos estaduais de que a guerra fiscal 
precisa ser minimizada, vencida. É preciso buscar a 
geração de riqueza onde o bem é produzido e a tribu-
tação justa onde o mesmo bem é tributado.

A alíquota zero do ICMS seria o melhor dos mun-
dos, o status ideal! Mas a realidade exige que en-
contremos, no mínimo, com a apresentação das 14 
emendas, um caminho menos penoso para todos os 
Entes da Federação.

No meu Estado, por exemplo, a Associação de 
Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), 
presidida por Valdecir Folador, é favorável à redução de 
12% para 2% no ICMS sobre a venda de suínos vivos 
a outros Estados, as chamadas vendas interestadu-
ais. Esse importante segmento do agronegócio brasi-
leiro tem duas justificativas compreensíveis: o suíno é 
matéria-prima sem valor agregado e a produção anual 
de mais de 250 mil suínos, no Estado, é excedente à 
capacidade de absorção dos frigoríficos gaúchos. O 
setor do agronegócio também precisa ser considera-
do nesse debate de unificação da alíquota do ICMS.

Enquanto não houver plantas industriais sufi-
cientes para absorver essa produção, no caso do Rio 
Grande do Sul, a venda de suínos para fora do Estado 
será necessária.

Caso contrário, muitos produtores terão de en-
cerrar a atividade na suinocultura.

Por isso, a importância de prezarmos pela manu-
tenção da competitividade, da atração de investimentos 
que realmente resultem em desenvolvimento sociai e 
económico e, principalmente, mais segurança jurídica.

Tanto as empresas quanto o poder público não 
podem mais ficar reféns da “judicialização” dos conflitos 
relativos ao ICMS. É preciso garantias para a manu-
tenção dos investimentos das empresas competitivas, 
arrecadação que permita o desenvolvimento sustentável 
dos estados e municípios e, principalmente, a redução 
da elevadíssima carga tributária para o cidadão.

Já falei sobre esses dados neste plenário. Mas 
julgo relevante relembrá-los: pesquisa recente do Ins-
tituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT), 
que avaliou os 30 países com maior carga tributária 
do mundo, apontou que o Brasil é o que menos retor-
na os recursos arrecadados em serviços públicos de 
qualidade. E pior: desses 30 países pesquisados o 
Brasil é o que tem a carga mais pesada de impostos, 
comprovando que nosso sistema tributário realmente 
está defasado e necessita de reformas.
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Portanto, a importância da proposta apresenta-
da pelo senador Delcídio Amaral (PT-MS), que unifica 
gradualmente as alíquotas do ICMS para operações 
interestaduais. A redução prevista é que as atuais alí-
quotas interestaduais do ICMS de 12% e 7% passem 
para 4% até 2021. Para que essa transição ocorra de 
forma menos danosa possível, todos precisarão se 
empenhar. Do poder público ao setor privado! 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Eu a cumprimento, Senadora Ana Amélia, que 
sempre colabora com a Mesa Diretora e tem sido fun-
damental para que se possa cumprir o Regimento.

Quero também dizer, tranqulizando todos, que 
ontem falei por telefone com o Senador Eduardo Su-
plicy, nosso colega, que está se recuperando, já está 
para ter alta e voltar para o trabalho, porque ele é parte 
deste plenário aqui. E ele se desculpando de não poder 
estar presente hoje, se justificando, por conta de um 
problema de saúde que estava, felizmente, vencendo 
lá em São Paulo. 

Com a palavra, o Senador Casildo Maldaner e, 
em seguida, o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Caro Presidente Jorge Viana e caros cole-
gas, eu não deixo de fazer a mesma coisa. A Senadora 
Ana Amélia tocou, e eu quero aproveitar a carona, e 
o Presidente da mesma forma, em relação ao Sena-
dor Eduardo Suplicy. Até porque não somente nós, 
eu acho que o Brasil aguarda que ele volte o quanto 
antes aqui para o Senado. Até porque, em questão 
da renda mínima, para melhorar a renda mínima no 
Brasil, há que passar pelo Senador Eduardo Suplicy. 
E os menos aquinhoados do Brasil, sem dúvida algu-
ma, aguardam. Enfim, todos nós aguardamos a volta 
e o pronto restabelecimento do eminente batalhador 
Eduardo Suplicy. De coração.

Hoje termina o prazo para que os brasileiros que 
tiveram ganhos tributáveis superiores a R$24.500,00 
apresentem suas declarações à Receita Federal para 
o ajuste de contas do Imposto sobre a Renda da Pes-
soa Física. De acordo com a Receita, até dez horas 
de hoje, mais de 23 milhões de contribuintes já tinham 
apresentado suas declarações, e outros três milhões 
devem fazê-lo ao longo do dia.

Em 2012, portanto no ano passado, apenas com 
o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a arrecada-
ção foi superior a R$24 bilhões, 10% superior ao regis-
trado em 2011. Não há no horizonte uma perspectiva de 
queda na arrecadação desse tributo da pessoa física. 
Contudo, ao olharmos o quadro global da arrecadação 
e principalmente da destinação desses tributos, che-

gamos a um cenário, eu diria, preocupante. Descon-
tada a inflação, a arrecadação total de 2012 cresceu 
apenas 0,27% em relação ao ano anterior, ficando em 
R$1,02 trilhão. Eu me refiro então à arrecadação total 
do ano passado. Eu me refiro, durante 2012, não só 
de pessoas físicas, mas no geral do Brasil.

Já em março deste ano, também descontada a 
inflação, foi registrada uma queda de 9,32% – março 
deste ano em relação a março do ano passado. Os 
principais fatores foram a redução da arrecadação no 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribui-
ção Social sobre o Lucro Líquido, a CSLL, recolhidos 
pelas empresas.

Quer dizer, já no total da arrecadação de fim de 
março agora, este março, em relação ao último, que 
é de 2011, houve uma queda de 9,32%. Isso, de certo 
modo, é preocupante.

E por que isso? Dois fatores foram determinantes 
para que isso ocorresse: a desaceleração da economia 
e as desonerações fiscais promovidas pelo Governo 
Federal. São dois fatores. Quer dizer, ficou provado por 
que houve essa queda na arrecadação, em março do 
ano passado e em março deste ano. Foram dois fato-
res: um é o desaquecimento da economia, que ficou 
comprovado; outro fator, naturalmente, é que setores 
da economia precisam, para fomentar, da desonera-
ção, o que tem concorrido para essa queda.

Notem, nobres colegas, que desde sempre te-
mos defendido, desta tribuna, uma ampla – eu diria – 
desoneração fiscal, mas que dê à nossa economia as 
condições necessários para o seu crescimento, para 
que seja mais permanente.

Tenho voltado diversas vezes a esta tribuna e 
falado sobre o tema, que haja uma reestruturação 
ampla, que inclua não apenas, eu diria, uma redução 
da carga, mas também a simplificação na forma de 
arrecadar e uma melhor distribuição desse conteúdo, 
desse bolo. Porque, hoje, o que vemos dos consulto-
res, das empresas que cuidam da arrecadação, do 
trabalho feito, é que só na contabilização, só no tra-
balho para se poder aplicar isso direito, uma fortuna é 
gasta, em função da burocracia existente para cumprir 
a legislação, para saber se houve desoneração nesse 
produto, se naquele não houve, para poder acertar. A 
estrutura que é preciso para isso tem um custo, um 
custo para os contribuintes e para as empresas, que 
é extraordinário.

Há muitas pessoas questionando isso e dizendo 
que não é possível, que temos de simplificar, desbu-
rocratizar essa arrecadação. Ela é muito complicada. 

Mas a conta é clara: se reduzirmos a receita e 
não fizermos as adequações nos gastos públicos, te-
remos pela frente um perigoso quadro de desequilíbrio. 
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Isso é outro caso. E veja bem: se caiu a arrecadação 
por essas por aquelas razões e se não fizermos uma 
reestruturação profunda, nós vamos dar nisso. Mas a 
conta é clara: se reduzirmos a receita e não fizermos 
as adequações nos gastos públicos, teremos pela 
frente um perigoso quadro de desequilíbrio. Se cai a 
arrecadação e nós não equilibrarmos aquilo que nós 
temos, os nossos gastos de manutenção, vamos dar 
com os burros n’água. E com isso vai se abalando a 
estabilidade conquistada a duras penas e ainda frágil.

Além de diminuir o tamanho do gasto público, é 
preciso direcionar adequadamente as despesas. Inclu-
sive a reportagem da Folha de S. Paulo revela que as 
despesas totais com investimentos do Governo Federal 
somaram R$16,8 bilhões no primeiro trimestre deste 
ano. Inclusive, neste particular, houve um aumento de 
10% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. 
Eu não estou falando só sobre março, agora eu falo 
sobre o trimestre do ano passado para este. Então, 
houve uma melhora de 10%. Por outro lado, no mesmo 
período, as despesas com custeio da máquina pública 
aumentaram 15,5%. 

Se a arrecadação no primeiro trimestre do ano 
passado para este – este em relação ao ano passado 
– teve um crescimento de 10%, em relação aos gas-
tos públicos, o levantamento que está aqui, não foi de 
10%, mas foi de 15%. E aí destoa. Aí não tem jeito. Se 
não corrigirmos isso, fica difícil. Se nós gastarmos com 
a máquina mais do que nós podemos – quero dizer, 
vou arrecadar 10%, mas para que se concretize isso 
nós vamos gastar 15% com a máquina arrecadadora 
ou com o custeio –, fica muito complicado.

Ora, é importante seguir a velha receita domésti-
ca, que qualquer dona de casa nos ensina: se nossos 
ganhos diminuem, temos que concentrar os gastos com 
os itens essenciais, além de apertar o cinto e cortar “as 
gorduras”. Isso é conhecido. Essa história é conhecida. 
Todos nós a vivemos a todo instante.

O custeio dessa mastodôntica máquina pública 
acaba por drenar recursos que poderiam ser mais bem 
destinados. E aí tem que ser fazer esse controle, tem 
que se fazer essa conjugação.

A combinação de redução da carga tributária, 
quando feita de forma planejada e abrangente, com for-
te programa de investimentos públicos, especialmente 
em infraestrutura, constrói as bases sólidas necessá-
rias ao crescimento. É sobre esse binômio que se es-
tabelecem as condições vitais para o setor produtivo...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – 
SC) – Já vou encerrar, Sr. Presidente.

... para a geração de emprego e renda e, con-
sequentemente, para o desenvolvimento econômico 
e social.

São essas as reflexões que trago nesta tarde. 
Já que amanhã é o dia dos trabalhadores, que nós te-
nhamos condições de buscar consorciar, harmonizar 
o nosso crescimento com o custeio, que não pode ser 
maior do que nós temos condições de fazer, senão nós 
vamos procurar endividar e, de um lado ou de outro, 
vamos prejudicar alguns setores da sociedade. 

Trago então essas considerações, na véspera do 
Dia do Trabalho, Sr. Presidente, caros colegas, para 
meditarmos, nesses próximos dias, sobre isso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Cumprimento V. Exª, caro e bom colega, Senador 
Casildo Maldaner, pelo pronunciamento.

Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Mozarildo Cavalcanti. Em seguida, como Líder, o Se-
nador Cristovam Buarque; logo após o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, que tão bem representa Roraima, 
nesta Casa.

Eu queria cumprimentar, antes, os alunos de en-
sino fundamental do Colégio JK. Sejam bem-vindos ao 
Senado! Sejam bem-vindos ao plenário! Aproveitem 
bem a visita.

Por gentileza, Senador Mozarildo, V. Exª está 
com a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB 
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Jorge Viana, que preside esta ses-
são com brilhantismo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
eu quero, inicialmente até, digamos assim, para uma 
surpresa, que eu não diria geral, mas talvez da maio-
ria do povo brasileiro, fazer o registro de que hoje é o 
Dia Nacional da Mulher. 

Nós comemoramos sempre o Dia Internacional da 
Mulher, mas não sabemos, eu pelo menos, há pouco 
tempo, fiquei sabendo que existia um Dia Nacional da 
Mulher e que foi uma data escolhida em homenagem 
a Jerônima Mesquita, nascida na cidade mineira de 
Leopoldina, em 30 de abril de 1980.

Jerônima, retornando ao Brasil, depois de es-
tudar na Europa, não se conformou com a situação 
preconceituosa que era imposta às mulheres no País. 
Uniu-se a um grupo de mulheres combativas e fundou 
o Conselho Nacional das Mulheres em 1947. Também 
foi uma das fundadoras da Pró-Matre, hospital bene-
ficente que tinha por objetivo acolher gestantes das 
camadas mais pobres.

Jerônima Mesquita, em rara entrevista, disse que 
estava feliz com a promulgação da Lei 4.121/62, de 
autoria do Senador Nelson Carneiro, conhecida como 
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Estatuto da Mulher Casada, com a lei a mulher não 
precisa mais da autorização do marido para trabalhar 
fora, receber herança, comprar ou vender imóveis, 
assinar documentos ou viajar. Atuou também na luta 
pelo voto feminino.

Quero fazer esse registro porque realmente é 
um dado histórico, é uma lei que foi promulgada pelo 
Presidente João Figueiredo e que, surpreendentemen-
te, passa desapercebida por nós brasileiros, sendo o 
dia nacional. 

Mas, quero também fazer um cumprimento ante-
cipado a todos os trabalhadores do Brasil pelo dia de 
amanhã, dia consagrado ao trabalho e, portanto, o dia 
consagrado a quem pratica o trabalho, que é o traba-
lhador. É muito importante saber que em vários países 
do mundo o dia 1º de maio é comemorado como Dia 
do Trabalho e, no Brasil, e em vários países do mundo 
é um feriado nacional, dedicado a festas, manifesta-
ções, passeatas, exposições e eventos reivindicatórios.

A História do Dia do Trabalho remonta o ano de 
1886 na industrializada cidade de Chicago (Estados 
Unidos). No dia 1º de maio desse ano, milhares de 
trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores con-
dições de trabalho, entre elas, a redução da jornada 
de trabalho de treze para oito horas diárias. Nesse 
mesmo dia ocorreu nos Estados Unidos uma grande 
greve geral dos trabalhadores.

Na verdade, a história mundial mostra que dados 
históricos fizeram com que se reconhecesse o Dia do 
Trabalho justamente para se comemorar e se home-
nagear mesmo o homem e a mulher trabalhadores. 

É muito importante que tenhamos isso em vista, 
e eu quero, como membro do PTB, fazer o registro de 
que o trabalhador brasileiro passou de fato a ter maio-
res seguranças jurídicas no governo de Getúlio Var-
gas, com a CLT, a instituição do salário-mínimo, com 
uma série de atos praticados, inclusive com a própria 
criação do Ministério do Trabalho. 

Então, é muito importante que, ao homenagear 
os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil, possa-
mos ter em mente que já foi feito muito pelo trabalha-
dor e pela trabalhadora deste País. Temos avançado, a 
cada período, mas é importante ainda que possamos 
ver as condições de trabalho, as dificuldades que en-
frentam os trabalhadores para, às vezes, chegar ao 
local do trabalho.

Ontem, fiz um pronunciamento sobre os trabalha-
dores da área de saúde, começando pelos médicos, 
passando pelo pessoal da enfermagem e todas as ou-
tras atividades afins da área de saúde, todos os pro-
fissionais trabalhadores da área de saúde. Realmente, 
todo trabalhador é fundamental em qualquer atividade 
que exerça, mas, na área da Medicina, temos que ve-

rificar que o nosso trabalho é com a vida da pessoa, 
é com a saúde da pessoa. Então, não podemos, de 
fato, permitir que o trabalho dessas pessoas – seja da 
atendente de enfermagem, do técnico de enfermagem, 
do enfermeiro, do médico, do bioquímico, do odontólo-
go – esteja, de alguma forma, depreciado.

De qualquer forma, Senador Jorge Viana, quero 
dizer que o Brasil, comparativamente com outros pa-
íses, fez muitos avanços no que tange à atenção ao 
trabalhador.

Portanto, quero homenagear, de maneira muito 
especial, os trabalhadores do meu Estado de Roraima, 
um Estado que tem sofrido por várias circunstâncias, 
seja porque produtores rurais, pequenos e médios, são 
desalojados por sucessivas demarcações de terras 
indígenas, seja por causa de proibições de atividades 
que poderiam render às pessoas e ao Estado um re-
curso adicional, se houvesse uma regulamentação, por 
exemplo, da exploração mineral nas terras ditas indí-
genas, que são terras da União, a qual está prevista, 
inclusive, na Constituição.

Também quero cumprimentar, principalmente, os 
funcionários públicos, tanto os do quadro, quanto os dos 
cargos comissionados, funcionários temporários, que 
vivem sempre naquela angústia do vai-vem da política 
e que, muitas vezes, sofrem, na própria pele, na sua 
família, a questão do desemprego ou do subemprego.

Portanto, ao cumprimentar os trabalhadores de 
todo o Brasil, quero, de maneira muito especial, abraçar 
os trabalhadores e as trabalhadoras do meu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Muito obrigado Senador Mozarildo Cavalcanti, 
que tão bem representa o Estado de Roraima nesta 
Casa. Pelo pronunciamento, cumprimento V. Exª.

Convido para fazer uso da palavra, como Líder, 
pela Liderança do PDT, o Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF. 
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, nobre Senador Jorge Viana; Srªs Senadoras e 
Srs. Senadores, também venho aqui, Senador Jorge 
Viana, para falar sobre o Dia do Trabalho.

Quero falar sobre o Dia do Trabalho, primeiro 
lembrando que havia duas maneiras de lutar no Dia 
do Trabalho – aliás, antes disso, é preciso dizer que 
o Dia do Trabalho é um dia de luta, não é um dia de 
comemoração apenas, não é um dia de festa apenas. 
Historicamente, esse dia foi escolhido, 1º de maio, foi 
o dia de luta, de uma greve com trabalhadores mortos. 
Esse é um tempo de luta, um dia de luta. Essa luta, 
como dizia, Senador Jorge Viana, se fazia por duas 
formas: um grupo socialista, um grupo capitalista.

O grupo socialista usava o dia do trabalhador para 
lutar pela propriedade do capital, fazer com que o capi-
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tal, as máquinas, os prédios das indústrias, as terras, 
tudo isso pertencesse aos trabalhadores que usavam 
as máquinas e as terras. Essa era a visão socialista.

Outros trabalhadores lutavam pelos salários, não 
estavam preocupados em quem era o dono do capital, 
quem era o dono da máquina, mas, sim, quanto esse 
capitalista pagaria pelo trabalho do trabalhador.

Hoje em dia, não está em debate, pelo menos 
neste momento na história, a ideia da propriedade 
estatal do capital. Hoje em dia, portanto, o que temos 
visto é a luta pelo salário, pelos direitos trabalhistas, 
como nós fizemos aqui com a PEC das domésticas, 
como amanhã certamente será o tema de debate nos 
grandes encontros de trabalhadores pelo País, como 
será o tema das centrais sindicais e dos sindicatos em 
geral. Eles vão lutar pelos direitos trabalhistas, pelos 
salários, por outros direitos, e menos por aquilo que lu-
távamos antes, que era a propriedade estatal do capital.

Quero trazer aqui, Senador Jorge Viana, que é 
preciso trazer de volta a luta pelo capital. Mas outro 
capital: o capital conhecimento. Hoje o que precisamos 
socializar, garantir para todos não é mais a propriedade 
da fábrica, não é mais a propriedade das máquinas. 
Isso, um dia, talvez volte. Mas a luta que devemos ter 
hoje, os trabalhadores do mundo inteiro, é para que o 
capital conhecimento esteja ao acesso de todos.

É uma pena, mas não prevejo para amanhã dis-
cursos dos presidentes das centrais sindicais lutando 
para socializar o capital conhecimento, exigindo es-
colas para os seus filhos tão boas quanto as escolas 
dos seus patrões. Esta que é a luta hoje: além da luta 
pelo salário, pelos direitos trabalhistas, a luta pelo ca-
pital conhecimento. Fazer com que, neste País – em 
muitos outros, já foi resolvido –, o conhecimento não 
seja transmitido hereditariamente, como antigamente 
nas capitanias hereditárias.

Conhecimento deve ser o resultado do talento, da 
persistência, da vocação da pessoa, e não do dinhei-
ro que seu pai tem. Hoje, no Brasil, o conhecimento é 
transmitido hereditariamente, Senador Ataíde, porque 
aquele que tem dinheiro compra conhecimento para 
seus filhos através das boas escolas; os que não têm 
dinheiro deixam seus filhos em escolas que não são 
capazes de dar conhecimento. E aí nós caímos na 
vergonha de que aquilo que deveria ser o produto do 
talento, no Brasil, é comprado pelos que têm dinheiro.

Eu gostaria de ver amanhã as centrais sindicais 
lutando por isso, mas, sinceramente, não acredito que 
eles tenham nem a consciência, nem tenham o senti-
mento de urgência de lutar por um sistema educacional, 
Senador Moka, em que o filho do trabalhador possa 
estudar em uma escola tão boa quanto a do filho do 
seu patrão; em que o filho do mais pobre estude numa 

escola tão boa quanto a do filho do mais rico. E aí, sim, 
a gente socializa o conhecimento.

Não é mais tempo de querer socializar a fábrica, 
a terra. É tempo de socializar o conhecimento, que é 
algo de cada um, do seu talento, da sua persistência, 
da sua vocação, mas que tem origem na possibilidade 
do acesso aos meios educacionais. O socialismo hoje, 
para mim, é a escola igual para todos.

Socialismo não é mais o capital nas mãos do tra-
balhador, que foi inclusive uma grande ilusão, porque 
ficou nas mãos do Estado, e não nas mãos do traba-
lhador. Ficou nas mãos do partido, que se referia como 
liderança dos trabalhadores, e não nas mãos dos tra-
balhadores. O capital, mesmo onde se fez socialismo, 
continua privado, só que não nas mãos de um capi-
talista, e, sim, nas mãos dos dirigentes do Estado. O 
que a gente precisa lutar hoje é pela socialização do 
conhecimento, assegurando escolas iguais para todos. 
E isso é muito difícil de a gente conseguir no Brasil. 

Veja, Senador Ataídes, que os escravos conse-
guiam fugir para a liberdade, mas hoje uma criança 
não pode invadir uma escola para ter boa educação. 
Era mais fácil o escravo ficar livre do que uma crian-
ça pobre hoje ter uma boa educação, porque invadir 
escola não existe, fugir da escravidão existia. Invadir 
terra existe, mas invadir escola não existe.

Por isso, é uma questão de políticas públicas. E 
políticas públicas que façam com que no Brasil acon-
teça o que já acontece hoje na maior parte dos países 
que têm um mínimo de condições, como todos os eu-
ropeus, todos da América do Norte, um país como a 
Coreia, que não é um país que faz parte dos mais ricos: 
escola igual para todos, socializando o conhecimento.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Essa deveria ser a bandeira de luta de hoje dos 
trabalhadores no seu 1º de maio.

Mas, além disso, a grande vantagem é que, ao 
fazer essa socialização, em vez de tomar do capitalis-
ta, a gente está é distribuindo para todos. E o que vai 
acontecer é que o país fica mais rico. O país fica mais 
rico porque potenciais que estão escondidos dentro 
da cabeça das pessoas que não têm escola, esse po-
tencial aflora e passa a ter um papel fundamental na 
construção de um novo país.

O Brasil de hoje, em que apenas 40% termi-
nam o ensino médio, desses, no máximo a metade 
com bom ensino médio, ou seja, 20%, essa situação 
é como se, para cada 100 postos de petróleo que a 
gente encontrasse, tapássemos 80 e só deixássemos 
ficarem aflorados 20.

(Interrupção de som.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Preciso de mais um ou dois minutos para dar a 
palavra ao Senador Ataídes, que pediu.

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Obri-
gado, Senador Cristovam. Senador, eu sou um princi-
piante na política nacional. Posso dizer que acabei de 
chegar nesta Casa. Mas eu fico muito contente, muito 
feliz, não canso de dizer, de chegar aqui e encontrar 
nesta Casa um Senador com toda a sabedoria que Deus 
lhe concedeu, carregando essa bandeira da educação. 
Sempre que vejo o senhor nesta tribuna, procuro correr 
para este plenário, porque, mesmo quando V. Exª está 
tratando de outro assunto, o senhor sempre agrega ao 
seu discurso o problema da educação no País, que é 
extremamente grave. É sabido por todos nós que um 
país que não tem cultura, que não tem educação ja-
mais crescerá, e, se crescer, crescerá de uma forma 
errada. Eu queria, Senador Cristovam, neste momento, 
dar um testemunho meu, coisa que nunca digo por aí. 
Vim de família muito pobre. Até os 11 anos de idade, 
eu nunca tinha sentado numa cadeirinha de escola. 
Fui à cidade, aqui no interior de Goiás, vender galinha 
com a minha mãe para comprar o café e o açúcar, e lá 
resolvi ficar. Não tinha experiência de nada, só sabia 
capinar e roçar, coisas da roça, mas alguma coisa me 
dizia que eu precisava estudar

(Soa a campainha.)

O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – E 
fiquei. E minha mãe disse: “O seu pai vai me cobrar 
muito caro”. E cobrou muito caro da minha mãe, sim. 
Pois bem, Senador, matriculei-me numa escola públi-
ca e fui, então, procurar trabalho, mas não encontrava, 
porque eu não tinha profissão. A única coisa que eu 
sabia fazer era carpir, capinar e roçar, mexer com a lida 
da roça. Sofri tanto, muito, muito! Até que, num certo 
dia, eu capinei o quintal, limpei o quintal de um cidadão 
que tinha uma escola de datilografia, e esse cidadão 
me permitiu fazer o curso de datilografia. Com esse 
curso de datilografia, na época, consegui um empre-
go de office boy no Frigorífico Bordon, hoje falido, mas 
uma tremenda grande empresa em Anápolis, Goiás. 
Daí, eu comecei a caminhar. Hoje, graças a Deus, sou 
um homem bem-sucedido em tudo que fiz, concluí um 
curso de Direito e Contabilidade.

Estou querendo colocar esse depoimento, Sena-
dor, para dizer que, além da educação precária neste 
País, a corrupção, essa coisa danosa, maldita, que tira 
a condição de pagar um bom professor, de ter essa 
igualdade que V. Exa acabou de colocar de o filho do 
rico estudar junto com o filho do pobre, e vice-versa, 
essa corrupção realmente retira o dinheiro. Mas o pior 
é a oportunidade, eu vejo. Naquela época, Senador, 

se eu tivesse tido oportunidade de fazer um cursinho 
de eletricidade, um cursinho de datilografia e outros, 
eu não teria sofrido tanto no início da minha vida. En-
tão, hoje eu vejo o seguinte: no norte do meu querido 
Estado do Tocantins, àqueles garotos que estão fora 
da escola, com 11, 12, 13 anos, se alguém der a eles 
a oportunidade de um curso técnico, de um curso pro-
fissionalizante, esses garotos vão ter oportunidade, 
vão crescer na vida, vão estudar. Por isso, a minha 
briga, a minha encrenca com o Sistema S. Eu peço o 
aprimoramento do Sistema para que eles coloquem 
mais escolas no Norte e no Nordeste deste País para 
dar essa oportunidade. E esse Pronatec é uma ideia 
maravilhosa, porque tem que dar, Senador, a oportu-
nidade a esses jovens que o crack está matando de 
ensinar a eles alguma coisa. Porque aí eu acho até 
que eles vão para a escola. Eu agradeço muito este 
aparte, Senador. Quero dizer que sou um admirador 
sempre de V. Exa. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Muito obrigado, Senador. 

Eu quero apenas concluir mostrando como hoje 
a educação é mais importante ainda. Quando V. Exa 
era pequeno, bastou um curso de datilografia.

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Hoje, nem datilografia existe mais. Hoje tem que 
saber usar o computador. Hoje tem que conhecer os 
meandros dos programas de Windows e outros para 
poder conseguir esse emprego. E, para saber usar 
um computador, precisa-se ter mais formação do que 
precisávamos nós para bater à máquina. Era uma ta-
refa quase que mecânica. Hoje exige uma formação. 

Isso vale para o trabalhador, porque as máquinas 
ficaram inteligentes. A máquina de escrever de hoje, 
que é o computador, é inteligente. Então, exige alguém 
com inteligência, conhecimento para fazer funcionar. 

Por isso que a gente sabe que a educação no 
Brasil até que vem crescendo um pouquinho, mas a 
brecha tem aumentado na necessidade, porque a edu-
cação cresce um pouquinho, e a necessidade cresce 
muito mais. 

Até 30 anos atrás uma pessoa que não soubesse 
ler podia ser cozinheiro; hoje é muito difícil. Hoje, você 
precisa saber ler para qualquer coisa. Hoje você precisa 
saber de computação para ser datilógrafo, cuja expres-
são nem se usa mais. Nós estamos ficando para trás 
mesmo quando avançamos, porque avançamos numa 
velocidade menor do que as exigências de educação 
que o mundo exerce sobre cada um e sobre o País intei-
ro. Por isso, Senador Jorge Viana, eu concluo dizendo...

(Soa a campainha.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – ... Dia do Trabalhador tem que voltar a ser dia 
de luta e não apenas de reivindicação. E essa luta 
hoje continua sendo a socialização, mas não mais 
das máquinas, e, sim, do conhecimento necessário 
para fazê-las funcionar. E eu espero que as Centrais 
Sindicais descubram como educação é importante no 
aprimoramento da vida dos trabalhadores, sobretudo 
dos seus filhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Cristovam, e 
fiquei atento, aqui, ouvindo o nosso Senador Ataídes 
contando a história de vida dele, e que se traduz numa 
coisa muito bonita. Eu também sou um dos primeiros, 
junto com meus irmãos, como muitos brasileiros, que 
têm próximo da minha idade, os primeiros a alcançar 
fazer o nível superior, a geração que conseguiu, gra-
ças ao esforço dos pais, alcançar isso, e, de alguma 
maneira, isso, certamente, foi o que me trouxe para cá, 
como trouxe o Senador Ataídes, e muitos exemplos de 
colegas, e para outras atividades também.

E é um encontro, como V. Exª bem coloca, no Dia 
do Trabalho, quando celebra aqui no pronunciamento, 
que o Brasil tem que intensificar. Esse encontro dos 
brasileiros e brasileiras com a oportunidade do conhe-
cimento, de aprender. Essa, talvez, seja a melhor es-
cola para a vida e para o trabalho, e para que a gente 
possa usufruir dessa vida de forma adequada.

Então, cumprimento, mais uma vez, V. Exª, Pro-
fessor Cristovam Buarque e querido e bom amigo.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – 
DF) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Convido para fazer uso da palavra o Senador 
Moka, que inclusive vai falar aqui no Plenário sobre a 
visita da nossa Presidenta Dilma ao Mato Grosso do 
Sul. Eu acompanhei através das redes sociais, com o 
Delcídio, informando, e, certamente, V. Exª traz aí no-
tícias de como se deu a visita ontem, salvo engano, 
da Presidenta Dilma àquele Estado e àquele povo que 
V. Exª representa tão bem.

Com a palavra, V. Exª, Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Meu caro Vice-Presidente do Senado, Senador 
Jorge Viana, irmão do querido amigo, colega médico, 
hoje Governador do Acre, Tião Viana, o que me traz a 
esta tribuna é a visita, na verdade, a ida da Presidenta 
Dilma Rousseff ao meu Estado, Mato Grosso do Sul. 

A Presidenta foi acompanhada de sua assesso-
ria da área de comunicação. O propósito de sua ida 
era a entrega de 300 ônibus escolares. Um programa 
nacional do Ministério da Educação.

E, para nossa alegria e honra, a Presidenta Dil-
ma se fez acompanhada do Ministro da Educação, 
ex-Senador, foi Deputado Federal comigo, o Ministro 
Aloizio Mercadante.

Sr. Presidente, a ida da Presidenta Dilma foi im-
portante sob vários aspectos. Primeiramente, entregou 
os ônibus para cada um dos 79 prefeitos de Mato Gros-
so do Sul. Fez um pronunciamento em que destacou 
a sua preocupação, a preocupação de seu Governo, 
os avanços do seu Governo, do seu Ministro Aloizio 
Mercadante, na área da Educação; avanços reconhe-
cidos, sem sobra de dúvida.

A Presidenta Dilma deu notícias importantes para 
o meu Estado, Mato Grosso do Sul. A começar pela 
construção da ferrovia. Mato Grosso do Sul espera há 
algum tempo que a gente possa tirar do papel o pro-
jeto de uma ferrovia ligando a minha Maracaju até o 
Paraná, Cascavel até o Porto Paranaguá.

É uma importante ferrovia. Vai baratear muito o 
custo do nosso transporte. Aliás, a gente, às vezes, 
não consegue entender. Transporte rodoviário, a partir 
de duzentos, trezentos quilômetros é antieconômico. 
O Transporte rodoviário é para pequenas e médias 
distâncias.

Tirar soja de Maracaju, da região de Dourados 
até o Porto Paranaguá através de caminhão, ou do 
antigo Mato Grosso ao Porto Paranaguá, é inviável.

Isso deixa os nossos produtos com o preço não 
muito competitivo. Não fosse a eficiência do nosso pro-
dutor, estaríamos com muita dificuldade para vender 
essa produção. Mas a Presidente Dilma disse que, 
no ano que vem, começa esse importante empreen-
dimento.

Sua Excelência também cumpriu um compromis-
so. Na quinta-feira passada, estivemos com a Presi-
dente Dilma – eu e o Governador André Puccinelli –, 
numa audiência em que Sua Excelência, atendendo 
a um pleito do Governador André Puccinelli, que é a 
BR-419, comprometeu-se a colocar no Programa de 
Aceleração do Crescimento uma rodovia que vai ligar, 
da região norte do Mato Grosso do Sul, a nossa que-
rida e importante cidade de Rio Verde, na entrada do 
Pantanal, às queridas Aquidauana e Anastácio. Com-
prometeu-se, a Presidente, a fazer. Todos, evidente-
mente, são projetos executivos, mas vai passar isso 
para o Governo do Estado licitar e, evidentemente, o 
Governador André Puccinelli – e esperamos que isso 
possa acontecer o mais rápido possível –, o Governo, 
poderá tocar essa que é um estrada, uma rodovia, 
muito importante! 

Mas venho a esta tribuna, para agradecer, pes-
soalmente, à Presidente Dilma. Quando estivermos 
lá, Senador Jorge Viana – e V. Exª, que é do Acre, vai 
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entender o que estou falando: temos uma fronteira, 
com o Paraguai e com a Bolívia, extensa, uma fron-
teira seca. Sou nascido e criado na fronteira, a minha 
cidade é Bela Vista, e a nossa fronteira precisa de po-
líticas públicas diferenciadas. 

Lembro-me de que, quando aqui cheguei, parti-
cipei da chamada CPI do Narcotráfico, e, ali, tomei co-
nhecimento da entrada – e esse é um tema que quem 
mora na fronteira não gosta de ver tratado.

A fronteira é uma região importante, rica, mas vira 
e mexe é conhecida pela entrada de drogas, a entra-
da de armas e nós queremos mudar essa realidade.

Há uma rodovia, a 165, chamada Sul-Fronteira, 
que integra todos os Municípios da faixa de fronteira. 
Essa rodovia trará uma nova realidade para os Muni-
cípios de fronteira, dará oportunidade para os nossos 
jovens, hoje presas muito fáceis. São presas do chama-
do crime organizado. E essa realidade nós vamos mu-
dar exatamente com investimentos, políticas públicas.

Eu quero levar para Ponta Porã, a maior cidade 
da região de fronteira, exatamente alternativas para 
isso. Então, nós temos conversado muito, temos tra-
tativas importantes. Mas especialmente hoje, com em 
relação a essa rodovia, a Presidente Dilma tomou o 
compromisso pessoal. Embora seja uma rodovia es-
tadual, ela quer colocar essa rodovia, a Sul-Fronteira, 
também no Programa de Aceleração de Crescimento.

Ela me disse textualmente, perguntou no dia em 
que fui com o Governador qual seria a importância 
econômica. A importância econômica é a integração. 
Mas muito mais do que a importância econômica é a 
importância social. É dar alternativa, criar possibilida-
des para aquela região.

Por isso, vim aqui hoje dizer para à Presidente 
Dilma que, particularmente, sou muito agradecido por 
esse compromisso que o Governo Federal, o seu Go-
verno, está tomando. 

Aí, para não ser omisso, nós tivemos lá os pro-
dutores rurais, sim. Produtores rurais... Senador Jorge 
Viana, já por três ou quatro vezes, toquei nesse assunto. 

Nós temos um problema de demarcação de terras 
indígenas. Eu continuo insistindo no mesmo discurso, 
meu caro líder do Congresso, Senador José Pimentel.

Não é possível! No Mato Grosso do Sul não há 
grileiros, não há invasão. Os produtores são donos, 
eles têm títulos, são proprietários. Se houve no pas-
sado aldeias... Enfim, quando Getúlio Vargas loteou 
aquela região, de alguma forma ficaram legalizadas 
aquelas propriedades. 

Então, eu costumo dizer que nós temos uma dí-
vida com os povos indígenas, com as nações indíge-
nas? Eu sou daqueles que pensam que temos, mas 
essa dívida é da sociedade como um todo. E não se 

pode resgatar esse compromisso, essa dívida com a 
população indígena em cima de um único segmento 
da sociedade, que são os produtores rurais.

(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 

– Eu sempre defendi: vamos alocar recursos para o 
Orçamento e, se precisarmos aumentar a aldeia, fazer 
maiores demarcações, vamos, ao invés de expropriar 
a terra, desapropriá-la, pagando o valor da benfeitoria 
e o valor da terra nua.

Fiz essa articulação aqui e fui ajudado na Co-
missão de Constituição e Justiça. Colocamos poucos 
recursos. A nossa pretensão era de R$50 milhões, e 
conseguimos alocar esse valor. Isso representava o 
início, porque, no caso de uma demarcação, na hora 
em que se chegar à conclusão de que é terra indíge-
na, a única forma será desapropriar e pagar o valor 
da benfeitoria e da terra nua.

Muito bem! Nós não conseguimos sair, não con-
seguimos avançar. Mesmo assim, a Funai – aí é que 
está o problema; é isto que cria tensão no Mato Gros-
so do Sul – não para de criar grupos de estudos para 
aumentar. Senador Jorge Viana, se pegarmos Japorã, 
Iguatemi e outros Municípios, eles estão hoje chegan-
do à incrível marca de 200 mil hectares.

Ora, essas coisas têm que ter limite. Não é pos-
sível conviver com esse fato. Em função disso, cada 
um daqueles produtores rurais se sente ameaçado.

Então, eu acho que nós tínhamos que parar. É a 
reivindicação dos produtores: vamos parar com qual-
quer estudo de demarcação e vamos resolver primeiro 
a situação.

O Supremo, agora, tem a decisão em relação aos 
embargos que estão lá. A decisão do Supremo será 
uma decisão para o País, e é isso que se aguarda. En-
quanto não houver manifestação da Corte Suprema...

(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) 

– ... não haverá que se falar mais em estudos demar-
catórios.

O incidente não teve repercussões maiores, mas, 
evidentemente, sempre ficam marcas.

Eu tenho certeza de que não é essa a vontade. 
Na hora em que nós definirmos essa situação de de-
sapropriação, pararmos com esses grupos de estudos, 
fizermos alguma coisa que realmente seja razoável, eu 
não tenho dúvida de que encontraremos o equilíbrio.

Mas, encerro o meu pronunciamento, agrade-
cendo a visita da Presidente Dilma e, principalmente, 
o resgate do compromisso que ela havia assumido 
aqui, em audiência com este Parlamentar e com o 
Governador André Puccinelli.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Cumprimento V. Exª e passo...

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela 
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador José Pimentel.

Depois, vou abrir a Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – É 

exatamente sobre isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Pois não, Senador.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela 

ordem. Sem revisão do orador.) – Se V. Exª puder abrir 
a Ordem do Dia, informo que fizemos uma conversa 
com os Líderes da Casa, da Base do Governo e da 
oposição, e não há acordo para votar, na sessão de 
hoje, a Medida Provisória nº 602.

Em face da falta de acordo, Sr. Presidente, eu 
sugeriria a V. Exª que votássemos os requerimentos 
para os quais há acordo, a partir do item 17 até o 21. 
Esses requerimentos não estão sobrestados em face 
da Medida Provisória, e há acordo de todos os Líderes 
da Casa para votá-los.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – 

ORDEM DO DIA
Agradeço, de antemão, a contribuição do Líder 

do Governo no Congresso, meu colega de Bancada, 
Senador José Pimentel, que tem sido sempre um auxi-
liar no bom andamento dos trabalhos da Casa e muito 
presente. S. Exª informa – e a Mesa acata, por entender 
que esse é o procedimento regimental – que não há 
acordo para apreciação da Medida Provisória nº 602, 
de 2012. Então, a pauta segue trancada.

Ao mesmo tempo, o nobre Senador José Pimentel 
faz à Mesa um encaminhamento para que apreciemos 
os requerimentos, salvo engano, do item 17 ao item 
21, que estão na pauta e podem ser objeto de apre-
ciação. Assim esta Presidência entende e vai conduzir 
a Ordem do Dia.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Pela ordem, Senador Ataídes.

O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO. 
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Seguindo orien-
tação do nosso Líder, Senador Aloysio Nunes, esta-
mos dispostos e concordamos com as votações des-
ses requerimentos que V. Exª acabou de colocar, do 
item 17 ao 21.

Portanto, o PSDB é favorável à votação desses 
requerimentos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT 
– AC) – Agradeço a contribuição de V. Exª, Senador 
Ataídes, e passo à apreciação dos requerimentos, 
conforme entendimento.

Item 17:

REQUERIMENTO Nº 316, DE 2012 
(Incluído em Ordem do Dia nos termos 
do art. 222, § 2º, do Regimento Interno)

Votação, em turno único, do Requerimen-
to – no caso, de minha autoria – nº 316, de 
2012, solicitando voto de aplauso à Comis-
são Pró-Índio do Acre, instituição criada em 
fevereiro de 1979, pelo exemplo de trabalho 
na defesa da cidadania dos povos indíge-
nas nas áreas de educação, saúde, cultura 
e meio ambiente.
Parecer favorável, sob nº 283, de 2013, da Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania. 
Relator: Senador Vital do Rêgo.

Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Item 18:

REQUERIMENTO Nº 270, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
270, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
nº 42, de 2010, além das Comissões constan-
tes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(fornecimento e instalação dos equipamentos 
de medição de energia elétrica).

Esse é o conteúdo da matéria.
Votação do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Uma vez que se encontra instruída pela Comis-

são de Serviços de Infraestrutura e pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, a matéria vai à 
Comissão de Assuntos Econômicos, seguindo, poste-
riormente, nos termos do art. 49, inciso I, do Regimen-
to Interno, à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e Controle.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Item 19:
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REQUERIMENTO Nº 277, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
277, de 2013, do Senador Pedro Simon, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 275, de 2012, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e 
Cidadania (divulgação da razão social e de 
documentação de emissoras de radiodifusão).

Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, seguindo, posteriormente, nos termos 
do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, à de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Item 20:

REQUERIMENTO Nº 307, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
307, de 2013, do Senador José Pimentel, soli-
citando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei da Câmara nºs 93 e 129, de 2011; e dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 270, de 2010; 
466 e 700, de 2011; 101, 147 e 259, de 2012; 
e 25, de 2013, por regularem matéria correla-
ta (Benefícios para pessoas com deficiência).

Esse é o conteúdo da matéria.
Votação do requerimento de autoria do nobre 

Senador, que está presente, José Pimentel.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria passa a tramitar em conjunto e segue 

ao exame das Comissões de Assuntos Econômicos; 
de Constituição, Justiça e Cidadania; de Serviços e 
Infraestrutura e, nos termos do art. 49, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado, de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Item 21:

REQUERIMENTO Nº 308, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
308, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
270, de 2011 (que tramita em conjunto com o 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 57, 
de 2011 e com os Projetos de Lei do Senado nº 

42, de 2006; e 70, 71, 381, 516, 565, de 2011), 
além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

A matéria trata da remuneração do empregado 
e da empregada doméstica.

Votação do requerimento de autoria do nobre 
Senador Vital do Rêgo. 

As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Encerrada a Ordem do Dia.

São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária.

1 
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 602, DE 2012

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 602, de 2012, que autoriza a prorrogação 
de contratos por tempo determinado no âmbito 
do Centro Gestor e Operacional do Sistema de 
Proteção da Amazônia – CENSIPAM e do Fun-
do Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE; altera as Leis nºs 12.337, de 12 de 
novembro de 2010, e 10.480, de 2 de julho de 
2002; revoga dispositivo da Lei nº 12.469, de 
26 de agosto de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 10, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Beto Faro (PT/PA); e Relator 
Revisor: Senador Aníbal Diniz (PT/AC), favo-
rável à Medida Provisória e pela rejeição das 
emendas oferecidas perante a Comissão Mista.

2 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 117, DE 2012 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 280, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência da 
República, que dá nova redação ao art. 9º da Lei 
nº 11.803, de 5 de novembro de 2008 (autori-
za o Banco Central do Brasil a abrir crédito aos 
Bancos Centrais da República Argentina e do 
Uruguai, sob a forma de margem de contingên-
cia reciprocamente concedida no âmbito do Sis-
tema de Pagamentos em Moeda Local – SML).
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013, 
da Comissão de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo 
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Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econô-
micos, Relator: Senador Humberto Costa, com 
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 84, DE 2013 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do 

parágrafo único do art. 353 do Regimento Interno)

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado 
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013, 
da Comissão de Assuntos Econômicos, Re-
lator ad hoc: Senador Humberto Costa), que 
aprova a Programação Monetária para o pri-
meiro trimestre de 2013.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos 

do Requerimento nº 330, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que susta os 
efeitos da resolução administrativa expedi-
da pelo Tribunal Superior Eleitoral nos au-
tos da Petição nº. 9.495/AM, que redefine o 
número de Deputados Federais, Estaduais 
e Distritais.
Pendente de parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos 
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Vala-
dares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloy-
sio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo 
Lopes e a Senadora Ana Rita.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Terceira sessão de discussão, em primeiro tur-
no, 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 es-
tabelecer 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, anual-
mente, 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 Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 86, DE 2011 
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 

do Requerimento nº 176, de 2013 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatá-
ria a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria 
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região, 
com sede em Manaus e jurisdição no Estado 
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 
do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias para criar o Tribunal Regional Federal 
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdi-
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ção nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão 
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012) 

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos 
do Requerimento nº 176, de 2013)

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário 
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal 
Regional Federal com jurisdição nos Estados 
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede 
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com votos vencidos dos Senadores Pedro Ta-
ques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira 
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade 
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 115, DE 2011

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatá-
rio o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso 
VI do art. 150 da Constituição Federal, para 
vedar a instituição de impostos sobre os me-
dicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da 
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.

11 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO 
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 2000

Discussão, em turno único, do Substitutivo 
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa), 
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de 
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desen-
volvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012, 
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eunício de Oliveira, pela constitu-
cionalidade, juridicidade e regimentalidade da 
matéria (em parecer preliminar, nos termos do 
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da Câ-
mara, exceto quanto às alterações feitas pela Câ-
mara ao texto da ementa e à redação do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator: 
Senador Benedito de Lira, favorável.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 101, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005, 
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
bem Santiago), que institui o Dia Nacional do 
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na 
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 102, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 102, de 2008 (nº 6.046/2005, na 
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Pa-
triota), que institui o Dia Nacional dos Agentes 
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob nº 64, de 2009, da Co-
missão de Educação, Cultura e Esporte, Re-
lator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 12, de 2013 (nº 2.207/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência 
da República, que dispõe sobre a criação da 



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22713 

Universidade Federal do Sul da Bahia – UFES-
BA, e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 281 e 282, de 
2013, das Comissões de Constituição, Justiça 
e Cidadania, Relator Senador Walter Pinheiro; 
e de Educação, Cultura e Esporte, Relatora: 
Senadora Lídice da Mata.

15 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 60, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamen-
tar Brasil-Dinamarca e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de 
2011, das Comissões de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador 

Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora 
Marta Suplicy.

16 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 61, DE 2010

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução do Senado nº 61, de 2010, do Senador 
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parla-
mentar Brasil– Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de 2011, 
das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator ad hoc: Senador Alfredo Cotait; 
e Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy.

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) – Os pareceres lidos vão à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 40, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 40/2013/CE 

Brasília, 24 de abril de 2013

Assunto: Aprovação de matéria

Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência 
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, na 
reunião realizada nesta data, pela aprovação do Projeto 
de Lei do Senado nº123, de 2013, de autoria de Sua 
Excelência o Senhor Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que “Altera a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
para estabelecer a titulação em nível de pós-graduação 
como exigência mínima para o ingresso na Carreira de 
Magistério Superior”, com a emenda oferecida.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 40, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição 
de recurso, por um décimo da composição da Casa, 
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos 
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 68, de 2013, 
do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, que comunica a apreciação, em caráter ter-
minativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 68/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 24 de abril de 2013

Assunto: decisão terminativa.

Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º, 

do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa 
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta 
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, 
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 132, 
de 2012, que “Dispõe sobre a investigação criminal 
conduzida pelo delegado de polícia”, de autoria do 
Deputado Arnaldo Faria de Sá.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presiden-
te da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Com referência ao Ofício nº 68, de 2013, fica 
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de 
recurso, por um décimo da composição da Casa, para 
que o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012, seja 
apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 373, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do RISF, 
a retirada do Projeto de Lei do Senado nº 103 de 2013 
(Acrescenta § 5º e 6º ao art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 
de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Bene-
fícios da Previdência Social e dá outras providências 
para dispor sobre a contagem do período de defeso no 
âmbito da pesca como tempo de contribuição), 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.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 374, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 13, combinado com o 
art. 40, § 1º, I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-me desta Casa, no próximo 
dia 13 de maio, quando participarei, na qualidade de 
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte, da abertura do XXV Fórum Nacional: O Brasil de 
amanhã, a ser realizado na cidade do Rio de Janeiro. 

Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será en-
caminhado à Comissão competente.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 
será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado 

e encaminhado às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura 
de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 30, de 2013, que acaba de ser lido.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:
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OF. 90/2013/CAE 

Brasília, 30 de abril de 2013

Assunto: Substituição de membro da Subcomissão 
CAEAM

Senhor Presidente, 
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião 

da 18a Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos 

Econômicos, realizada nesta data, o Senador Wilder 
Morais foi designado membro titular da Subcomissão 
Permanente de Assuntos Municipais, criada por meio 
do RQE no 7, de 2005, na vaga antes ocupada pelo 
Senador José Agripino. 

Segue anexa a nova composição.
Respeitosamente, –  Senador Lindbergh Farias, 

Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 102, de 
2013, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputa-
dos, encaminhando autógrafo do Projeto de Lei da 
Câmara nº 62, de 2011, sancionado e convertido na 
Lei nº 12.799, de 10 de abril de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 102/13/OS-GSE

Brasília, 26 de abril de 2013

Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei san-
cionado

Senhor Primeiro-Secretário
Comunico a Vossa Excelência, para devidos 

fins, que o projeto de Lei nº 176, de 2007, da Câ-

mara dos Deputados (PLC nº 62/11), que “Dispõe 
sobre a isenção de pagamento de taxas para inscri-
ção em processos seletivos de ingresso nos cursos 
das instituições federais de educação superior”, foi 
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta 
da República e convertido na Lei nº 12.799, de 10 
de abril de 2013.

Na oportunidade, remeto a essa Casa uma via 
dos autógrafos do referido projeto, bem como cópia 
da Mensagem e do texto da lei em que se converteu 
a proposição ora encaminhada.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, as seguintes matérias:



22774 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22775 



22776 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22777 



22778 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22779 



22780 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22781 



22782 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22783 



22784 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22785 



22786 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22787 



22788 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22789 



22790 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22791 



22792 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22793 



22794 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22795 



22796 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22797 



22798 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22799 



22800 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22801 



22802 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22803 



22804 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22805 



22806 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22807 



22808 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22809 



22810 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22811 



22812 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 

AC) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos 

termos do art. 91, § 1º, inciso IV, do Regimento Interno, 

os Projetos serão apreciados terminativamente pelas 

Comissões competentes, podendo receber emendas 

perante a primeira ou única comissão do despacho 

pelo prazo de cinco dias úteis, nos termos do art. 122, 

II, c, da referida Norma Interna. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2013 
(nº 5.896/2009, na Casa de origem), de iniciativa da 
Presidência da República, que dispõe sobre a licen-
ça à gestante e à adotante, as medidas de proteção 
à maternidade para militares grávidas e a licença-pa-
ternidade, no âmbito das Forças Armadas.

É o seguinte o Projeto:



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22813 



22814 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22815 



22816 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22817 



22818 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013



Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 1º 22819 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei da Câmara nº 22, de 2013, 
vai às Comissões de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa; de Assuntos Sociais; e de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Depu-
tados, o Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2013 

(nº 2.592/2007, na Casa de origem, do Deputado Beto 
Albuquerque e outros), que altera os arts. 173, 174, 
175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei 
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que “institui o 
Código de Trânsito Brasileiro”, para dispor sobre san-
ções administrativas e crimes de trânsito. 

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – O Projeto de Lei da Câmara nº 26, de 2013, 
vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – 
AC) – Eu convido o Senador Mozarildo Cavalcanti para, 
se puder, presidir, ou o Senador Ataídes, porque eu 
me inscrevi pela Liderança para fazer uso da palavra 
em primeiro lugar, logo após a Ordem do Dia, e depois 
seguiremos com as inscrições, sendo o Senador José 
Pimentel o próximo.

V. Exa é o próximo orador inscrito, Senador José 
Pimentel.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Ataídes Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pela Li-
derança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Se-
nador Ataídes, obrigado pela contribuição, pelo auxílio 
à Mesa Diretora.

Eu venho à tribuna do Senado, hoje, para ver se 
este mês de abril não termina impunemente. O mês 
de abril, no nosso País, confunde-se com o mês dos 
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pacotes, alguns deles indesejáveis e que entraram 
numa parte muito triste da nossa história.

Essa semana que passou, a última semana do 
mês de abril, suscitou um debate que hoje segue sen-
do parte da agenda de muitos colegas, inclusive aqui 
do Senado, e ocupa generosos espaços no noticiário 
nacional. Eu falava sobre isso, ainda há pouco, com o 
meu colega Senador Cristovam.

Hoje é o último dia de mais um abril, que pen-
so que está terminando de uma maneira em que as 
versões estão substituindo os fatos. E eu, sendo um 
Senador do PT, como já disse na entrevista que dei, 
no domingo, para o jornal O Globo, não sou da Base 
de Apoio ao Governo; eu sou da Base do Governo, da 
Bancada do Governo. Os cargos e a vida pública que 
consegui – e tive o privilégio dado pelo povo do Acre 
– foram sempre no PT.

Agora, nesta semana, num debate que implica 
uma modificação, que nos faz questionar, até do pon-
to de vista da oportunidade, o grau de interferência 
no processo eleitoral que se avizinha, eu assumi uma 
posição pública e somei-me a uma maioria aqui do 
Plenário, divergindo dos meus colegas de partido da 
Câmara e de alguns colegas aqui, do próprio Sena-
do. Prendi-me, especificamente, a uma história que 
é a do meu próprio partido, a história do Partido dos 
Trabalhadores.

A história do PT nasceu junto com a redemocra-
tização do País, vem dos movimentos sociais, da luta 
de um povo por liberdade, por ver garantidos os seus 
direitos. O sonho de um povo de sair da exclusão so-
cial, de ser olhado. Liderados por Lula e tantos valiosos 
e valiosas companheiras, chegamos à Presidência da 
República, mas a nossa jornada, colegas Senadores e 
Senadoras, que me acompanham, todos que me ouvem 
pela Rádio Senado e que podem estar me assistindo 
pela TV Senado, não foi nada fácil.

Vou lembrar, neste último dia de abril, o mais fa-
moso pacote de abril: o pacote de 1977, que deu fama 
a este mês. O pacote da ditadura militar que fechou 
temporariamente o Congresso e que mudou a com-
posição desta Casa. Pela primeira vez, vimos os fatos 
que são sinônimos de casuísmo, o mais clássico deles: 
uma mudança na legislação tirando do povo o direito 
de escolher os representantes da Casa Legislativa 
e, trazendo para cá, a figura do Senador biônico. Um 
terço da Casa passou a ser ocupado por Senadores 
indicados e não eleitos. Esse foi o pacote mais famoso, 
mas nós temos outros pacotes de abril.

Com a luta, estamos comemorando, como disse o 
Senador Aécio Neves em seu artigo ontem, a que vou 
fazer referência em meu pronunciamento, quero aqui 
fazer um contraponto a ele... Aliás, não um contraponto 

que o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso 
faz, hoje, em entrevista ao jornal Valor Econômico, mas 
eu vou fazer aqui, daqui a pouco.

Em abril de 1983... Ou seja, estamos comemo-
rando trinta anos da emenda Dante de Oliveira. Em 85, 
o Brasil começou a se reencontrar com as liberdades, 
com a democracia. Democracia que exige de todos 
nós, ainda, um exercício quase que diário na busca 
de aperfeiçoá-la. Então, não pode haver sobressalto 
nesse embate entre poderes. Quantas audiências ti-
vemos de políticos, de ontem para hoje, com Ministros 
do Supremo? Dezenas, Senador Cristovam. Dezenas! 
Seguem hoje à tarde.

O noticiário está farto desse eventual conflito. Será 
que esses desentendimentos, essas cobranças públi-
cas não podem ser vistas como um espaço de aper-
feiçoamento da relação entre Poderes? Eu prefiro ver 
assim. Crise seria se não estivéssemos conversando. 
O Presidente desta Casa, acompanhado do Presidente 
da Câmara, foi, ontem, conversar com o Ministro. Aliás, 
isso tem sido uma rotina. E que bom! Isso tem de ser 
celebrado! Agora, fatos concretos ocorreram, como a 
interrupção de um processo legislativo, em que, aí, sim, 
temos de nos perguntar se isso é certo, se é essa a 
independência que este Poder deve guardar.

E estou falando de uma matéria em que me posi-
cionei contra. A matéria que trata de criar mecanismos 
novos, a um ano da próxima eleição, em que alguns 
partidos, como o Rede Sustentabilidade, que tem le-
gitimidade na sua constituição, passam a enfrentar 
barreiras que outros não enfrentaram meses atrás; 
entretanto, de outro lado, fecha os olhos para o MD.

Todo o debate se dá em cima do Rede Sustenta-
bilidade. Pelo que eu saiba – e não tenho autorização 
nem estou em busca disso –, o partido liderado por 
Marina Silva e outros não está atrás de Senadores e 
Deputados para ganhar tempo de televisão, mas o MD 
está. Já foi criado – em abril, de novo –, e eu estou 
dizendo que a criação do MD é um casuísmo, só que 
não é do Governo; é um casuísmo da oposição. Para 
quê? Para poder dar vida ou ressuscitar alguns partidos 
que estavam morrendo, como no caso do PPS. E este 
partido, o PPS, foi criado, Sr. Presidente, na biblioteca 
do Palácio da Alvorada; foi criado dentro da casa do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O nobre Senador Requião pediu um aparte, que 
faço questão de conceder, mas só queria, antes, in-
troduzir aqui que, em abril de 1993, Lula liderava as 
pesquisas eleitorais neste País. Em 1993, o petista 
tinha 22% das intenções de voto (Datafolha); Maluf 
tinha 15%; Brizola, 14%; o tucano, nosso ex-colega, o 
ex-Governador Tasso Jereissati, estava em sexto lugar. 
O Datafolha mostrava Lula com 22% das intenções 
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espontâneas de voto, e Maluf aparecia com 15%. Isso 
foi em abril de 1993. Em setembro de 1993, a Câmara 
dos Deputados aprovou uma mudança na legislação 
eleitoral. Em setembro! Um período que ainda não che-
gamos, mas isso não era casuísmo porque era contra 
o PT, era contra Lula – não era casuísmo! Então, po-
dia, devia! Foi aplaudido pela imprensa, ou parte dela. 
Sabe o que mudaram? Mudaram a legislação falando 
que não pode aparecer imagem externa em programa 
eleitoral, Senador Cristovam. Lutamos por liberdade e 
pelo direito de votar, mas quem se candidata a presidir 
o País não pode dizer onde anda, com quem fala, não 
pode mostrar isso.

O mais estranho é que, em 1993, essa proposta 
tinha um endereço certo. Eu, em Rio Branco, saí com 
D. Marisa, com Lula, de Assis Brasil, numa estrada em-
poeirada, esburacada, conversando com seringueiros, 
com pessoas abandonadas, com excluídos, numa das 
caravanas da cidadania que o Lula realizou.

Ele andou e, pela primeira vez, fez o Brasil co-
nhecer um Brasil desconhecido. Ele foi andar pelos 
rios, pelos igarapés, pelas aldeias, pelos lugares onde 
o povo comia calango, e ele foi fazer a elite brasileira 
olhar para um povo que ela não olhava. Ocupou pági-
nas. E aí falaram: “Pronto! Agora há um líder no Brasil 
que conversa com os pobres, que dorme na casa dos 
pobres, que come junto com os pobres!” Aí inventa-
ram uma modificação na legislação dizendo que não 
se poderia ter imagens externas no programa eleito-
ral. Imaginem!. Hoje dá para rir! Não pode ter imagens 
externas em programa eleitoral! Isso é muito parecido 
com aquela coisa onde aparecia só aquele retratinho, 
na época do regime militar.

O mais grave disso tudo aqui é o seguinte: sa-
bem quem que foi relator dessa matéria na Câmara 
dos Deputados? O Deputado José Serra, do PSDB. 
E é o PT que está atrás de fazer casuísmo. Esse abril 
não pode terminar como outros terminaram, com as 
mentiras e as versões querendo tomar lugar dos fatos.

Ouço com satisfação, porque tenho mais algu-
mas... Mas, se me permitem, vou avançar um pouqui-
nho mais, para que eu possa ouvir o Senador Requião, 
que tem autoridade e memória para dar a sua opinião 
isenta, como sempre deu nesta Casa.

Em 1994, no Governo Itamar Franco, foi criado o 
Plano Real – no ano da eleição. O Lula era uma ameaça. 
Acharam pouco proibir as caravanas da cidadania. No 
Governo Itamar, o Presidente Fernando Henrique era 
o Ministro da Fazenda. E, aí, o Presidente Fernando 
Henrique sai do Ministério da Fazenda para ser candi-
dato. Em abril – de novo abril – de 1994, Lula liderava 
as pesquisas eleitorais, nessa época, com 36% das 
intenções de voto; o segundo colocado era Fernando 

Henrique Cardoso, Ministro da Fazenda, o porta-voz 
do Governo do Presidente Itamar, um governo sério, 
tinha 20%. O Lula tinha 36%; Fernando Henrique, do 
PSDB, tinha 20%; Brizola tinha 10%; Quércia tinha 8%.

O Plano Real, do Presidente Itamar Franco, era 
desaprovado pela maioria dos paulistanos – 43%, 
segunda a Datafolha. Essa desaprovação subiu para 
52%. Quando foi em junho... E sabem o que era junho 
de 1994? Era um mês antes de começar o programa 
eleitoral – um mês antes! Lula lá na frente. E sabe o 
que fizeram, Senador Requião? Criaram o Real, que 
carregamos no bolso hoje. Ótimo! Grande feito! Defen-
do, mas 30 dias antes de começar o programa elei-
toral, trocou a moeda, o dinheiro do País, para o Lula 
não ser Presidente. Ótimo que o resultado que temos, 
hoje, é conhecido; mas não foi feito para dar certo; foi 
feito para o Lula não ser Presidente.

O que aconteceu? O Lula perdeu as eleições. 
Mas isso não foi chamado de casuísmo. O Presidente 
Fernando Henrique foi para a disputa com 7 minutos 
e 30 segundos, dos trinta minutos que tinha; o Lula foi 
com 3 minutos. Perdemos a eleição.

E, aí, o último episódio, que acho que é emblemá-
tico para falar, é que ganharam, governaram, e, quando 
estava perto da próxima eleição, falaram: agora temos 
que mudar a regra. Depois de ter mudado de quatro 
para cinco anos, agora tem que colocar a reeleição. 
Tem que se garantir o expediente da reeleição, mas, 
para isso, teria que se mudar a Constituição e já está 
em cima a eleição. E mudaram! Mudaram a Constitui-
ção, Sr. Presidente, caros colegas, mas essa mudança, 
de alguma maneira, independentemente do mérito da 
iniciativa, foi perversa com os criadores, com o PSDB. 
O PSDB aprovou a reeleição, reelegeu o seu presiden-
te e nunca mais voltou ao poder neste País. E, ainda, 
corre o risco de ficar fora mais tempo. Temos de tirar 
lições disso! Nós, do PT, temos de tirar lições disso: 
manter a nossa coerência histórica.

Aqui tem o fato da reeleição. A reeleição se deu 
de maneira fraudulenta. “Ah, é uma denúncia grave?” 
Não é denúncia grave. Eu estou trazendo aqui porque 
foi público. O jornalista Fernando Rodrigues estam-
pou as gravações. Dois Deputados do Acre assumi-
ram publicamente que venderam os votos por R$200 
mil cada um, naquela época. Hoje, se for atualizado, 
deve dar alguns milhões. Duzentos mil reais! Eram da 
base do governo; eram do PFL! A reeleição passou, 
não houve investigação, não houve CPMI, não houve 
decisão do Supremo.

Hoje, eu vejo o candidato a presidente, meu co-
lega Aécio Neves, o pretenso candidato a presidente 
Eduardo Campos, Governador de Pernambuco, Presi-
dente do PSB, dizendo que querem o fim da reeleição. 
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Eles não se entendem. Talvez estejam mirando 2018. 
Já estão jogando a toalha sobre 2014.

Aí, antes de conceder o aparte ao Senador Re-
quião, eu abro o jornal Valor Econômico e vejo aqui 
uma entrevista com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em que ele responde a pergunta de maneira 
bastante objetiva.

O jornal Valor Econômico pergunta: “O presiden-
ciável do seu partido, Senador Aécio Neves, propõe 
o fim da reeleição e aprovação do mandato de cinco 
anos. O senhor é a favor?” Ele fala: “Não é a minha 
opinião. Não sou favorável”. E discorre, aqui, sobre a 
reeleição. O Presidente, com a história de vida, com a 
biografia que tem – sempre algo admirável nele, além 
de uma pessoa amabilíssima –, é uma pessoa que 
expõe, publica as suas opiniões.

Antes de entrar na parte da relação final desse 
abril e do conflito de Poderes, ouço, com satisfação, 
o Senador Requião.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Senador Jorge Viana, V. Exª descreveu uma sucessão 
de erros, o que me leva a lembrar daquela frase antiga 
que aprendemos na militância da política universitária: 
“O direito é a cristalização da força”. A cada momento, 
grupos de interesses, que conseguem somar forças no 
Congresso, no Judiciário, na mídia, acabam agindo à 
revelia do direito consolidado. Isso me leva a conclusão 
semelhante a sua. Nós estamos numa crise, mas eu 
quero lançar sobre essa crise uma iluminação chinesa. 
Em chinês, o ideograma que grafa a palavra “crise” é o 
mesmo ideograma que grafa a palavra “oportunidade”. 
Então, nós temos uma oportunidade bem concreta de 
fazer uma revisão dessas relações do Congresso, do 
Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, mas 
sem esse maniqueísmo, essa transformação de argu-
mentos em slogans, que não admitem nenhuma con-
testação. Eu não tenho dúvida que o PLC que evita a 
formação do partido da Marina, hoje, é um erro; um erro 
político nosso. Mas se aos nossos erros nós podemos 
chamar de experiência, nós temos de tirar alguma coi-
sa de positivo disso. Por outro lado, acorre-me agora à 
memória, Senador Viana, Senador Cristovam, alguma 
coisa que aprendi nos bancos escolares. O Supremo 
Tribunal Federal é um órgão importantíssimo na nos-
sa organização, no Estado de direito brasileiro, mas 
ele não foi inspirado no Monte Sinai. A nomeação dos 
Ministros é uma indicação política do Presidente da 
República e, politicamente, aprovado ou não – e sem-
pre aprovado – pelo Congresso Nacional. Eu quero 
lembrar, por exemplo, que há 20 anos, a Inglaterra não 
tinha supremo tribunal federal. Todos os julgamentos 
políticos de questões constitucionais eram resolvidos 
na Câmara dos Lordes. O supremo, naquele país, foi 

criado há pouco mais de 20 anos, e a prerrogativa de 
examinar questões constitucionais, se não me engano 
– e eu posso estar enganado, Senador Cristovam –, é 
de 2009. Então, eu não consigo entender, por exemplo, 
quando uma discussão do Congresso Nacional, dis-
cussão à qual me opunha, para um PLC, a meu ver e 
a ver do Senador Jorge Viana, absurdo no momento, 
porque lógico do ponto de vista teórico da organização 
das eleições e dos partidos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Do 
mérito.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
Do mérito, lógico, mas absolutamente...

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Fora 
de hora.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – 
... inadequado ao momento. Nós ganhamos a votação 
no plenário. Os favoráveis ao projeto que impedia a 
organização do Partido Rede, capitaneado pela nos-
sa ex-Senadora Marina Silva, tiveram 23 votos, e nós 
tínhamos setenta e poucos Senadores na Casa. Não 
os 81, mas setenta e poucos, o que mostra que havia 
uma contrariedade manifesta. Bom, eu previ a derrota, 
em votações posteriores, do PLC da Marina, o PLC da 
Câmara. Agora, de repente, o Ministro Gilmar concede 
uma liminar a um grupo de Parlamentares, dizendo que 
nós não podíamos discutir o PLC, porque era incons-
titucional. Como é que pode ser inconstitucional uma 
matéria que não foi votada, que nós não tínhamos a 
menor ideia, ou ninguém teria a certeza absoluta se 
seria aceita ou seria rejeitada? Eu acho absolutamente 
inadequado. Eu não entendi essa liminar num manda-
do de segurança. É rigorosa e absolutamente incom-
preensível. Mas, de repente, me preocupa mais que 
Congressistas tenham ido ao Supremo se congratular 
com o Ministro pela inadequada e absurda liminar que 
concedeu. Eu acho que é um erro também e eu espero 
que essa sucessão de erros, inclusive, uma parte da 
nossa base apoiando o PLC absolutamente absurdo, e 
o erro da visita sejam corrigidos, porque o importante 
é que o Congresso não se abaixe demais.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
bem.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – O 
Congresso tem de dialogar, mas o diálogo não pode 
ser transformado nessa subserviência. E, para citar 
um autor teatral, Senador Cristovam, Senador Jorge 
Viana, porque a frase não é minha, é de um dramatur-
go: “Quem muito se abaixa, as redondas abundâncias 
lhe aparecem.” Pode ter parecido conveniente, politi-
camente, essa visita, mas ela fere em profundidade a 
dignidade do Congresso Nacional.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
bem.

O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) – E, 
cá entre nós, que não levem como um juízo agressi-
vo, muito mais prejudicial ao Congresso foi essa visita 
ao Supremo Tribunal Federal que a própria besteira 
de fazer tramitar esse PLS que impediria o partido 
da Marina. Então é uma crise. Vamos entender essa 
crise à maneira chinesa: uma oportunidade de repen-
sarmos essa situação toda. E a famosa PEC 33 não 
tem rigorosamente nada de mais. Ela não funciona à 
maneira inglesa, em que a Câmara dos Lordes decide 
as questões políticas e o Supremo Tribunal decide as 
questões jurídicas. Ela permite a contrariedade do Con-
gresso, mas remete a quem? A uma decisão definitiva 
do Congresso Nacional? Não. Remete a um plebiscito 
popular. E isto não me parece contraindicado também. 
Portanto, vamos acabar com o maniqueísmo, com essa 
leitura dura e propagandista das proposições que se 
colocam, e vamos fazer este Congresso Nacional, se 
isto for possível, pensar com racionalidade e restabe-
lecer o equilíbrio. Mas sem sacralização. Nem a nossa 
sacralização do Congresso, que, aliás, muda de oito em 
oito ou de quatro em quatro anos. Mas muito menos 
essa sacralização dos Ministros do Supremo Tribunal, 
que são, de forma geral, de excepcional qualidade, mas 
que foram sabatinados pelo Senado da República e 
escolhidos politicamente por presidentes da República. 
Essa sacralização é, sem a menor sombra de dúvida, 
uma tolice. E podemos aproveitar essa oportunidade 
da crise para resolvermos isso.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado.

(Interrupção do som.)

Eu peço a compreensão, tendo em vista que te-
mos um plenário vazio hoje, Presidente. E ainda gosta-
ria de ouvir o Senador Cristovam. (Fora do microfone.)

Eu só queria dizer algo, incorporando plenamente 
e concordando plenamente com o Senador Requião. 
Governo – V. Exª já dirigiu, o Senador Cristovam tam-
bém, eu também – vive do que faz, das atitudes que 
toma, daquilo que faz de bom ou de ruim, das contas 
que presta à sociedade. O Judiciário fala através dos 
autos, nos julga a todos. É assim que está constituído 
o papel de cada um. E o Legislativo vive de falar – par-
lamento. Vive de fiscalizar, de criticar. Vive de fazer leis.

Acho que essa foi uma iniciativa nada feliz do 
Ministro Gilmar. Numa liminar, interrompeu um pro-
cesso que estava sendo conduzido de maneira abso-
lutamente democrática, inclusive como bem colocou 
o Senador Requião.

Eu estou falando aqui porque, no mérito, também 
concordo com a tese. Mas me posicionei contra a opor-
tunidade, para que a gente possa honrar a história do 
PT, inclusive, que foi vítima a vida inteira dessa situação.

Eu queria ouvir o Senador Cristovam, para que 
eu pudesse, com a compreensão do Presidente, con-
cluir depois o meu pronunciamento.

O Presidente Fernando Henrique também fala 
sobre isso hoje, na sua entrevista, no jornal Valor 
Econômico. Esta foi a pergunta do jornalista do Va-
lor Econômico ao ex-presidente Fernando Henrique: 
“mas o Supremo também não tem a sua parcela de 
culpa na crise, ao exercer ativismo judicial, barrando 
com liminar projeto em tramitação?” A Resposta do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoa 
que tenho na melhor conta: “eu imagino que o pleno 
do Supremo vai dizer que não cabe, porque está em 
processo interno ainda”. Não é uma decisão da Casa 
ainda. Então o Presidente Fernando Henrique, com o 
conhecimento e a sabedoria que o tempo e a vida lhe 
deu, também se soma nessa fala.

Sr. Presidente, eu quero, concluindo aqui, dizer 
que é lamentável ter visto uma posição tão sem memó-
ria do candidato a presidente, meu colega Aécio Neves, 
do PSDB – lamento a ausência dele hoje aqui, mas, 
certamente, estou fazendo como parte do processo 
de debate que temos –, de fazer um artigo, na Folha 
de S. Paulo de ontem, que esquece completamente 
não as versões do passado, mas esquece os fatos. Eu 
sempre coloco claramente que, entre as versões e os 
fatos, ficam os fatos. Sua Excelência, o fato. E se esta-
mos falando de um passado ou da semana passada, 
já temos fatos a apreciar.

Para último tema mesmo, a discussão sobre o pa-
pel das instituições neste País. Sem sobressalto, estou 
de inteiro acordo. É uma oportunidade que temos. Por 
que esse debate? Por que o Judiciário legisla sobre 
eleição? Sobre o Congresso? Sobre o Senado? Sobre 
a Câmara? Porque nós também não estamos fazendo 
a nossa parte. Nós não fazemos a reforma política. O 
dinheiro nas eleições continua sendo o dinheiro sujo 
em parte delas. As eleições não têm fim no Brasil. Não 
acabam. Para ganhar eleição hoje, no Brasil, é preciso 
encontrar duas bancas: um banco de dinheiro e uma 
banca de advocacia. Quem montar a melhor estrutura 
tem grandes chances. Nós temos aí o movimento da 
sociedade: ABI, OAB, CNBB. Estiveram aqui, comigo e 
o Presidente Renan, entregando documento em que se 
propõem a fazer uma campanha pública por democra-
tização do dinheiro nas eleições, para que sobrevivam 
ou prevaleçam as teses e as boas propostas.

Eu queria ler aqui alguns trechos de um discur-
so, que são muito pequenos, curtos, mas são fortes:
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A cidadania quer resultados. Quer um sistema 
judiciário sem donos e feitores. Quer um siste-
ma que sirva à Nação e não a seus membros. A 
Nação quer e precisa de um sistema judiciário 
que responda a três exigências: acessibilidade 
a todos; previsibilidade de suas decisões; e 
decisões em tempo social e economicamen-
te tolerável.

Isso aqui é parte do discurso de posse de um Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, porque, senão, 
daqui a pouco, pode sair uma manchete de que o Vice-
-Presidente do Senado está fazendo questionamento 
do Judiciário. E o que teria de equivocado em um Par-
lamentar questionar qualquer Poder nesta República?

Senador Requião, V. Exª tem razão. Eu sou novo 
aqui, e marreco novo deve mergulhar no raso para não 
se afogar. Eu passei dois anos tentando aprender aqui 
e ainda sigo. Um colega meu, quando chegou aqui, per-
guntou ao Senador Sarney: “Presidente Sarney, o que 
eu faço?” “Meu filho, sente ali uns quatro meses e fica 
aprendendo.” Eu estou há dois anos tentando aprender 
e ainda não aprendi quase nada. Mas o certo é que, 
desde que cheguei aqui, vejo ministros andando aqui, 
conversando conosco, marcando audiência, indo aos 
gabinetes pedir votos para serem indicados, para que 
sejam marcadas as suas sabatinas, e, depois, ocupam 
espaço de poder vitalício, que é legítimo e é parte da 
democracia deste País, e não voltam mais aqui.

Será que essa reunião que ocorreu lá, do Pre-
sidente do Congresso, do Senado e da Câmara, não 
poderia ter sido aqui? Que tal os Ministros do Supremo 
também fazerem reunião aqui, na nossa Casa, para 
não virem aqui só para pedirem votos ou para serem 
sabatinados? Que tal?

Eu quero e luto. Tenho o maior respeito pelos 
ministros que ocupam o Judiciário deste País, admira-
ção, eu diria, pessoas talentosas, carreiras brilhantes, 
pessoas que têm a prerrogativa de nos julgar a todos. 
Mas o Parlamento não pode ser, dos três Poderes, a 
Geni do Brasil.

Mas eu poderia falar aqui algo para poder, mais 
à frente... 

O Presidente Fernando Henrique também fala 
sobre isso hoje, na sua entrevista, no jornal Valor 
Econômico. Esta foi a pergunta do jornalista do Va-
lor Econômico ao ex-presidente Fernando Henrique: 
“mas o Supremo também não tem a sua parcela de 
culpa na crise, ao exercer ativismo judicial, barrando 
com liminar projeto em tramitação?” A Resposta do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, pessoa 
que tenho na melhor conta: “eu imagino que o pleno 
do Supremo vai dizer que não cabe, porque está em 
processo interno ainda”. Não é uma decisão da Casa 

ainda. Então o Presidente Fernando Henrique, com o 
conhecimento e a sabedoria que o tempo e a vida lhe 
deu, também se soma nessa fala.

Sr. Presidente, eu quero, concluindo aqui, dizer 
que é lamentável ter visto uma posição tão sem memó-
ria do candidato a presidente, meu colega Aécio Neves, 
do PSDB – lamento a ausência dele hoje aqui, mas, 
certamente, estou fazendo como parte do processo 
de debate que temos –, de fazer um artigo, na Folha 
de S. Paulo de ontem, que esquece completamente 
não as versões do passado, mas esquece os fatos. Eu 
sempre coloco claramente que, entre as versões e os 
fatos, ficam os fatos. Sua Excelência, o fato. E se esta-
mos falando de um passado ou da semana passada, 
já temos fatos a apreciar.

Para último tema mesmo, a discussão sobre o pa-
pel das instituições neste País. Sem sobressalto, estou 
de inteiro acordo. É uma oportunidade que temos. Por 
que esse debate? Por que o Judiciário legisla sobre 
eleição? Sobre o Congresso? Sobre o Senado? Sobre 
a Câmara? Porque nós também não estamos fazendo 
a nossa parte. Nós não fazemos a reforma política. O 
dinheiro nas eleições continua sendo o dinheiro sujo 
em parte delas. As eleições não têm fim no Brasil. Não 
acabam. Para ganhar eleição hoje, no Brasil, é preciso 
encontrar duas bancas: um banco de dinheiro e uma 
banca de advocacia. Quem montar a melhor estrutura 
tem grandes chances. Nós temos aí o movimento da 
sociedade: ABI, OAB, CNBB. Estiveram aqui, comigo e 
o Presidente Renan, entregando documento em que se 
propõem a fazer uma campanha pública por democra-
tização do dinheiro nas eleições, para que sobrevivam 
ou prevaleçam as teses e as boas propostas.

Não pode ser. Não deve ser. Mas não faz também 
seu dever de casa.

Vou ler mais alguns trechos, bem pequenos.

Vamos à mesa. Todos. Advogados, juízes, pro-
motores, acadêmicos, organizações sociais... 
o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Baixe-
mos as armas. Vamos ao diálogo e ao debate 
democrático.

Discurso de posse do Ministro Nelson Jobim, que 
foi constituinte, Ministro da Justiça, quando assumia a 
Presidência do Supremo Tribunal Federal.

Eu queria ler este trecho, antes de passar a ouvir 
o meu querido Senador Cristovam Buarque:

Quem não faz o seu papel na história não é 
nem bom, nem mau. Pior – é inútil. Criamos 
uma enormidade de problemas porque nos 
opomos a falar sobre os nossos. Evitamos falar 
de nós mesmos e desqualificamos quem fala 
de nós. O momento exige de todos nós lucidez 
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política e humildade. A mesa de discussões 
tem de se ampliar. Não mais só os tradicio-
nais atores – juízes, promotores e advogados. 
Devem estar na mesa o governo, os políticos, 
os filósofos, os antropólogos, os economistas, 
os administradores [vejam bem]. Também as 
organizações sociais e os sindicatos de traba-
lhadores e patrões. Enfim, todos os que são e 
fazem parte do país. Todos críticos quanto ao 
nosso desempenho.
Muitos de nós procuram dar explicações. Ca-
çam culpados. É inútil.

E aí o Ministro Jobim, no seu discurso de posse, 
quando assumiu o Supremo, seguiu, lembrando o Dr. 
Ulysses Guimarães:

A história não registra e não se satisfaz com 
queixas, explicações ou desculpas. A história 
lembra do que fizemos e do que deixamos de 
fazer. Nada mais. A história incorpora resul-
tados e fatos.

Eu ouço, com atenção, o Senador Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – 

Senador Jorge Viana, o seu discurso é um dos mais 
oportunos que ouvi nestes últimos momentos de cri-
se que vivemos. Solidarizo-me totalmente com seu 
discurso e com o aparte do Senador Requião. Mas, 
quero lembrar, Senador Requião, que a ideia de que 
a crise é a véspera da oportunidade não diz em quan-
to tempo e nem diz a gravidade do período e da crise 
até virar oportunidade. Temo que estejamos entrando 
em um período em que essa crise possa ser a opor-
tunidade de uma nova forma de constitucionalização, 
uma nova forma de organização política do Brasil. Mas 
temo que possa demorar muito, porque perdemos o 
controle. E a sensação que tenho é de que estamos 
perdendo controle, porque essa crise já tem anos, a 
crise da convivência equivocada, tensa entre Poder 
Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. São os 
três. Estamos errando, alguns mais em um momento, 
alguns mais em outro momento, com uma arrogância 
de ditadores, como se só um dos Poderes pudesse 
funcionar. O Executivo usa o rolo compressor aqui. O 
Executivo toma medidas que sabemos que impõe sem 
ouvir as oposições. O Congresso me dá a sensação, 
às vezes – e sou parte, então não estou criticando os 
outros, estou fazendo uma autocrítica –, de que faze-
mos certas brincadeiras na hora da votação, como, 
por exemplo, a votação com o corpo: quem estiver de 
acordo fique como está. E tudo é aprovado, porque 
ninguém tem tempo de se levantar, nem de piscar o 
olho. E as matérias vão sendo aprovadas. E nós brin-
camos. Aí vem o Supremo, que é procurado para cor-

rigir os nossos erros. Só que aqui, Senador Requião, 
vejo dois problemas. Primeiro, o problema de que o 
Judiciário, muitas vezes, tenta corrigir colocando seu 
condimento, não apenas dizendo “sim” ou “não”, mas 
dizendo “como”, e esse não é o papel deles. Segun-
do – e o Senador Requião falou bem –, nós estamos 
recorrendo ao Supremo toda vez que perdemos aqui. 
Isso é um erro da democracia.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E agora 
recorrendo durante o processo legislativo. 

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Aí 
é mais grave ainda. Lamento. A sensação que tenho é 
de que está havendo beija-mão de parlamentares aos 
Ministros do Supremo. Isso é uma degradação do pro-
cesso político. Quando nós cometemos erros e fazemos 
coisas inconstitucionais, cabe ao Supremo dizer: “É 
inconstitucional”. Ponto. E aí nós corrigimos as coisas 
aqui dentro. Mas, dessa maneira, neste momento, uma 
coisa que acho absolutamente errada é a aprovação 
dessa lei arbitrária, que tira a participação de um parti-
do que está em criação, esse absurdo ser corrigido por 
um absurdo também: o Ministro interromper o debate 
dizendo que o debate não deveria ser feito. Aqui não 
existe nenhum debate que não possa ser feito. Eu vou 
dizer, Senador Requião, hoje aqui, mais cedo, quando 
me convidaram para ir a esse beija-mão e eu disse que 
era um debate, alguém disse: “Mas se alguém aqui 
levantar a ideia da volta da escravidão, isso deve ser 
permitido?” Eu acho que, se houver alguém tão malu-
co a esse ponto, ele deve ter esse direito, e nós aqui 
é que vamos ter que derrotá-lo, o que acho que não 
é difícil, e, se possível até, alguém, não nós, colocar 
uma camisa de força nele, por loucura. O debate é que 
não pode ser proibido em nada, até porque o debate 
é constitucional, o que pode ser inconstitucional é o 
resultado do debate. Eu tinha muita esperança de que 
o Senado não deixaria passar essa arbitrariedade que 
se está tentando cometer. Mas tudo isso é uma crise 
mais profunda, que pode demorar. E não é só no que 
se refere à política: nós voltamos ao tempo da políti-
ca com casuísmos e da economia com pacotes, duas 
coisas nefastas, porque quebram a estabilidade, que-
bram as regras, quebram o processo e impedem que 
correções sejam feitas conforme os debates. Nós es-
tamos num momento de pacotes e de casuísmo, que 
lembra muito o abril a que o senhor se referiu aí em 
diversos momentos da nossa história. Está faltando, 
a meu ver, mais bom senso, mais calma e mais serie-
dade. A sensação é a de que estamos brincando de 
fazer política, os três Poderes; brincando de fazer eco-
nomia, os três Poderes; que estamos brincando com 
a democracia. Isso é muito grave! O Senador Requião 
falou “excepcional qualidade”. Eu temo que, em algum 
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momento, comecemos a dizer “decepcional qualidade 
de alguns”, seja aqui, seja no Executivo, seja no Judi-
ciário. E essa decepção vem da sucessão de erros e 
de arbitrariedades, e nós não podemos continuar co-
metendo tantos erros que forcem o Supremo a corrigir 
nossos erros de inconstitucionalidade. Agora, também 
não podemos cometer o erro de ficar apelando para 
o Supremo cada vez que perdemos um debate aqui 
dentro, por mais certos que estejam aqueles que per-
dem o debate. Isso é um grande perigo, que vai fazer 
com que a oportunidade, que sempre termina vindo, 
de uma crise demore tanto que o País pague um preço 
muito alto. Cabe a nós analisar como não pagar esse 
preço para consolidar a democracia. E a melhor manei-
ra não é beija-mão do Supremo. A melhor maneira é o 
respeito ao Supremo; e o Supremo, respeito ao Legis-
lativo. Eu espero que isso seja feito, mas não apenas 
a partir de encontros, como eu também vi, e também 
fiquei chocado quando vi os Presidentes da Câmara e 
do Senado irem na casa de um Ministro do Supremo, 
como se fosse uma coisa de amigos e não uma coisa 
de Estado. Isso é outra coisa que está faltando. Está 
faltando nos comportarmos mais como representan-
tes de Estado, e não como coisas de compadrios, de 
amizades, de boas relações. Aqui não é uma questão 
de boas relações pessoais, aqui é uma questão de 
seriedade de estadistas. Isso está faltando. Eu espe-
ro que discursos como o seu ajudem a despertarmos 
para o risco que vivemos, sem perder o otimismo da 
oportunidade, mas conscientes do custo de quando é 
que a oportunidade surge, e deixarmos de brincar de 
fazer política.

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito 
obrigado, Senador. 

Para concluir, eu queria, primeiro, cumprimentar 
os alunos do ensino fundamental do Colégio Notre 
Dame, de Brasília, que estão aqui, da Asa Sul. Sejam 
bem vindos!

Agradeço a Mesa por ter me indicado. É bom ter 
nossas crianças, nossa juventude aqui sempre.

Eu queria só dizer, para concluir, Sr. Presiden-
te, colegas Senadores, todos que me acompanham, 
que eu vim à tribuna porque hoje é o último dia des-
te abril, e este abril não pode virar o abril da farsa, o 
abril do faz de conta. Porque o mês de abril começa 
com o Dia da Mentira, e ele não pode terminar como 
o mês da mentira. 

Chegaram a dizer que era uma ação da Presi-
denta Dilma. O meu partido também tem ideias diver-
gentes. Aliás, uma das coisas que mais valorizo no PT 
é que pude aqui, tranquilamente, ter minha posição, 
junto com o Senador Suplicy, e isso não me diminuiu; 
ao contrário, é uma relação respeitosa, democrática, 

que temos dentro do partido. Porque estamos cons-
truindo algo novo, temos responsabilidade de gover-
nar o Brasil; o PT implementou sua agenda, mudou o 
Brasil, com Lula e com Dilma.

Agora, qualquer coisa que essa maioria que te-
mos aqui no Senado e na Câmara faça é casuísmo? 

Quando eram outros governando, eles podiam 
tudo. O Presidente Lula foi o único que não admitiu 
mexer nas regras do jogo. Tinha popularidade, tinha 
apoio dos movimentos sociais, mas não caiu na tenta-
ção do casuísmo. E será que é justo? Com a história do 
governo do Presidente Lula; com a história do Gover-
no da Presidenta Dilma; com a história do próprio PT 
nós terminarmos esse abril do jeito que ele começou, 
como o dia da mentira, como o mês da mentira? Não, 
não é justo. Temos aí uma ação; temos dois partidos 
que se mobilizaram, e que deu esse debate e que en-
volveu inclusive uma divergência entre Poderes a ser 
solucionada. Um é o partido da infidelidade, que é a 
junção do PPS com o PMN. O outro é um partido le-
gítimo que está vindo.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas 
isso não é condição suficiente para que se tenha ca-
suísmo de última hora.

Então, eu queria encerrar fazendo a leitura de 
quatro linhas, e peço a atenção de todos para essa 
breve leitura:

A decisão judiciária não pode ser produzida 
fora dos conteúdos da lei, lei essa democrati-
camente assentada em processo político cons-
titucionalmente válido. Não há espaço legítimo 
para soberanismos judiciários.

Vou ler: “Não há espaço legítimo para soberanis-
mos judiciários estribados na visão mística de poder 
sem voto e poder sem povo.”.

Eu tenho que ler essa última frase: 

Não há espaço legítimo para soberanismos 
judiciários estribados na visão mística de po-
der sem voto e poder sem povo. A mensagem 
democrática e republicana é simples: cada um 
em seu lugar; cada um com sua função; é isso 
que a República quer de nós.

São as últimas frases do discurso do Ministro 
Nelson Jobim tomando posse no Judiciário, que eu 
trago, para refrescar a memória daqueles que extra-
polam os fatos e tentam fazer prevalecer as suas ver-
sões mentirosas.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB –TO) – Com a palavra o Senador Francisco 
Dornelles. (Pausa.)

Não se encontra.
Senador João Capiberibe. (Pausa.)
Também não se encontra.
Com a palavra o Senador Vital do Rêgo. 
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pro-

nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – 
Cumprimento o Sr. Presidente, meu querido Senador 
pelo Estado do Tocantins Ataídes Oliveira, e as Srªs 
Senadoras e os Srs. Senadores.

Em minhas primeiras palavras, Senador Jorge 
Viana, tenho a honra e a satisfação – e as divido ago-
ra com o Presidente Ataídes – de reverenciar V. Exª. 
Primeiro, quero fazer referência ao mandato de V. Exª 
e de reverenciar o seu discurso. Acabei de ouvi-lo e 
quero dizer a V. Exª que me orgulha muito participar 
do Parlamento e ter V. Exª como colega, pelas posi-
ções que V. Exª assume de forma corajosa, de forma 
condizente com sua história, com suas lutas e com 
suas tradições democráticas. Por isso, recolha minha 
admiração e meu respeito.

Srªs e Srs. Parlamentares, neste momento, assu-
mo a tribuna muito mais como médico e, depois, como 
advogado, para falar de dois temas que se interligam, 
que comungam entre si, que fazem parte de uma mes-
ma tragédia: crack, saúde e segurança pública.

No início deste mês, Sr. Presidente, o Brasil inteiro 
ficou chocado ao receber a notícia de que o jovem Isa-
que Nilton, designer gráfico de apenas 28 anos, casado, 
pai de uma filha de sete anos, havia sido espancado 
até a morte por usuários de crack em frente ao prédio 
onde morava com a família no Guará II, próximo de 
nós, uma das regiões administrativas de Brasília. É mais 
uma vida inocente que se perde na guerra contra as 
drogas. É mais um futuro interrompido de forma brutal, 
de forma bárbara, inaceitavelmente. É mais uma famí-
lia dilacerada por um flagelo que, infelizmente, parece 
crescer e se multiplicar a cada dia, não obstante os 
esforços do Estado e da sociedade para combatê-lo. 
A morte de Isaque, Sr. Presidente, reforça a existência 
de uma estreita relação entre drogas e violência, uma 
relação tão próxima que se autocontamina.

Na qualidade de médico, tenho plena consci-
ência do impacto da questão das drogas na saúde 
pública. Mas o problema das drogas não é apenas e 
primordialmente uma questão de saúde pública, como 
muitos querem defender; é também um problema de 
segurança pública, que não se traduz apenas nos atos 
de violência praticados por traficantes em luta com a 
polícia ou com os grupos rivais, mas que chega ao ní-
vel do usuário, capaz de qualquer coisa para sustentar 

seu vício, particularmente no caso desta droga maldita 
chamada crack.

Desde seu surgimento nos Estados Unidos, há 
cerca de 30 anos, o crack vem se tornando uma droga 
cada vez mais popular e, consequentemente, mais pe-
rigosa. No início, era chamado de “cocaína dos pobres”, 
pois era usado principalmente, Senador Ataídes, por 
moradores dos bairros mais carentes das grandes ci-
dades, dos grandes centros, das áreas metropolitanas. 
Hoje, o tráfico e o uso do crack já não se restringem 
mais às áreas periféricas dos grandes centros urbanos. 
O fenômeno é mundial: o crack está nas grandes cida-
des, nas pequenas cidades, no campo, na periferia, e 
seu uso está disseminado entre pessoas de todos os 
sexos, de todas as cores, de todas as raças, de todas 
as classes sociais.

É importante observar, Sr. Presidente Romero 
Jucá, que os fatores que determinam a popularidade 
do crack também são responsáveis por sua alta peri-
culosidade. Seus efeitos são similares aos da cocaí-
na – talvez, segundo estudos científicos, sejam muito 
maiores do que os da cocaína –, mas se manifestam 
de forma mais intensa e concentrada. Enquanto o efeito 
da cocaína cheirada pode durar horas, a cocaína fuma-
da em forma de crack é absorvida quase instantanea-
mente pelos pulmões e começa a agir em segundos, 
e seus efeitos, embora sejam intensos, duram apenas 
poucos segundos.

A euforia da droga, portanto, termina rápido, é 
fugaz, e isso estimula o usuário a tomar mais uma 
dose, e outra, outra e mais outra, o que, no início, não 
representa um problema para o usuário, pois as doses 
de crack custam apenas alguns reais. No início, o acú-
mulo se torna até barato. Essa combinação entre baixo 
custo e efeito intenso, mas de curtíssima duração é o 
que diferencia o crack das outras drogas e o torna tão 
popular e, portanto, tão perigoso e tão nocivo à vida 
social. As doses são baratas, mas, por se tratar de uma 
droga altamente viciante, mais doses são necessárias 
num período cada vez mais curto. Não é raro que um 
usuário avançado de crack consuma mais de R$1 mil 
da droga em uma única noite, segundo fontes de di-
versas secretarias de segurança pública e de clínicas 
de tratamento que consultamos. Temos, assim, uma 
droga com altíssimo potencial de endividamento e, 
consequentemente, de geração de violência.

O crack pode ser barato no início, mas a necessi-
dade do uso frequente o torna uma droga cara. Depois 
de vender ou trocar pela droga todos os seus bens de 
valor, restam ao dependente as opções do furto e do 
roubo. Em seguida, rompem-se laços familiares e de 
amizade, abandonam-se os estudos e o trabalho. Os 
contatos dos usuários de crack com o submundo do 
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tráfico são muito mais frequentes do que nos casos 
de outras drogas, o que intensifica os conflitos entre 
dependentes e seus traficantes, que logo se tornam 
credores insatisfeitos, gerando mais violência e mais 
pressão sobre os usuários. Furtos e roubos logo de-
generam em agressões físicas e em crimes bárbaros 
como o latrocínio e assassinatos por motivos fúteis, 
como no recente caso do jovem Isaque, no Guará II.

Isso tudo nos leva a uma conclusão muito clara, 
Sr. Presidente: o crack exige do Poder Público e da 
sociedade em geral uma abordagem distinta da que é 
dedicada a outras drogas. O potencial de dano social 
do crack não tem paralelo nas demais substâncias ilí-
citas. E nós, brasileiros, deveríamos saber disso como 
ninguém, pois somos, segundo estudo da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), o principal mercado 
mundial dessa droga.

Embora não tenhamos dados oficiais sobre o nú-
mero de usuários de crack no País, o estudo da Uni-
fesp estima que, no ano passado, mais de um milhão 
de brasileiros consumiram crack – mais de um milhão 
de brasileiros consumiram crack! – ou os principais 
derivados da cocaína. Antes restrito, como falei há 
pouco, às periferias das grandes capitais, o crack já 
está presente, desde 2010, em 98% dos Municípios 
brasileiros, segunda pesquisa da Confederação Na-
cional dos Municípios (CNM).

Corroborando esses dados, o último relatório da 
ONU sobre as drogas descreve o Brasil como um mer-
cado em expansão para a cocaína e seus derivados, 
relatando, por exemplo, que as apreensões federais da 
droga mais do que triplicaram desde 2004, chegando 
a 27 toneladas em 2010. Repito: foram apreendidas 
27 toneladas em 2010!

Além de ser o principal mercado de crack, o Brasil 
também é a principal rota empregada pelos traficantes 
da droga. Nosso País está cercado pelos três maiores 
produtores mundiais de coca: juntos, Colômbia, Peru 
e Bolívia respondem por praticamente 100% da pro-
dução mundial de coca, e, nesses três países, estão 
99% dos laboratórios que processam as folhas de coca 
em pasta-base de cocaína, a matéria-prima do crack.

O produto chega ao Brasil pelas fronteiras dos 
países produtores com o Acre, com Roraima e com 
o Estado do Amazonas. Parte da cocaína fica aqui 
mesmo no Brasil, onde é transformada em crack em 
laboratórios localizados, principalmente, nos Estados 
das Regiões Sudeste e Sul do País, e parte continua 
sua rota até os Estados Unidos, a Europa e outros 
pontos do mundo.

Ouço-o com atenção, para aperfeiçoar meu dis-
curso com sua inteligência e com seu raro brilhantis-

mo, Senador Ricardo Ferraço, meu companheiro do 
Espírito Santo.

O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – 
Senador Vital do Rêgo, o tema que V. Exª traz à re-
flexão, ao debate, da tribuna do Senado, tem elevada 
importância e relevância, porque há uma escalada da 
violência e da criminalidade em nosso País, o que não 
é apenas uma característica e uma marca das gran-
des e médias cidades, dos médios e grandes centros 
urbanos. Nós já conseguimos perceber tudo isso nas 
pequenas e médias cidades do interior do nosso País, 
no meu Estado do Espírito Santo e também, quero 
crer, nas pequenas cidades do interior do Estado de 
V. Exª, a Paraíba. A questão da violência tem no seu 
cerne, no seu centro, o tráfico de drogas e o consumo 
de drogas. Essas drogas não são produzidas em nosso 
País. Essas drogas são importadas. Na Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional, nós estamos 
debatendo isto permanentemente: a necessidade de 
o Governo Federal intensificar os esforços e os inves-
timentos numa política de fronteiras efetivamente for-
te, robusta, presente. É de nosso conhecimento que é 
pelas fronteiras que essas drogas podem entrar aqui, e 
se faz necessária a ampliação dos investimentos não 
apenas em recursos materiais e em recursos huma-
nos, mas também em sistemas de informações, para 
que, mediante o monitoramento dessas informações, 
nós possamos agir. Esse é um problema grave que se 
tem traduzido em angústia e em sofrimento para cente-
nas de milhares de famílias brasileiras. Por isso, faz-se 
necessária uma atuação firme do Governo Federal na 
política de fronteiras. Mas o que quero mesmo, afinal, 
é cumprimentar V. Exª pela sensibilidade de, não ape-
nas como Senador, mas também como pai de família e 
como médico, abordar um tema dessa dimensão, para 
que nós possamos debatê-lo no plenário do Senado. 
Meus cumprimentos a V. Exª!

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Senador Ferraço, quando V. Exª solicitou um aparte a 
este orador, eu sabia da importante contribuição que 
daria V. Exª, que é um estudioso dessa matéria. Como 
meu colega na Comissão de Constituição e Justiça, V. 
Exª traz assuntos de interesse naquela Comissão. E 
destaco, principalmente, a relevante missão que tem V. 
Exª na condução da Comissão de Relações Exteriores.

Talvez, tenha havido uma omissão imperdoável 
da minha parte, porque, no binômio que este discurso 
trouxe à reflexão, saúde e segurança pública, crack e 
violência, eu devia ter abordado o assunto – e V. Exª 
socorre este pronunciamento – da defesa nacional, 
porque assim o discurso ficaria completo.

Eu enriqueci este pronunciamento com dados 
que me chocam muito, quando vejo que, hoje, em 
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98% das cidades brasileiras, há a presença do crack, 
segundo a Confederação Nacional dos Municípios. 
Eu trouxe números que chocam os pais de família, 
pois mostram a escalada do vício, na forma inalante, 
como a droga é conduzida pela corrente sanguínea, 
e todo esse estudo de saúde e da geração inevitável 
da violência e da desconstrução familiar, do trabalho, 
das relações familiares, das relações profissionais, 
das relações de amizade, da desconstrução humana, 
afetiva e profissional desse ser humano. Ele pode ser 
evitado se você cortar o mal pela raiz, ou, pelo menos, 
a condução do mal. E essa condução do mal tem ro-
tas certas, ou, pelo menos, as Forças Armadas já têm 
serviços de inteligência e monitoramento dessas rotas.

Falta, Senador Ferraço, o País escolher suas 
prioridades, e, entre elas, efetivamente, dar às Forças 
Armadas condições para, nas fronteiras, diminuir a en-
trada e o ingresso dessa importação maldita no Brasil. 
Somente assim, a capilarização dessa droga em âm-
bito nacional e o comércio desenfreado do crack hoje 
em nosso meio poderiam ser minimizados.

Incorporo o pronunciamento de V. Exª como um 
socorro à conclusão, dizendo que o combate ao crack 
não é apenas o combate de uma patrulha sanitária, de 
saúde pública, como o nosso Ministro da Saúde quer, 
em boa hora, não é apenas o combate das forças de 
segurança, como o nosso Ministro da Justiça quer, 
também em boa hora, mas um combate de defesa 
nacional. E, aí, o debate na Comissão de V. Exª será 
oportuno e importante.

Ouço a Senadora Ana Amélia, sensível e compa-
nheira, que tem, desta tribuna, em todos os momentos, 
colocado este assunto como prioridade do seu mandato.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Se-
nador Vital do Rêgo, eu diria que o tema não perten-
ce apenas ao Ministério da Saúde ou ao Ministério da 
Justiça. É um problema que precisa ser enfrentado e 
assumido pela sociedade brasileira. Enquanto a ques-
tão não fora assim entendida, Senador, haverá pouco 
resultado concreto a esse respeito, até porque exis-
tem visões e percepções diferentes sobre a questão 
do crack. Hoje, o debate é sobre internação compul-
sória de dependentes. E essa é a droga que mais cria 
dependência, com maior rapidez e agilidade, como V. 
Exª bem...

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Seis segundos... 

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – ... ressaltou 
no seu pronunciamento. E é a que também tem efei-
tos mais danosos sobre isso. Nós fizemos, no âmbito 
da Comissão de Assuntos Sociais, sob o comando do 
Senador Wellington Dias, um grande debate – eu fui 
relatora – sobre esse tema. Chegamos à conclusão 

de que, hoje, precisamos trabalhar intensamente – e 
penso que é essa a preocupação de V. Exª – na recu-
peração dos dependentes. A recuperação se faz com 
o envolvimento de todos nós, não só dos Ministérios 
do Governo envolvidos diretamente. É uma questão de 
saúde pública, é também uma questão de segurança 
pública, é também uma questão de segurança nacional, 
porque nós, nas fronteiras, estamos desguarnecidos, 
precisamos de proteção em relação ao contrabando de 
drogas. Nesse particular, penso que seja necessário que 
o Governo, o mais rapidamente possível, implemente 
a liberação de recursos às chamadas comunidades 
terapêuticas, cujo marco regulatório nós estamos tra-
balhando para mudar. Várias representações religiosas 
têm feito um trabalho relevante para a ressocialização 
dessas pessoas que estão marginalizadas, adoecendo 
as famílias e perdendo a condição de viver. Então, eu 
cumprimento V. Exª. Estejamos juntos, sempre, nesse 
debate, Senador Vital do Rêgo.

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Agradeço a V. Exª, Senadora Ana Amélia.

Vejo que nem tudo está perdido no meio de tan-
tas histórias tristes, de tantas famílias seccionadas, 
fraturadas, de tantos destinos sepultados...

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ... 
de tantas mortes prematuras, de tantos assassinatos 
fúteis, de tantas vidas banalizadas, de tantos jovens 
cujos sonhos foram tragicamente ceifados. 

A sociedade começa, realmente, a se mobilizar. 
V. Exª foi muito feliz quando disse que, quando, muitas 
vezes, o Governo demora em agir, a sociedade civil 
procura seus caminhos, entre riachos e becos, e vai, 
através da igreja, através das comunidades eclesiais 
de base, através das pastorais, através das igrejas 
evangélicas, procurando, aqui e ali, meios de retirar 
desse vício dominante e que incrementa, a cada dia...

E eu trouxe um fato – permita-me, Senador Jucá, 
só mais quatro páginas – que é diferente e relevante.

Por ser uma droga barata, com efeito rápido e de 
custo muito barato, o usuário precisa estar muitas vezes 
em contato com o traficante e passa a fazer parte do 
ciclo do tráfico, diferentemente de outras drogas, em 
que o usuário vai ao ponto e volta para o seu meio. O 
usuário do crack passa a viver o mundo da droga. E é 
a droga – como V. Exª colocou com muita propriedade 
e os estudos científicos demonstram – de maior efeito 
para a dependência.

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – 
Em seis segundos, ela já atinge o cérebro. Em seis 
segundos já atinge.
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Então, essa é uma droga, até pela própria con-
dução pulmonar, com um grau de letalidade impres-
sionante.

Esse crescimento do tráfico e do mercado de 
crack no Brasil tem reflexos claros na saúde pública. 
Aumenta a cada dia o número de internados para tratar 
da dependência do crack. No Centro de Recuperação 
Desafio Jovem, entidade tradicional de recuperação 
que funciona há 40 anos, a cerca de 60 quilômetros 
de Brasília, quatro em cada cinco internados são de-
pendentes de crack.

Olha o tamanho da gravidade do problema: qua-
tro em cada cinco internos são dependentes de crack.

Esse, porém, a meu ver, não é o maior custo 
que o crack impõe ao País. Quero insistir na tecla da 
violência. A relação entre o aumento do consumo de 
crack e o aumento da violência não é mais apenas 
uma sensação, uma intuição: é algo que pode ser 
comprovado por fatos e deduzido dos dados que te-
mos sobre o assunto.

Entre dezembro de 2008 e junho de 2010, o Dr. 
Luís Flávio Sapori, Secretário-Adjunto de Segurança 
Pública de Minas Gerais, coordenou, na PUC de Mi-
nas, uma pesquisa que resultaria no livro Crack – Um 
Desafio Social, publicado em dezembro de 2010.

A dimensão da segurança pública é, no mínimo, 
tão grave quanto a dimensão da saúde pública na 
questão do crack. 

O Professor Sapori e seus colaboradores con-
cluíram que – para finalizar, Sr. Presidente –, para so-
lucionar esse problema,...

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ... 
o Brasil precisaria de um programa nacional de con-
trole do consumo de crack, com campanhas maciças 
de prevenção, plano emergencial de atendimento am-
bulatorial e de internação de usuários compulsivos e 
ações policiais repressivas qualificadas para reduzir a 
violência associada ao tráfico.

Coincidência ou não, um programa exatamente 
com essas diretrizes foi criado pelo Governo Federal 
há um ano, após publicação do estudo do Professor 
Sapori. Trata-se do programa Crack, É Possível Vencer. 
E aí nós nos congratulamos com o Governo Federal.

Infelizmente, porém, o programa não tem alcan-
çado os efeitos e os resultados necessários que a 
urgência requer. Segundo o canal Globo News, que 
trouxe reportagens veiculadas, nos dias 23 e 24 de 
março deste ano, o programa esbarra na burocracia e 
na ineficiência. Usuários que voluntariamente buscam 
ajuda nos hospitais da rede pública, muitas vezes, não 
encontram vagas. Mesmo quando há leitos disponíveis, 

os hospitais não contam com pessoal especializado 
no tratamento da dependência, que exige abordagem 
diferenciada em relação às outras drogas.

Nos Centros de Atenção Psicossocial de Álco-
ol e Drogas (Caps AD), criados em 2002, usuários e 
parentes de usuários relatam que, após uma rápida 
consulta inicial, são orientados a voltar dali a apenas 
três ou quatro meses depois. Dos 310 Caps em todo 
o País destinados exclusivamente ao tratamento de 
dependentes...

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ... 
apenas 37 oferecem possibilidade de internação, por 
no máximo uma semana. Os casos mais graves, como 
os de dependência de crack, são encaminhados a Uni-
dades de Acolhimento, onde o tratamento dura seis 
meses. Mas há apenas 60 dessas unidades no País.

Para aumentar a quantidade de atendidos, o Go-
verno Federal, por meio de um programa, paga entre 
R$1 mil e R$1,5 mil por cada paciente enviado para 
centros de recuperação. 

Sr. Presidente, eu quero falar ainda, mas meu 
tempo já está concluso, há outros oradores, e deixo 
para consignar...

(Soa a campainha.)

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ... 
em termo e na Ata o restante deste pronunciamento, 
desejando a todos os nossos companheiros esta re-
flexão: não podemos imaginar que o País continue vi-
vendo esta escalada de criminalidade, acompanhada 
de falta de ação política e de gestão de governo. As 
mortes de Isaque e de outras vítimas do crack são a 
cruel manifestação da violência gerada por essa dro-
ga demoníaca que, desgraçadamente, hoje assola a 
nossa família, que nos envergonha e que precisamos 
extirpar da vida social.

Muito obrigado, 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 Se-
nadoras e Srs. Senadores, no inicio deste mês, o Brasil 
inteiro ficou chocado ao receber a notícia de que o jo-
vem Isaque Nilton Alves Boschini, designer gráfico de 
apenas 28 anos, casado, pai de uma filha de 7 anos, 
havia sido espancado até a morte por usuários de cra-
ck em frente ao prédio onde morava com a família no 
Guará II, uma das regiões administrativas de Brasília.

É mais uma vida inocente que se perde na guer-
ra contra as drogas. É mais um futuro interrompido de 
forma bárbara, brutal e inaceitável. É mais uma famí-
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lia dilacerada por um flagelo que, infelizmente, parece 
crescer e se multiplicar a cada dia, não obstante os 
esforços do Estado e da sociedade para combatê-lo.

A morte de Isaque reforça a existência de uma 
estreita relação entre drogas e violência.

Na qualidade de médico, tenho plena consci-
ência do impacto da questão das drogas na saúde 
pública. Mas o problema das drogas não é apenas e 
primordialmente uma questão de saúde pública, como 
muitos querem defender; é também um problema de 
segurança pública, que não se traduz apenas nos atos 
de violência praticados por traficantes em luta com a 
polícia ou com grupos rivais, mas que chega ao nível 
do usuário, capaz de qualquer coisa para sustentar 
seu vício - particularmente no caso dessa droga mal-
dita chamada crack.

Desde seu surgimento nos Estados Unidos, há 
cerca de 30 anos, o crack vem se tornando uma dro-
ga cada vez mais popular e, consequentemente, mais 
perigosa.

No início, era chamado de “cocaína dos pobres”, 
pois era usado principalmente por moradores dos bair-
ros mais carentes das grandes cidades. Hoje, o tráfi-
co e o uso do crack já não se restringem às periferias 
dos grandes centros urbanos: o fenômeno é mundial, 
o crack está nas cidades grandes, nas cidades pe-
quenas, no campo, e seu uso está disseminado entre 
pessoas de todos os sexos, todas as cores e todas as 
classes sociais.

É importante observar, Senhor Presidente, que 
os fatores que determinam a popularidade do crack 
também são responsáveis pela sua periculosidade.

Seus efeitos são similares aos da cocaína, mas 
se manifestam de forma muito mais intensa e con-
centrada. Enquanto o efeito da cocaína cheirada pode 
durar horas, a cocaína fumada em forma de crack é 
absorvida quase que instantaneamente pelos pulmões, 
começa a agir em segundos, e seus efeitos, embora 
sejam intensos, duram apenas alguns poucos minutos.

A euforia da droga, portanto, termina rápido, e 
isso estimula o usuário a tomar mais uma dose, e ou-
tra, e mais outra - o que no início não representa um 
problema para o usuário, pois as doses de crack cus-
tam apenas alguns reais.

Essa combinação entre baixo custo e efeito inten-
so, mas de curta duração, é o que diferencia o crack 
das outras drogas e o torna tão popular e, portanto, 
tão perigoso e tão nocivo à vida social. As doses são 
baratas, mas, por se tratar de uma droga altamente vi-
ciante, mais doses são necessárias num período cada 
vez mais curto. Não é raro que um usuário avançado 
de crack consuma mais de mil reais da droga em uma 
única noite.

Temos, assim, uma droga com altíssimo potencial 
de endividamento e, consequentemente, de geração 
de violência.

O crack pode ser barato no início, mas a necessi-
dade do uso freqüente o torna uma droga cara. Depois 
de vender ou trocar pela droga todos os seus bens 
de valor, restam ao dependente as opções do furto 
e do roubo. Em seguida, rompem-se laços familiares 
e de amizade, abandonam-se trabalho e estudos. Os 
contatos dos usuários de crack com o submundo do 
tráfico são muito mais freqüentes do que nos casos 
de outras drogas, o que intensifica os conflitos entre 
dependentes e seus traficantes, que logo se tornam 
credores insatisfeitos, gerando mais violência e mais 
pressão sobre os usuários.

Furtos e roubos logo degeneram em agressões 
físicas, latrocínios e assassinatos por motivos fúteis, 
como no recente caso de Isaque.

Isso tudo nos leva a uma conclusão muito clara, 
Senhor Presidente: o crack exige, do poder público e 
da sociedade em geral, uma abordagem distinta da 
que é dedicada às outras drogas. O potencial de dano 
social do crack não tem paralelo nas demais substân-
cias ilícitas.

E nós, brasileiros, deveríamos saber disso como 
ninguém, pois somos, segundo estudo da Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp), o principal mercado 
mundial dessa droga.

Embora não tenhamos dados oficiais sobre o nú-
mero de usuários de crack no País, o estudo da Unifesp 
estima que, no ano passado, mais de um milhão de 
brasileiros consumiram crack, merla ou oxi, os princi-
pais derivados da cocaína. Antes restrito às periferias 
das grandes capitais, o crack já está presente, desde 
2010, em 98% dos municípios brasileiros, segundo 
pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios.

Corroborando esses dados, o último relatório da 
ONU sobre as drogas descreve o Brasil como um mer-
cado em expansão para a cocaína e seus derivados, 
relatando, por exemplo, que as apreensões federais da 
droga mais do que triplicaram desde 2004, chegando 
a 27 toneladas em 2010.

Além de ser o principal mercado de crack, o Brasil 
também é a principal rota empregada pelos trafican-
tes da droga.

Nosso país está cercado pelos três maiores pro-
dutores mundiais de coca: juntos, Colômbia, Peru e 
Bolívia respondem por praticamente 100% da produ-
ção mundial de coca, e nesses três países estão 99% 
dos laboratórios que processam as folhas de coca 
em pasta-base de cocaína, a matéria-prima do crack.

O produto chega ao Brasil pelas fronteiras dos 
países produtores com o Acre, Roraima e Amazonas. 
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Parte da cocaína fica aqui mesmo no Brasil, onde é 
transformada em crack em laboratórios localizados 
principalmente nos Estados das regiões Sudeste e 
Sul, e parte continua sua rota até os Estados Unidos, 
a Europa e outros pontos do mundo.

Esse crescimento do tráfico e do mercado de 
crack no Brasil tem reflexos claros na saúde pública. 
Aumenta a cada dia o número de internados para tratar 
da dependência do crack. No Centro de Recuperação 
Desafio Jovem, entidade tradicional de recuperação 
que funciona há 40 anos a cerca de 60 km de Brasí-
lia, 4 de cada 5 internados são dependentes de crack.

Esse, porém, a meu ver, não é o maior custo 
que o crack impõe ao País. Quero insistir na tecla da 
violência. A relação entre o aumento do consumo de 
crack e o aumento da violência não é mais apenas 
uma sensação, uma intuição: é algo que já pode ser 
comprovado por fatos e deduzido dos dados que te-
mos sobre o assunto.

Essa, por exemplo, é a conclusão dos estudos 
do professor Luis Flávio Sapori, secretário-adjunto de 
segurança pública no Estado de Minas Gerais entre 
2003 e 2007 e um dos maiores especialista sobre a 
questão do crack no Brasil. Entre dezembro de 2008 
e julho de 2010, ele coordenou, na PUC Minas, uma 
pesquisa que resultaria posteriormente no livro Crack 
- Um Desafio Social, publicado em dezembro de 2010.

A dimensão da segurança pública é, no mínimo, 
tão grave quanto a dimensão da saúde pública nessa 
questão do crack.

O professor Sapori e seus colaboradores con-
cluíram que, para solucionar esse problema, o Brasil 
precisaria de um programa nacional de controle do 
consumo de crack, com campanhas maciças de pre-
venção, plano emergencial de atendimento ambulatorial 
e de internação a usuários compulsivos e ações poli-
ciais repressivas qualificadas para reduzir a violência 
associada ao tráfico.

Coincidência ou não, Sr. Presidente, um programa 
com exatamente essas diretrizes foi criado pelo Go-
verno Federal um ano após a publicação do estudo do 
professor Sapori. Trata-se do Programa Crack, É Possí-
vel Vencer, lançado em 7 de dezembro de 2011, Com 
previsão de 4 bilhões de reais a serem investidos até 
2014, por meio de parcerias com Estados e municípios, 
o programa pretende atuar em três frentes: a preven-
ção, o tratamento e a segurança, com investimentos 
em ações que promovam a orientação da população, 
a capacitação de profissionais, o aumento da oferta de 
tratamento e atenção aos usuários e o enfrentamento 
mais intenso do tráfico de drogas.

Infelizmente, porém, o programa não tem alcan-
çado resultados com a urgência que o problema requer. 

Segundo reportagens do canal Globo News veicula-
das nos dias 23 e 24 de março deste ano, o programa 
esbarra na burocracia e na ineficiência.

Usuários que voluntariamente buscam ajuda nos 
hospitais da rede pública muitas vezes não encontram 
vagas. Mesmo quando há leitos disponíveis, os hospitais 
não contam com pessoal especializado no tratamento 
da dependência de crack, que exige uma abordagem 
diferenciada em relação a outras drogas.

Nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e 
Drogas (CAPS AD), criados em 2002, usuários e pa-
rentes de usuários relatam que, após uma rápida con-
sulta inicial, são orientados a voltar dali a apenas três 
ou quatro meses. Dos 310 CAPS em todo o País des-
tinados exclusivamente ao tratamento de dependen-
tes, apenas 37 oferecem possibilidade de internação, 
e por no máximo uma semana. Os casos mais graves, 
como as dependências de crack, são encaminhados a 
Unidades de Acolhimento, onde o tratamento dura seis 
meses, mas há apenas 60 dessas unidades no País 
para dar conta de milhares de potenciais pacientes.

Para aumentar a quantidade de atendidos, o Go-
verno Federal, por meio do programa, paga entre 1.000 
e 1500 reais por cada paciente enviado para centros 
de recuperação privados.

O problema é que, para se cadastrarem e fazerem 
jus a esses recursos, esses centros têm que enfrentar 
uma burocracia absurda e apresentar um extenso rol 
de certidões negativas, comprovantes, registros em 
vários órgãos e relatórios os mais diversos.

Muitos desses centros, porém, funcionam de 
maneira quase informal, com recursos provenientes 
de doações e com o apoio de médicos que atendem 
voluntariamente, sem cobrar nada.

O tradicional Centro de Recuperação Desafio 
Jovem, que citei anteriormente, é um exemplo de en-
tidade com essas características e que, justamente 
por isso, não conseguiu reunir toda a documentação 
exigida pelo Governo.

Para se ter uma idéia, Senhoras Senadoras e Se-
nhores Senadores, dos 400 centros que se inscreveram 
no programa, apenas 42 conseguiram apresentar toda 
a papelada necessária para o cadastramento, e desses 
poucos cadastrados apenas 8 haviam sido aprovados 
quando a reportagem foi ao ar há cerca de um mês.

A participação dos Estados, um dos pilares da 
estratégia do programa, também é tímida: até agora, 
somente 14 Estados e o Distrito Federal aderiram ao 
programa.

As mortes de Isaque Boschini e de outras vítimas 
do crack são a cruel manifestação da violência gerada 
por essa droga demoníaca da qual, desgraçadamente, 
somos hoje o principal mercado - condição que nos 
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envergonha e que precisamos extirpar da nossa vida 
social com a máxima urgência, estabelecendo assim 
um exemplo a ser seguido em outras partes do mundo.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr. 
Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 2º 
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Senador Vital do Rêgo, quero parabenizar V. 
Exª pelo tema colocado. V. Exª, como médico, como 
Senador ligado ás causas sociais, levanta um tema 
fundamental e coloca a amplitude da ação que tem 
que ser revista e implementada pelo Governo não só 
no combate nas fronteiras, não só na questão da in-
ternação, não só na ação de saúde, mas também num 
programa conjunto aos jovens, programas educativos 
que retirem o jovem da marginalidade. Ou seja, há 
uma grande tarefa da sociedade e do Governo como 
um todo a ser feita, e V. Exª relatou isso muito bem.

Eu gostaria de solicitar a V. Exª que assumisse, 
por dois minutos, a Presidência, para que eu possa 
usar, em nome da Liderança do PMDB, a palavra.

 O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa 
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Vital do Rêgo.

O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 
– PB) – Com a palavra, pela Liderança do PMDB, o 
Senador Romero Jucá. 

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela 
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, serei rápido, para que o Senador 
Ricardo Ferraço e o Senador José Agripino possam 
usar da palavra ainda.

Pedi a palavra para fazer um registro que conside-
ro extremamente importante para a agricultura familiar 
brasileira. É a notícia de que, hoje, na Comissão de 
Assuntos Econômicos, em matéria terminativa, matéria 
que tive a honra de relatar, projeto da Senadora Ana 
Rita, aprovamos a isenção de IPI, de Imposto sobre 
Produtos Industrializados, para máquinas agrícolas, 
equipamentos e implementos que serão vendidos para 
a agricultura familiar no Brasil.

Nós estamos, dessa forma, incentivando a agri-
cultura familiar, criando condições de produtividade, 
de melhores condições de, efetivamente, colocar o 
produto agrícola na mesa do consumidor brasileiro.

Nos cálculos de inflação, o produto alimentício, 
hoje, tem sido um dos fatores a elevar o custo de vida, 
a elevar o contingente da inflação e, ao melhorar a pro-
dução, ao ganhar produtividade com os equipamentos, 
a agricultura familiar vai contribuir, sem dúvida alguma, 

de um lado, para alimentar melhor os brasileiros e, de 
outro lado, para ajudar a combater a inflação, ofertan-
do mais produtos.

Além disso, ao darmos o incentivo para mais aqui-
sição de implementos e equipamentos, Senador Vital 
do Rêgo, incentivaremos a indústria brasileira de trato-
res, de motores, de implementos, de caminhões, enfim, 
de tudo aquilo que é usado na agricultura tradicional, 
na agricultura de grande porte e de médio porte, que 
precisa, também, ser levado para a agricultura familiar.

A maioria dos produtores do nosso País é de 
agricultores familiares. E eu fico muito feliz, fico, real-
mente, com uma satisfação muito grande por ter rela-
tado e aprovado esse projeto, que ajuda a melhorar a 
produção agrícola no Brasil.

Era esse o registro que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Vital do Rêgo. Bloco/PMDB 

– PB) – Cumprimento V. Exª que, com a experiência e 
com a inteligência que conduz o seu mandato, relata 
grandes temas.

Devolvo a Presidência ao Senador Romero Jucá.

O Sr. Vital do Rêgo deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Romero Jucá, 
2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Com a palavra, cumprindo a lista de oradores, 
o Senador Ricardo Ferraço, do Espírito Santo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Exmº Sr. Presidente em exercício desta sessão, Se-
nador Romero Jucá, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
primeiro, quero cumprimentar V. Exª, Senador Romero 
Jucá, por essa iniciativa, essa boa iniciativa. 

Desonerar o acesso a equipamentos para a agri-
cultura familiar é algo essencial na atividade rural do 
nosso País, até porque é a atividade liderada pela pro-
priedade de base familiar que sustenta a população 
brasileira. É quem produz, de forma efetiva, o arroz, 
o feijão, o milho que a sociedade brasileira no dia a 
dia consome.

Trata-se, portanto, de uma importante iniciati-
va, que vai facilitar a mecanização, para que essas 
pequenas propriedades possam ter competitividade 
e uma melhor remuneração pelo seu esforço e pelo 
seu trabalho, porque o manejo de uma lavoura é algo 
que custa muito. O produtor rural tem que lutar com o 
excesso de chuva, tem que lutar com a ausência de 
sol, com frequência de sol e falta de chuva. Enfim, é 
uma luta diária e permanente.

Eu tive a oportunidade de ser Secretário de Agri-
cultura do meu Estado por um período de quase três 
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anos. Convivendo com o produtor rural, você sente a 
necessidade de a mecanização estar disponível para 
a elevação da competitividade e da produtividade das 
nossas pequenas propriedades de base familiar.

De modo que quero cumprimentar o esforço de 
V. Exª e da Senadora Ana Rita, minha colega, que, 
como eu, representa o Espírito Santo aqui no Senado.

Mas desejo, Sr. Presidente, falar um pouco sobre 
o 1º de Maio, fazer alguns comentários a respeito não 
apenas do 1º de Maio, mas deste momento em que 
estamos comemorando os 70 anos da nossa CLT, da 
nossa Consolidação das Leis do Trabalho e cumpri-
mentar os trabalhadores brasileiros neste 1º de Maio, 
dia importante em que temos muito o que comemorar.

A despeito dos tantos e extraordinários desafios, 
há o que comemorar, mesmo num cenário marcado por 
incertezas, mesmo num cenário marcado por evidên-
cias de um retorno da inflação. E é necessário que o 
Governo esteja muito atento, porque nada pior para o 
trabalhador brasileiro, nada pior para a família brasileira 
que a inflação, que corrói a sua capacidade de gasto.

Há muito o que comemorar. Quando olhamos a 
realidade do mercado de trabalho em nosso País e 
mundo afora, nós observamos a recessão, observamos 
países importantes, como a Espanha, com desem-
prego superior a 25% da sua população economica-
mente ativa. Se fizermos um corte para jovens de 25 
a 29 anos, o desemprego é superior à casa de 50%. 
Aqui no Brasil, nós estamos convivendo com uma das 
taxas de desemprego mais baixas da nossa história, 
5,5% em 2012. Essa é uma conquista que precisa ser 
comemorada.

Outros dados a que faço referência têm a ver 
com as pesquisas do Dieese, apontando, Sr. Presiden-
te, reajustes salariais reais em 95% das mais de 700 
negociações que foram realizadas entre empresas e 
trabalhadores, no ano de 2012. Na média, a correção 
salarial superou em quase 2% a inflação medida pelo 
INPC, portanto, uma recuperação gradual através de 
acordos coletivos realizados entre empresas e traba-
lhadores, empresas e sindicatos.

Outro indicador positivo é a parcela de trabalhado-
res alcançados pela proteção da Previdência Social em 
nosso País, nas seis regiões metropolitanas investiga-
das pelo IBGE, em sua pesquisa mensal de emprego, 
Sr. Presidente: 73%, a maior da história recente. Na 
média nacional, pelos últimos dados oficiais, de 2011, 
a cobertura da Previdência era de 58% a 59%, bem 
mais que os 43% de 1992.

V. Exª foi Ministro da Previdência, Senador Ro-
mero Jucá, e conhece a importância da ampliação 
da cobertura previdenciária para os trabalhadores 
brasileiros. Aquilo que em 92 representava 59% dos 

trabalhadores com cobertura previdenciária, hoje nós 
estamos aproximando essa marca de 73%.

É claro que temos passos importantes a serem 
dados, mas é importante resgatar que nesse espaço 
de tempo outros tantos passos foram dados.

Outra conquista inegável é a que estende aos 
trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos de-
mais, embora tenhamos ainda que determinar vários 
ajustes na regulação da lei, para que ela não venha a 
ter, na prática, um efeito contrário, trazendo de volta 
à informalidade milhares de empregados hoje com a 
sua carteira assinada, tendo direito e acesso à cober-
tura previdenciária.

É claro, Srªs e Srs. Senadores, que nem todos os 
dados são positivos e que temos muito, muito ainda, 
o que avançar no sentido de um mercado de trabalho 
mais justo e menos desigual, a começar pelo comba-
te ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, que ain-
da envergonham o nosso País, em pleno Século XXI.

Segundo o IBGE, cerca de 90 mil crianças de 
5 a 9 anos ainda trocam a infância pelo trabalho no 
Brasil. Se levarmos em conta a faixa de 5 a 17 anos, 
são aproximadamente 4 milhões de pequenos traba-
lhadores em nosso País.

Nos últimos sete anos, quase 45 mil trabalhado-
res brasileiros foram resgatados em condições análo-
gas à escravidão. Só em 2012, foram 2.600. E esses 
números, Sr. Presidente, são do próprio Ministério 
do Trabalho. Portanto, são estatísticas e indicadores 
oficiais que dão a dimensão daquilo que precisamos 
superar e da página que precisamos virar no mercado 
de trabalho brasileiro.

A democracia racial e de gênero, de que tanto 
nos orgulhamos, infelizmente é desmentida, Srªs e 
Srs. Senadores, pela realidade do mercado de traba-
lho. Há muitos passos que precisam ser dados para 
uma igualdade racial e uma igualdade de gênero no 
mercado de trabalho. O desemprego continua maior 
entre negros do que entre brancos. A participação fe-
minina ainda deixa a desejar em relação à participa-
ção masculina e os salários das mulheres continuam 
menores do que os dos homens em cargos similares. 
Essa é uma agenda que continua presente, e nós to-
dos precisamos continuar dando o melhor das nossas 
energias pela sua superação.

É claro também que, mesmo com um rendimento 
médio real mais elevado nos últimos anos, o avanço da 
inflação nos preocupa, porque nada pior para corroer 
o salário dos trabalhadores do que a inflação. 

Merece registro especial, por sua vez, na véspera 
deste 1º de maio, quando também comemoramos os 
70 anos da CLT – Consolidação das Leis de Trabalho, 
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o índice ainda preocupante de informalidade na eco-
nomia brasileira.

Além de várias inovações na legislação traba-
lhista, a CLT reuniu em 1943, em pleno Estado Novo, 
todas as leis de trabalho existentes até aquele momen-
to, entre elas a lei do salário mínimo e a exigência da 
Carteira de Trabalho assinada, que é de 1932.

Pois, tantos e tantos anos depois, persistem ain-
da 20% de toda a mão de obra do País sem carteira 
assinada. São pelo menos 19 milhões de brasileiros e 
brasileiras admitidos de forma ilegal, informal, sem pro-
teção e sem acesso aos direitos das leis trabalhistas, 
isso sem falar nos mais de 15 milhões de brasileiros 
que trabalham por conta própria e que também não 
têm direito a qualquer proteção legal.

Não falta quem aponte a burocracia, a comple-
xidade da legislação e os custos pesados dos impos-
tos para justificar o elevado grau de informalidade dos 
nossos trabalhadores, que tem reflexos óbvios não 
apenas na qualidade de vida do trabalhador, mas na 
Previdência Social e em toda a economia.

Micro e pequenas empresas não têm condições 
de arcar com tais custos e de competir em igualdade 
de condições no mercado formal.

Não houve, nesses últimos 70 anos, uma reforma 
trabalhista de maior monta, e os 922 artigos da CLT 
vêm sofrendo inúmeras pequenas alterações ao longo 
do tempo. Foram ao todo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, aproximadamente 500 modificações fei-
tas aleatoriamente na CLT, de 1943 até os dias atuais.

São ao todo mais de 1.700 regras na área tra-
balhista, entre leis, portarias, normas e súmulas, um 
verdadeiro cipoal legislativo que garante direitos im-
prescindíveis, é verdade, mas que também cria dificul-
dades e conflitos entre empreendedores, trabalhadores, 
empresários e assim por diante.

Da Constituição de 1988 para cá, o Supremo Tri-
bunal Federal recebeu aproximadamente 260 ações 
questionando a constitucionalidade de regras traba-
lhistas. Portanto, nós temos, por assim dizer, uma CLT 
judicializada. 

A dificuldade de conseguir um consenso em torno 
do tema e a forte geração de emprego nos últimos anos 
acabaram, no entanto, deixando a reforma trabalhista 
em segundo plano, fora, é verdade, da nossa agenda.

De qualquer forma, temos visto avançar no meio 
sindical e no meio empresarial a discussão de temas 
como a tercerização e a negociação coletiva, formas 
flexíveis de se caminhar da informalidade para a for-
malidade, por tudo o que representa de importante a 
cobertura previdenciária para os nossos trabalhadores. 

São temas polêmicos, complexos, que precisam 
ser enfrentados com equilíbrio, é verdade, mas tam-

bém com determinação e objetividade. Mas com uma 
premissa, esta me parece uma premissa básica: não 
há como recuar diante dos avanços consolidados ao 
longo desses anos em razão da classe trabalhadora. 

Por isso mesmo, Sr. Presidente, com todos esses 
desafios, com toda essa radiografia, precisamos co-
memorar o 1º de maio, que também é a comemoração 
dos 70 anos da nossa CLT. Que os princípios que ela 
semeou no mercado de trabalho, princípios de justiça, 
de respeito e de valorização do trabalhador possam se 
manter frequentes e de maneira progressiva. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é a ma-
nifestação que faço em razão da nossa homenagem, 
de nosso registro ao 1º de maio, neste momento em 
que nós, brasileiros, comemoramos, Senador Agripino, 
os 70 anos da CLT, uma conquista muito importante 
ontem, hoje e no futuro seguramente.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Com a palavra, pela Liderança do Democratas, 
o Senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como 
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, Presidente Romero Jucá, V. Exª esta-
va, como eu, ontem, em Comandatuba, participando 
do encontro anual do grupo Lide, que reúne, na Ilha de 
Comandatuba, todos os anos, políticos, empresários, 
autoridades do Poder Executivo, artistas, algumas ce-
lebridades. Eu diria que reúne um bastante fidedigno 
pedaço da sociedade brasileira, porque do Ministro 
Aldo Rebelo ao Vice-Presidente da República Michel 
Temer, passando pelo Presidente da Câmara e pelo 
Presidente do Senado e do Congresso Nacional, por 
vários Senadores, dentre os quais V. Exª, eu e mais al-
guns companheiros, mais de uma dezena de Deputados 
Federais, aí incluídos alguns líderes partidários, vários 
prefeitos de capitais, vários governadores de Estado, e 
Estados importantes, passando por empresários, que, 
segundo me informaram, significam mais do que 50% 
do PIB brasileiro, chegando a artistas, renomados artis-
tas, cantores, apresentadores, artistas plásticos, todos 
reunidos durante três dias – nós pudemos participar 
durante um dia e meio apenas –, discutem um assunto 
fulcral a cada reunião, a cada ano. E o assunto deste 
ano – isso me motivou a participar, o que não fiz nos 
dois anos anteriores – era Copa do Mundo, Olimpíadas 
e os seus questionamentos. Vai dar certo? Não vai dar 
certo? O Brasil está preparado? Era esta a pergunta: 
o Brasil está preparado? 

Fomos lá. E das 8h30min até as 13h30min, foram 
cinco horas de debates com perguntas, com manifesta-
ções, sem nenhuma censura, com opiniões completa-
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mente abertas. O assunto foi debatido e as entranhas 
do problema foram expostas. 

Eu devo dizer a V. Exªs que a impressão que 
guardo da figura central, da figura mais questionada, 
que foi o Ministro Aldo Rebelo, um homem que reputo 
decente, um homem com espírito público, é que ele 
está por dentro de todos os detalhes. Agora, entre es-
tar por dentro do que circunda a problemática da Copa 
do Mundo e estar com o assunto sob controle há uma 
enorme diferença. 

Ele fez um relato quase que circunstanciado so-
bre a situação dos estádios. Estes – não tenho nenhu-
ma dúvida – vão ficar todos prontos; todos vão estar 
prontos, não tenho nenhuma dúvida, até porque se não 
ficassem, a Copa não teria palco para se apresentar. 
Foram feitas observações sobre os aeroportos e S. 
Exª manifestou opinião pontual sobre este ou aquele 
problema. 

Deixou de ser dito que só em cima do laço, quando 
o Governo não tinha mais para onde apelar, o Governo 
abriu para o processo de concessões e privatizações 
o Galeão, os aeroportos de São Paulo, o de Campi-
nas e o de Confins. Porque eu disse dez mil vezes já, 
desta tribuna, neste mesmo lugar, há mais ou menos 
seis anos atrás, ou mais... 

O meu Partido apresentou, depois de um semi-
nário realizado em São Paulo, um trabalho de fôlego 
da melhor qualidade, produto da inteligência nacional 
e internacional, porque trouxemos consultores de fora. 
Entregamos o mapeamento dos aeroportos do Brasil, 
com o zoneamento da distribuição espacial do território 
brasileiro, a ser dividido onde áreas deficitárias gerariam 
prejuízo, que seria coberto por áreas superavitárias ao 
lado. Em regime de concessões, privatizações, com a 
Infraero no comando, com a participação privada ex-
plicitada e com modelo, do ponto de vista econômico, 
plenamente viável.

Dentro de uma área, se o aeroporto de Uber-
lândia é superavitário, o aeroporto vizinho de uma ci-
dade, de Poços de Caldas, por exemplo, que merece 
ter aviação regional, seria subsidiado por Confins, ou 
por Uberlândia, ou por outro aeroporto superavitário. 
E assim por diante.

Entregamos esse trabalho ao Governo e o Gover-
no, durante cinco anos, não deu a menor bola para o 
trabalho que fizemos, que nos custou dinheiro, dinhei-
ro do fundo partidário e que foi entregue ao Governo 
como uma contribuição do partido para a solução de 
um problema que não é nosso, é do Brasil. Não deram 
a menor bola. E na questão aeroportos, a resposta que 
o Ministro deu foi que a solução estava sendo encami-
nhada através de concessões, privatizações ou inves-
timentos pontuais em aeroporto A, B ou C.

O Ministro respondeu, por exemplo, a uma ques-
tão que acho que foi formulada até pelo Senador Ro-
mero Jucá, referente ao terrorismo, em que ele deu a 
opinião dele e disse que providências estariam sendo 
tomadas, porque, é claro, é uma preocupação. O Bra-
sil vai ser centro do mundo durante as Olimpíadas. 
A Alemanha está aí para contar a história do que já 
houve em tantos lugares do mundo. Acabou de haver 
em Boston, numa maratona, um ato tresloucado de 
jovens que, por terrorismo puro, chamaram a atenção 
do mundo inteiro. E é claro que o Brasil precisa estar 
preparado. E a pergunta do Senador Romero Jucá foi 
oportuna porque até este assunto foi abordado. 

Agora eu tenho uma opinião. A Copa do Mundo. 
Quando Natal, a minha capital, foi sorteada, eu estava 
em frente ao telão, em Natal, e a vibração da então 
governadora, da então prefeita, dos Deputados Fede-
rais, Senadores, Deputados Estaduais, secretários foi 
enorme, por uma razão muito simples: é pelo legado 
da Copa. O que a Copa traz? Traz luzes para as cida-
des subsedes. A minha capital é uma cidade turística. 
Na medida em que Natal seja vista por Angola, pelo 
Uzbequistão, pela Rússia, pelo Japão, pelos Estados 
Unidos, e sejam mostrados flashes da beleza natural 
da minha capital, é claro que o turismo vai ter um mo-
numental empuxe de graça. É a mídia espontânea. 

O empuxe vem por gravidade. Agora, para que 
isso aconteça é preciso que a cidade ofereça um bom 
espetáculo e que as pessoas se sintam bem para voltar 
para as suas cidades ou os seus países falando bem 
de Natal. Ou de Natal, ou de Cuiabá, ou de Brasília, ou 
do Rio de Janeiro, ou de São Paulo, ou de Porto Alegre; 
de qualquer das cidades: Fortaleza, Recife, Salvador, 
qualquer das capitais que seja subsede da Copa. E aí 
é onde entra a questão: os estádios vão estar pron-
tos? Seguramente vão estar. Os aeroportos, bem ou 
mal, vão estar funcionando; vão estar construídos. O 
funcionamento... 

E aí o Ministro foi muito sincero em dizer que a 
preocupação maior não era nem com as construções, 
mas, sim, com as operações nesses aeroportos, que 
ainda estavam engatinhando em matéria de agilidade. 
Aí vai entrar a questão da mobilidade urbana, que é 
responsabilidade do Poder Público, para que as pes-
soas que vão para Cuiabá, Brasília, São Paulo, Forta-
leza, Salvador, Recife, Manaus consigam chegar sem 
arrancar os cabelos da cabeça, porque o jogo está 
começando e as pessoas não conseguem chegar aos 
estádios de futebol. Isso se chama mobilidade urbana, 
um programa que obtém recursos do Governo Federal. 
Alguns Estados mobilizam até recursos internacionais, 
que atingem a cifra de R$7,07 bilhões para todas as 
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obras de mobilidade urbana, para atender a todos os 
estádios de futebol, de todas as subsedes.

Muito bem. Eu tive a oportunidade de transmitir 
uma pergunta e de fazê-la até de viva voz e, infelizmen-
te, apesar de o Ministro claramente mostrar que está 
por dentro de tudo que está acontecendo em matéria 
de preparação para a Copa do Mundo, ele demons-
trou não ter o comando dessa questão, Senadora Ana 
Amélia, que reputo fulcral, porque se você vai à Copa 
do Mundo em Porto Alegre e não consegue chegar no 
começo do jogo, você pode perder um gol ou outro e 
volta para casa depois frustrado, porque as obras de 
mobilidade urbana não foram feitas, porque os R$7 
bilhões que estavam sinalizados não foram liberados.

E aí eu citei os números. São uma tragédia. Até 
hoje, dos R$7,07 bilhões... Não são dados meus, são 
dados do Siafi, que é o Serviço de Informação do Te-
souro Nacional, do Ministério da Fazenda, são dados 
absolutamente confiáveis e, pelo fato de a Transparên-
cia Brasil estar atuando, são dados que estão expostos 
para qualquer brasileiro acessar. Então o que eu estou 
informando... Claro que eu tenho uma equipe no meu 
gabinete para recolher esses dados, porque são uma 
preocupação nacional.

O que acontece? Dos R$7,07 bilhões, que é o di-
nheiro para a mobilidade urbana, para que as pessoas 
cheguem... Acho que é o Beira Rio, em Porto Alegre; lá 
em Natal é a Arena das Dunas; em Salvador, é a Fonte 
Nova. Para que as pessoas consigam chegar na hora 
ou até um pouco antes no estádio, é preciso que essas 
obras estejam prontas, para que o Veículo Leve sobre 
Trilhos, ou o metrô, ou o corredor de transporte coletivo 
aconteça, exista e possibilite um transporte confortá-
vel e rápido às pessoas; e as pessoas voltem para os 
seus países falando bem, fazendo uma propaganda 
positiva, que precisam fazer para que as luzes sobre 
o nosso País sejam luzes positivas e não que se volte 
para a Alemanha, para Moscou, para Tóquio sentan-
do o malho em Porto Alegre, em Natal ou em Cuiabá. 

E aí é onde mora o perigo. R$7,07 bilhões é o 
volume de recursos. V. Exª sabe, Senadora Ana Amé-
lia, quanto foi liberado até agora? Reservados, R$7,07 
bilhões. Sabe quanto foi liberado até agora? A senhora 
está bem sentada: R$300,2 milhões. Menos de 5%.

Quando é a Copa do Mundo de 2014? É ama-
nhã, Senadora Ana Amélia! Obra de mobilidade urba-
na envolve desapropriação, tempo; envolve licitação, 
construção, tempo. Vai ficar pronto? Lamentavelmente, 
não vai ficar pronto.

E eu disse ao Ministro Aldo Rebelo: o problema 
fundamental talvez seja a falta de dinheiro. Porque o 
Governo é gastador, não sabe poupar; a arrecadação 
está em queda e as despesas em alta, e o superávit 

fiscal em queda. E por essa razão, dinheiro pode ser 
que exista e pode ser que não exista. Agora, de qual-
quer maneira há um fato: de R$7 bilhões para R$300 
milhões de recursos gastos há uma relação ridícula 
ou ridiculamente perigosa.

E ouço a Senadora Ana Amélia, com muito pra-
zer, com a aquiescência do Senador Romero Jucá que 
preside esta sessão.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador 
Agripino Maia, nós aqui tratamos de fornecer ao Go-
verno – alguns Senadores até a contragosto – um ins-
trumento para agilizar as contratações, que foi o RDC.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O 
RDC.

A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Regime Di-
ferenciado de Contratações, substituindo a Lei 8.666, 
que era uma lei muito rigorosa, rígida, que poderia 
dificultar nesses processos. Mas não é isso que está 
exatamente ... Talvez uma forma mais ágil e eficiente 
para fazer todos esses procedimentos, que não são 
apenas burocráticos, são de deliberação, acompa-
nhamento, planejamento, porque, como disse V. Exª, 
é amanhã a Copa do Mundo. Amanhã é no modo de 
dizer, mas o tempo corre e são investimentos e obras 
que demandam um tempo muito significativo. E cor-
remos o risco realmente de esses processos ... Isso 
porque a grande questão na Copa é o que hoje se 
está discutindo, que há fila para atender as pessoas 
na saúde e não há atendimento, mas há dinheiro para 
se fazer um estádio como o de Brasília, por exemplo. 
São questões que a sociedade está cobrando hoje no 
que se refere à definição de prioridades. Então, V. Exª, 
com muita felicidade, aborda esse tema e essa ques-
tão mostrando onde estão os gargalos e quais são os 
riscos que prefeituras... No caso de Porto Alegre, há 
dois estádios: o Beira-Rio, do Internacional, e a Arena, 
do Grêmio, que é um estádio novo, inteiramente com 
recurso privado, mas toda a parte de mobilidade ur-
bana é investimento do setor público. E aí é que está 
o problema, caro Senador. 

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Se-
nadora Ana Amélia, agradeço a V. Exª os esclarecimen-
tos e incorporo o argumento precioso da contribuição 
que o Legislativo deu pela agilização do processo li-
citatório, que foi... Votei contra as minhas convicções. 
Sou engenheiro, participei de inúmeras concorrên-
cias, mas o regime diferenciado de contratações, ao 
final, entendi que era o imperativo para que o Brasil 
brilhasse, para que as obras ficassem prontas, não 
obras de estádios, mas fundamentalmente as obras 
de mobilidade urbana. 

V. Exª falou em gargalo. V. Exª sabe qual é o gar-
galo principal para os R$7 bilhões? Existam ou não 
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existam – e não estou seguro de que existam –, estão 
reservados. Apenas R$300,2 milhões foram liberados. 
Sabe por quê? Porque quem controla, em toda parte, 
as medições e a execução dessas obras é um órgão 
de propriedade do Governo da República Federativa do 
Brasil chamado Caixa Econômica Federal, que trata de 
milhares de assuntos. Esse assunto é prioritário para 
a imagem do Brasil e a Caixa Econômica não montou 
um esquema especial para dar fluidez à análise das 
prestações de contas e para a liberação em tempo há-
bil. Resultado: essa tragédia! Ah, mas ela aconteceu 
de última hora! Não, em 2011, Senadora Ana Amélia, 
estavam reservados, desses R$7 bilhões, R$661 mi-
lhões. O primeiro grande aviso já veio em 2011. Só 
conseguiram liberar R$42 milhões. De R$661 milhões, 
por conta de vários gargalos, a começar pelo gargalo 
Caixa Econômica, só conseguiram liberar R$42 milhões. 

Era um aviso para que fossem tomadas provi-
dências. O que dependia do Congresso ele fez, até 
revirando as entranhas nós fizemos. Votei o regime 
diferenciado de contratações, contrariando os meus 
princípios, mas, em nome da Copa, da imagem do Bra-
sil, nós permitimos que acontecesse aquilo. O aviso foi 
dado em 2011: R$661 milhões contra R$42 milhões. 
Pelo amor de Deus! Muito bem, vem o ano seguinte. 
Vamos esperar que o Governo tenha entendido a sinali-
zação, a advertência, e tenha tomado providências. Em 
2012, estavam reservados R$2,98 bilhões. Era muito 
mais dinheiro! Se a advertência do primeiro ano tivesse 
gerado providências do Governo na Caixa Econômica 
e alhures, não teria ocorrido a tragédia de 2012, com 
R$2,98 bilhões para uma liberação de R$247 milhões. 
Eram R$2,98 bilhões de recursos exigidos Eram R$2,98 
bilhões, mas foram liberados R$247 milhões. 

Vejam, desse jeito, nós vamos passar um vexame! 
Os estádios vão ficar prontos, os aviões vão chegar, 
os hotéis vão lotar, a imagem do Brasil, no primeiro 
momento, vai brilhar e, na hora dos jogos, vai ser um 
desastre. Esse é, talvez, um discurso que eu faça, numa 
última advertência para que essa tragédia dos R$7 bi-
lhões reservados contra R$300 milhões liberados seja 
corrigida. O gargalo, pelo que me foi informado, está 
na Caixa Econômica Federal, é o torniquete. Quem 
sabe, o Governo, que tem instrumento para resolver 
tantas coisas, se tomar providências, a gente possa 
ainda salvar alguns corredores e alguns veículos sobre 
trilhos, para que a gente não passe, Senador Romero 
Jucá, uma vergonha como aquela. 

Na hora em que o Brasil se habilita à Copa, com 
a beleza natural das cidades, com as providências e 
a simpatia do povo da sua Porto Alegre e da minha 
Natal, o Brasil, a sociedade deu a sua contribuição; 
o Poder Público é que atravancou, a exemplo do que 

ainda está acontecendo na agricultura. O capital pri-
vado brasileiro, a inteligência do agricultor brasileiro 
é capaz de produzir soja competitiva para competir 
com a soja do mundo inteiro. A soja de Mato Grosso, 
lá em cima, é capaz de chegar a Paranaguá a preço 
competitivo para ser vendida à China, encostada na 
Austrália, que também produz soja, e que é competi-
dora de nós, brasileiros. Mas nós é que conseguimos 
vender, pela capacidade de competir da inteligência 
brasileira, da garra do agricultor brasileiro. Só tem um 
detalhe: quando chega a hora do Governo do Brasil, 
tudo vai pelo ralo.

As TVs mostraram 30km de fila de caminhão no 
Porto de Paranaguá, ou de Santos, fazendo com que 
a China não recebesse, mais do que isso, descontra-
tasse, cancelasse o contrato de venda feito, jogando 
pelo ralo o esforço de milhões de brasileiros. 

Antes que isso se repita na Copa do Mundo, es-
tou trazendo – até em função de tudo que foi debati-
do por iniciativa de João Doria Júnior, que é um bom 
brasileiro, o líder do Grupo Lide, em Comandatuba – 
para reflexão deste Senado, nesta véspera de 1º de 
maio, Dia do Trabalho, esses dados, que são do Siafi, 
essas constatações, que são óbvias e verdadeiras, 
para que as autoridades, as ouvindo, por favor, tomem 
providências.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Senador José Agripino, assim como fez V. Exª, 
quero também registrar a importância do encontro Lide, 
em Comandatuba, ocorrido pela décima segunda vez. 
Portanto, um fórum que é ampliado a cada ano com 
a participação de políticos, empresários, dirigentes e 
artistas, que discutem a realidade brasileira.

Quero saudar o organizador e coordenador desse 
trabalho, João Dória Júnior, e dizer que foi uma honra 
participar, ao lado de V. Exª e de outros participantes 
do encontro, numa discussão de alto nível para o País.

Com a palavra, o Senador Anibal Diniz, do PT 
do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronun-
cia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Romero Jucá, Srs. Senadores, 
telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, 
faço hoje, nesta tribuna, uma saudação respeitosa a 
todos os trabalhadores do País e às centrais sindicais, 
nesta véspera do dia 1º de maio, que neste ano será 
marcado pela comemoração e reafirmação da defe-
sa da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que 
está completando 70 anos desde sua promulgação 
e do estabelecimento de normas para regulação das 
relações individuais e coletivas de trabalho, entre pa-
trões e empregados.



22852 Quarta-feira 1º DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Maio de 2013

Com a CLT, os trabalhadores brasileiros passaram 
a ter direito a grandes conquistas, entre elas a jornada 
diária de oito horas, férias de um mês por ano, repouso 
semanal remunerado, salário-mínimo, aposentadoria, 
previdência e direito à greve. A Consolidação das Leis 
do Trabalho constituiu um grande avanço nas relações 
entre empregado e empregador neste País e uma 
grande transformação do cenário trabalhista nacional.

Para os especialistas, sem a CLT, o Brasil não 
teria visto o crescimento robusto da formalização do 
mercado de trabalho. Em dez anos, por exemplo, de 
2001 a 2011, o número de empregados com carteira 
assinada cresceu no Brasil a uma taxa de 6,1% ao ano.

Esse crescimento foi significativo. A modalida-
de de trabalhador por conta própria e contribuinte da 
Previdência, por exemplo, cresceu 5,8%, e a opção de 
funcionário público cresceu 3,6%, segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Entre 2006 e 2011, o trabalho com carteira assi-
nada continuou a crescer cerca de 6,2% e o trabalho 
por conta própria, com contribuição para a Previdência, 
avançou, em média, 11% ao ano.

Neste ano de 2013, é importante destacar que os 
70 anos da CLT ocorrem quando o mercado de trabalho 
nacional passa por um de seus melhores momentos.

A taxa de desemprego está baixa e os salários 
mantêm o poder de compra. Nos últimos meses, de 
acordo com o IBGE, entre os meses de março de 2012 
e março de 2013, foram criados no Brasil 309 mil pos-
tos de trabalho com carteira assinada, o que mostra 
uma situação positiva do País em relação ao emprego.

Eu também quero fazer uma ressalva importan-
te: essa taxa de desemprego de 5,7%, medida pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, teve um 
impacto importante. No ano passado, essa mesma 
pesquisa apontava 6,7% e, em março de 2013, aponta 
5,7%. E o Estado do Acre, na sua última amostragem, 
também teve uma redução importante, com 4,3% de 
índice de desemprego, sendo a terceira melhor perfor-
mance do País medida pelo Pnad de 2011.

Nos últimos anos, o mercado de trabalho se tor-
nou mais formal. Isso aconteceu, de acordo com es-
pecialistas, pelo aumento da demanda por trabalha-
dores formais, diante do crescimento da economia, e 
pela implementação da Lei do Simples Nacional, que 
estimulou a regularização entre os pequenos e médios 
empreendedores, entre outros motivos.

Segundo os dados da Pesquisa Mensal de Em-
prego, do IBGE, 80% dos empregados no setor priva-
do no Brasil têm carteira de trabalho assinada, o que 
é explicado justamente pelo atual cenário de baixo 
desemprego.

A CLT, portanto, deu uma contribuição sólida e 
consistente para a base econômica de desenvolvimen-
to do Brasil. E agora deve abranger novos desafios.

Avaliamos que a Consolidação das Leis do Traba-
lho chega neste próximo dia 1º de maio com o desafio 
de aumentar a formalização do trabalho.

Hoje, cerca de 20% da mão de obra nacional 
ainda não conta com carteira assinada. Isso significa 
praticamente 18 milhões de trabalhadores admitidos 
ilegalmente e que, portanto, não possuem os direitos 
da lei.

E há outros 15 milhões de trabalhadores por 
conta própria que não contribuem para a Previdência 
Social. Precisamos avançar na modernização dessa 
legislação para estar em consonância com as atuais 
realidades econômicas e sociais. É preciso fazer ajus-
tes, sim, mas mantendo os direitos assegurados para 
a proteção dos trabalhadores e sem a supressão de 
conquistas já consolidadas. 

Especialistas apontam que a CLT já recebeu 
cerca de 900 alterações desde a sua promulgação em 
1932. No entanto, creio que novas alterações devam 
ocorrer. Uma delas, que considero necessária, é o fim 
do fator previdenciário, um instrumento punitivo para 
o trabalhador, que dedicou a maior parte da sua vida 
para contribuir não apenas para a Previdência Social, 
mas, fundamentalmente, para a construção do Brasil.

A política de terceirização das atividades-fim 
também é perniciosa e prejudicial aos interesses dos 
trabalhadores brasileiros. Tem a polêmica do imposto 
sindical, que é defendida, inclusive, como um imposto 
injusto para o trabalhador, uma vez que é um imposto 
obrigatório. Há quem reflita sobre a possibilidade de 
contribuição voluntária, de maneira a fazer com que 
os sindicatos só tenham o tamanho exato do con-
vencimento da consciência dos trabalhadores a ele 
associados, que pagam voluntariamente. Seria o fim 
do imposto sindical. É uma proposta polêmica, mas é 
importante ser refletida.

Em outra frente de reflexão, temos o plano cole-
tivo do direito do trabalho como um dos pontos mais 
vulneráveis da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Poderíamos pensar, por exemplo, em atualizar a legis-
lação trabalhista para permitir o surgimento de novas 
formas de contrato e fortalecer as negociações coleti-
vas entre sindicatos patronais e de empregados. Isso 
demarcaria uma alteração na Constituição, mas não 
a revogação da CLT.

Vale ressaltar que, neste início de ano de 2013, 
nós aprovamos aqui, no plenário do Senado, a PEC das 
Domésticas, que se transformou na Emenda Constitu-
cional nº 72, e que significa um importante aperfeiçoa-
mento porque foi a extensão de direitos que estavam 
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na Consolidação das Leis do Trabalho, mas não eram 
acessíveis aos trabalhadores domésticos. E essa nova 
lei, a Emenda Constitucional nº 72, a chamada Lei das 
Domésticas, terá que ser regulamentada e é, também, 
um processo de aperfeiçoamento da Consolidação das 
Leis do Trabalho.

Mas, para esse 1º de maio, as centrais sindicais 
já definiram as bandeiras de luta que vão defender. As 
reivindicações incluem o fim do fator previdenciário, a 
redução da jornada de trabalho, a regulamentação do 
direito de greve no serviço público e a aprovação da re-
solução da Organização Internacional do Trabalho que 
inibe a demissão sem motivo, a demissão imotivada.

Temos, sim, trabalho pela frente e também a 
consciência de que, sem vislumbrar a perfeição, muito 
foi conquistado até aqui, ao lado dos trabalhadores, na 
questão do emprego e da distribuição de renda. Hoje, 
faço uma saudação a essas conquistas dos trabalha-
dores, às centrais sindicais e a uma lei trabalhista que 
teve e tem a preocupação de proteção aos emprega-
dos, que contribuiu para a pacificação social e que, 
com o necessário esforço, pode se tornar, cada vez 
mais, inclusiva e trazer para a formalidade os muitos 
trabalhadores que não são alcançados pela legislação.

Então, fica aqui a minha saudação a todos os tra-
balhadores brasileiros, nessa véspera de 1º de maio, 
que celebra, amanhã, não só os 70 anos da Consolida-
ção das Leis do Trabalho, mas também esse momento 
muito importante e alvissareiro que vivemos no Brasil, 
com um cenário de pleno emprego, com apenas 5,7% 
de desemprego no Brasil, um cenário que tem sido 
melhorado a cada ano desde que nós tivemos essa 
presença do Presidente Lula e da Presidenta Dilma, 
com o Partido dos Trabalhadores e partidos aliados, 
tentando fazer o melhor para o trabalhador brasileiro 
em todas as dimensões. Então, fica o meu cumprimento 
a todos os trabalhadores do Brasil, que têm ajudado 
imensamente ao progresso do nosso País.

Mas, Sr. Presidente, eu gostaria, nesta segunda 
etapa deste pronunciamento, de voltar ao tema de que 
tratei na sessão de ontem.

O Presidente desta Casa, Senador Renan Ca-
lheiros, e o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Deputado Henrique Alves, reuniram-se ontem com o 
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo as notícias, a reunião foi proveitosa, no 
sentido de distensionar a relação entre o Congresso 
e o Judiciário.

Na última quarta-feira, dia 24, em resposta ao 
mandado de segurança impetrado pelo Senador Ro-
drigo Rollemberg, o Ministro Gilmar Mendes conce-
deu liminar que interrompeu a tramitação do Projeto 
de Lei da Câmara nº 14, de 2013. O texto impede que 

Deputados que trocarem de partido levem o tempo de 
rádio e de TV e o Fundo Partidário para o novo partido.

A liminar impede que o Senado aprecie o projeto 
até que o mérito do mandado de segurança impetrado 
seja examinado pelo Pleno do Supremo Tribunal Fede-
ral. Independentemente da discussão sobre o mérito do 
Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013, o que penso 
que deve ser debatido à exaustão nesta Casa, neste 
momento, é a relação entre os três Poderes da Repú-
blica, sua independência e as tentativas de usurpação 
de competências, que têm sido frequentes ultimamente.

Houve um tempo em que se acreditava, no jargão 
popular, que decisão liminar não se discute, apenas 
se cumpre. Decisão jurídica se cumpre em respei-
to, como já dito, às competências constitucionais de 
cada Poder. Mas decisão jurídica também se discute 
e devemos, aqui, no Parlamento, discutir muito cada 
decisão jurídica que afete a legitimidade dos debates 
do Poder Legislativo.

Louvo a grande iniciativa dos Presidentes das 
duas Casas Legislativas na sempre salutar busca do 
diálogo. Acredito que não há crise entre os Poderes, 
como é hábito aventar, mas penso que o melhor dis-
tensionamento que pode haver é o respeito entre os 
três Poderes legalmente constituídos, cada um exer-
cendo suas funções dentro dos limites constitucionais.

É nesse ponto que não podemos ter inibição de 
afirmar que a liminar deferida pelo Ministro Gilmar Men-
des incorreu em grave intromissão do Poder Judiciário 
no Poder Legislativo, ferindo o princípio da separação 
e harmonia entre os Poderes, bem como o Estado de-
mocrático de direito e a própria democracia.

Em sua decisão, o Ministro Gilmar Mendes não 
demonstrou qualquer falha formal ou material no pro-
cesso legislativo que pudesse caracterizar um perigo 
da demora ou fumaça do bom direito, ingredientes 
processuais que autorizam à concessão de medida 
liminar em mandado de segurança.

O processo legislativo no debate do projeto ata-
cado foi feito dentro de todos os parâmetros constitu-
cionais e atendendo aos ditames dos Regimentos da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

O Senado ainda não tinha sequer entrado na fase 
de apreciação do mérito do projeto. Estava votando o 
requerimento de urgência no momento da suspensão 
decorrente da ordem liminar. Teve o Poder Legislativo, 
por ordem de outro Poder, suas funções paralisadas.

O que fez o Ministro Gilmar Mendes pode ser con-
siderado um verdadeiro exercício de futurologia. Imagi-
nou que a lei, caso aprovada, poderia prejudicar novos 
partidos que podem vir a ser criados. Criou uma tese 
de possibilidade futura de tratamento não isonômico 
com outros partidos criados nesta mesma legislatura. 
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Tal dissertação, dentro do debate político, é perfei-
tamente válida. Em uma decisão jurídica, é, no mínimo, 
despropositada. Afinal, que dispositivo fundamental da 
Constituição Federal de 1988 estava sendo atacado 
para justificar a concessão de liminar para paralisar o 
processo legislativo? 

Ora, sabemos todos que o Supremo Tribunal Fe-
deral possui um dos mais significantes exemplos de 
controle do Poder Judiciário exercido em relação ao 
Poder Legislativo, que é aquele da constitucionalidade 
das leis produzidas. O art. 102 da Constituição Federal 
de 1988 prevê, inclusive, o poder do Supremo Tribunal 
Federal de determinar a suspensão da execução de 
lei inconstitucional. 

O controle de constitucionalidade prévio dos atos 
legislativos, admitido pela jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, só pode e deve ser feito a bem da 
democracia, de forma excepcional, quando há flagrante 
desrespeito ao devido processo legislativo e aos direi-
tos e garantias fundamentais da Constituição, ou seja, 
quando estão em risco as cláusulas pétreas atacadas 
por emendas constitucionais. Não é nem de longe o 
caso do PLC nº 14, de 2013.

A Constituição Federal de 1988 não prevê qual-
quer legitimidade democrática em decisões jurídicas 
que tenham por escopo fazer parar, invalidar ou re-
troceder o processo legislativo legalmente instituído, 
como ocorreu na decisão do Ministro Gilmar Mendes. 

Não há uma só linha na decisão liminar defe-
rida que possa demonstrar onde houve, no legítimo 
processo legislativo, tanto na Câmara dos Deputados 
quanto aqui no Senado Federal, qualquer erro formal 
de procedimento ou tentativa de violação aos princí-
pios democráticos do pluripartidarismo e da liberdade 
e criação de legendas. Houve, sim, uma decisão limi-
nar que diz com a posição do Ministro sobre o tema 
de mérito do PLC nº 14, de 2013. O problema é que 
não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, 
debater o mérito dos projetos que ainda estão sob a 
esfera do Poder Legislativo.

A limitação do poder político, o chamado siste-
ma de freios e contrapesos é fundamental para o bom 
funcionamento de uma democracia.

A nossa atual Constituição Federal divide o poder 
e individualiza seus órgãos, superando qualquer ideia 
de prevalência de um sobre o outro, através da com-
preensão da necessidade de equilíbrio, independência 
e harmonia entre o Legislativo, o Executivo e o Judi-
ciário, admitindo-se a interferência como mecanismo 
de controle e vigilância recíprocos de um Poder sobre 
o outro relativamente ao cumprimento dos deveres 
constitucionais de cada um.

A materialidade da competência de cada Poder 
não é elemento de deliberação de qualquer outro, o 
que significa dizer que, mesmo que o Legislativo dis-
corde do resultado de uma decisão judicial, uma vez 
tomada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, 
não tem poder para modificá-la. 

O sistema constitucional de controle dos atos 
normativos estabelece que o Legislativo é responsá-
vel pela verificação prévia da constitucionalidade dos 
projetos de lei, por meio de suas Comissões e do Ple-
nário. Cabe às respectivas Comissões de Constituição, 
Justiça e Cidadania dizer da constitucionalidade e ju-
ridicidade dos projetos que tramitam nas duas Casas.

Portanto, não poderia o Ministro Gilmar Mendes 
ou qualquer outro juiz analisar o conteúdo material 
de um projeto em tramitação e debate no Congresso 
Nacional que não tenha incorrido em erro formal na 
tramitação ou atentado contra princípios fundamentais 
constitucionais e deferir uma liminar de acordo com 
suas convicções políticas.

Em determinado trecho da decisão liminar, afir-
ma o Ministro Gilmar Mendes que leis casuísticas são 
altamente questionáveis.

Nesse sentido, repito o que foi dito ontem pelo 
eminente Senador Humberto Costa: decisões casuís-
ticas, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, telespectado-
res da TV Senado, têm sido aquelas tomadas pelas 
resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Muitas reso-
luções são feitas às vésperas das eleições, causan-
do verdadeiro tumulto ao processo eleitoral. Faça-se 
uma pesquisa naquele órgão que não encontraremos 
uma só justificativa na elaboração da Resolução n° 
22.610, de 2007, que fundamente como justa causa 
de exceção à regra da fidelidade partidária a criação 
de novas legendas.

O fato é que não está na competência do Poder 
Judiciário corrigir o que entende de equivocado nas 
decisões do Legislativo. Como representantes legiti-
mamente eleitos pelo povo, não podemos nos calar 
diante de um decisionismo que se traveste do politi-
camente correto e judicialmente justo, com o uso de 
jargões jurídicos e retórica supostamente republicana.

Essa prática é profundamente danosa a valores 
extremamente caros ao Estado democrático de direito 
e à democracia, porque permite que juízes imponham 
suas preferências e valores sobre o mérito das maté-
rias legislativas, passando por cima de deliberações 
do legislador.

Mais uma vez, faço minhas as palavras do Se-
nador Humberto Costa ao se referir à PEC nº 33, de 
2011, que tramita na Câmara dos Deputados, que afeta 
os poderes do Supremo Tribunal Federal. O Presidente 
do Supremo Tribunal Federal fez divulgar nota oficial 
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onde sustenta que a separação de poderes não é uma 
noção abstrata.

Assim como o Senador Humberto, estou de total 
acordo com o Presidente do Supremo Tribunal Federal 
neste ponto. A separação de poderes não é abstrata. 
Tal premissa deve estar sempre presente na consciên-
cia dos magistrados quando proferirem suas decisões 
sobre o processo legislativo, sob pena de adentrarem 
em esferas de competências que não são as suas.

Assim, Sr. Presidente, termino este meu pronun-
ciamento deixando a minha posição diante desse de-
bate de que, quando ocorre aprovação de uma matéria 
que tem vício de constitucionalidade, se, por acaso, 
vier acontecer, aí, sim, o Supremo Tribunal Federal 
terá o seu momento para apreciação, mas impedir a 
tramitação de uma matéria me parece ser algo aviltan-
te para o Parlamento brasileiro, e nós não podemos 
aceitar esse tipo de intromissão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – A Presidência designa, como membro suplente, 
o Deputado Francisco Tenório, em vaga existente, para 
integrar a Comissão Mista destinada a proferir pare-
cer à Medida Provisória n° 610, de 2013, conforme 
o Ofício n° 99, de 2013, das Lideranças do PPS e do 
PV na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o Ofício:

OF/LID/No 99/2013 

Brasília, 24 de abril de 2013

Assunto: Indicação de membro para Comissão Mista 

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência o Deputado Fran-

cisco Tenório – PMN/AL para integrar, como suplente, 
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à MP 
610/13, que “Amplia o valor do Benefício Garantia-Safra 
para a safra de 2011/2012, amplia o Auxílio Emergen-
cial Financeiro, de que trata a Lei no 10.954, de 29 de 
setembro de 2004, relativo aos desastres ocorridos 
em 2012, autoriza a distribuição de milho para venda a 
pequenos criadores, nos termos que especifica, altera 
as Leis no 12.249, de 11 de junho de 2010 e no 12.716, 
de 21 de setembro de 2012, e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno, 
Líder do PPS. – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.    

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 
– RR) – Antes de terminar a sessão, eu gostaria, assim 
como fizeram vários Senadores e Senadoras, de re-
gistrar e abraçar cada trabalhador e cada trabalhadora 

do nosso País ressaltando a importância do avanço 
desses 70 anos da Consolidação das Leis do Traba-
lho, mas registrando, também, os enormes desafios 
que temos pela frente no sentido de regulamentar, por 
exemplo, o trabalho doméstico. Acaba de ser aprovada 
uma emenda constitucional dando igualdade de con-
dições ao trabalho doméstico brasileiro. E também é 
preciso executar outras ações que visem a fortalecer 
o emprego no nosso País.

Portanto, nesse Dia do Trabalho, dia de reflexão, 
é importante comemorar, mas é importante também ter 
em mente que todos nós temos a obrigação de bus-
car ampliar o nível de emprego e o nível de atividade 
econômica no nosso País.

Sendo assim, vou declarar encerrada a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – 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 e 
Srs. Senadores, aproxima-se o dia 3 de maio, quando 
festejamos o Dia Mundial da Liberdade de Impren-
sa. Trata-se de uma data altamente significativa, que 
chama a atenção dos povos de todo o mundo para a 
necessidade de independência dos meios de comu-
nicação como fundamento para a consolidação das 
verdadeiras democracias. 

Essa homenagem, instituída pela Assembleia Ge-
ral da Organização das Nações Unidas, em 20 de de-
zembro de 1993, foi inspirada na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e tem sido festejada em todas 
as partes do mundo. No Brasil não é diferente. Afinal, 
já vivemos diversos períodos de arbítrio e de restrição 
da liberdade de imprensa, ao longo da nossa história.

Hoje, Sr. Presidente, felizmente, vivemos em um 
Estado Democrático de Direito, tal como preconiza 
nossa Carta Magna, caracterizado pela supremacia 
da vontade popular, pela preservação da liberdade e 
pela igualdade de direitos, como nos lembra o ilustre 
jurista Dalmo de Abreu Dallari. Para que ocorram essas 
condições, é fundamental que haja liberdade de infor-
mação, consagrada, aliás, como direito fundamental 
em todas as democracias modernas. Por isso, a nossa 
Constituição Federal, que em seu art. 1º institui o nos-
so Estado Democrático de Direito, também estabelece 
em seu art. 220, que não sofrerão restrições, observa-
dos os dispositivos constitucionais, a manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e a informação, 
sob qualquer forma, processo ou veículo. 

Por ter sua importância de tal forma reconhecida, 
a liberdade de imprensa implica, também, uma elevada 
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responsabilidade, que consiste na exata apuração e di-
vulgação dos fatos e na sua correta interpretação, sem 
açodamento e sem distorções. Se temos a lamentar o 
cerceamento à atividade jornalística, temos que fazer 
ressalvas também a eventuais atitudes impensadas ou 
maliciosas de alguns meios de comunicação – feliz-
mente, a minoria –, os quais, em contrapartida, estão 
sujeitos ao direito de resposta, proporcionalmente ao 
agravo, e aos demais rigores da lei. 

No mundo contemporâneo, pode-se dizer que 
a liberdade de imprensa convive com a democracia, 
com o respeito aos direitos humanos e com o desen-
volvimento social. A expressão do pensamento e a 
livre informação são características não apenas das 
democracias modernas, mas dos países com maior 
grau de desenvolvimento sustentável, que se pautam 

pela educação, pelo respeito às minorias ideológicas, 
pela convivência pacífica e pela inclusão social. 

Na condição de cidadão e de Senador da Repú-
blica, Senhor Presidente, sinto-me feliz em registrar o 
transcurso, no próximo dia 3, do Dia Mundial da Liber-
dade de Imprensa; em saber que, apesar de eventuais 
percalços, temos uma imprensa livre e soberana, com 
todas as garantias constitucionais; e em reconhecer 
que essa imprensa, comprometida com os interesses 
coletivos, contribui para o aprimoramento da nossa so-
ciedade, da nossa democracia e da nossa cidadania.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB 

– RR) – Está encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 mi-
nutos.)
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
Art.13 (1, 5) 91 0 91
Art. 40 (2) 2 0 2
Art. 43, I (3) 8 0 8
Art. 43, II (4) 3 0 3
Soma 104 0 104
Requerimentos de Retirada 0 0 0
Total Geral 104 0 104

Fundamentação – RISF Apresentados Não efetivados (5) Total
Art. 40 (1) 27 0 27
Art. 43, I (2) 0 0 0
Art. 43, II (3) 0 0 0
Art. 67 (4) 0 0 0

(com ônus) *
De 01 a 30/04/2013

Quadro de Requerimentos de Licença

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 
2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;
3. Licença para tratamento de saúde; e
4. Licença para tratar de interesses particulares.

1. Missão (em representação do Senado Federal)
2. Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
3. Licença por interesse particular com convocação de suplente;
4. Representação externa;
5. Incluem missões não realizadas e requerimentos aditados.
* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário, que se encontram também disponibilizados no quadro de requerimentos.

(sem ônus)
De 01 a 30/04/2013

Quadro de Requerimentos de Licença
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Fundamentação – RISF Apresentados Retirados Total
Art.13 (1, 5) 192 0 192
Art. 40 (2) 4 0 4
Art. 43, I (3) 21 0 21
Art. 43, II (4) 12 0 12
Soma 229 0 229
Requerimentos de Retirada 0 0 0
Total Geral 229 0 229

Fundamentação – RISF Apresentados Não efetivados (5) Total
Art. 40 (1) 50 10 40
Art. 43, I (2) 2 0 2
Art. 43, II (3) 0 0 0
Art. 67 (4) 1 0 1

(com ônus) *
De 01/01/2013 a 30/04/2013

Quadro de Requerimentos de Licença

1. Missão (em representação do Senado Federal)
2. Licença para tratamento de saúde com convocação de suplente;
3. Licença por interesse particular com convocação de suplente;
4. Representação externa;
5. Incluem missões não realizadas e requerimentos aditados.
* Requerimentos de licença com ônus aprovados pelo Plenário, que se encontram também disponibilizados no quadro de requerimentos.

(sem ônus)
De 01/01/2013 a 30/04/2013

1. Missão política ou cultural de interesse parlamentar; 
2. Representação da Casa ou missão no País ou no exterior, autorizado pelo Presidente do Senado ou pela Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, ou a que tiver maior pertinência, e sem ônus para o Senado Federal;
3. Licença para tratamento de saúde; e
4. Licença para tratar de interesses particulares.

Quadro de Requerimentos de Licença
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Blairo Maggi 231 2013 40 04/04/2013 e 05/04/2013
Participar de diligência da Subcomissão para 

acompanhar a execução das obras de Belo Monte, 
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu (PA).

Flexa Ribeiro 232 2013 40 04/04/2013 e 05/04/2013
Participar de diligência da Subcomissão para 

acompanhar a execução das obras de Belo Monte, 
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu (PA).

Ivo Cassol 233 2013 40 04/04/2013 e 05/04/2013
Participar de diligência da Subcomissão para 

acompanhar a execução das obras de Belo Monte, 
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu (PA).

Delcídio do Amaral 234 2013 40 04/04/2013 e 05/04/2013
Participar de diligência da Subcomissão para 

acompanhar a execução das obras de Belo Monte, 
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu (PA).

Roberto Requião 235 2013 40 De 16/04/2013 a 23/04/2013
Representar o Brasil, como membro do Parlamento 

Mercosul, no Processo Eleitoral Paraguaio.

Humberto Costa 236 2013 40 19/04/2013 e 20/04/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Cícero Lucena 237 2013 40 18/04/2013 e 19/04/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Jorge Viana 239 2013 40 De 06/05/2013 a 10/05/2013

Representar o Senado Federal, por indicação da 
Presidência, na viagem técnica à Bélgica, França e 

Inglaterra, destinada a discutir a agenda ambiental e 
florestal brasileira.

Vital do Rêgo 240 2013 40 19/04/2013

Desempenho de missão destinada a realizar visita às 
obras de Transposição do Rio São Francisco, 
conforme Plano de Trabalho aprovado por 

Comissão Externa.

Valdir Raupp 245 2013 40 04/04/2013 e 05/04/2013
Participar de diligência da Subcomissão para 

acompanhar a execução das obras de Belo Monte, 
nas cidades de Altamira e Vitória do Xingu (PA).

Luiz Henrique 257 2013 40 De 06/05/2013 a 10/05/2013

Desempenhar missão oficial no exterior, para 
representar o Senado Federal na viagem técnica à 
Bélgica, França e Inglaterra, destinada a discutir a 

agenda ambiental e florestal brasileira.

Rodrigo Rollemberg 266 2013 40 De 10/04/2013 a 12/04/2013
Participar, como membro da CMA, de diligência no 

Estado de Minas Gerais para instruir os PLC's nºs 
147 e 148, de 2010.

Antonio Carlos Valadares 279 2013 40 De 17/04/2013 a 20/04/2013
Representar o Brasil, como membro do Parlamento 

Mercosul, no Processo Eleitoral Paraguaio.

Inácio Arruda 328 2013 40 19/04/2013
Representar o Senado Federal no 52º Fórum 

Nacional de Reitores da ABRUEM, em São Luiz, 
Maranhão.

Matéria: Requerimento de Licença com ônus (total: 27)
-

Abril de 2013
Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Matéria: Requerimento de Licença com ônus (total: 27)
-

Abril de 2013
Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal

Antonio Carlos Valadares 332 2013 40 21/04/2013 e 22/04/2013

Desempenhar missão em Belo Horizonte, a fim de 
verificar, in loco, o andamento das obras dos 

estádios e as demais ações de preparação para a 
realização dos eventos esportivos nas cidades-sede 

da Copa das Confederações, nos termos do 
Requerimento nº 8, de 2013 – CDR.

Antonio Carlos Valadares 333 2013 40 De 28/04/2013 a 30/04/2013

Desempenhar missão em Recife e Salvador, a fim de 
verificar, in loco, o andamento das obras dos 

estádios e as demais ações de preparação para a 
realização dos eventos esportivos nas cidades-sede 

da Copa das Confederações, nos termos do 
Requerimento nº 8, de 2013 – CDR.

Cícero Lucena 336 2013 40 De 06/05/2013 a 11/05/2013

Participar, na qualidade de membro da Frente 
Parlamentar Mista Pró-Gás, de missão oficial nas 
cidades de Washington e Pittsburg, EUA, a fim de 

conhecer as políticas de venda, consumo e 
exploração das jazidas de gás de xisto.

Cícero Lucena 337 2013 40 De 13/05/2013 a 17/05/2013
Participar do III Fórum Anual Latino-Americano de 

Telecomunicações, Tecnologia e Internet de 
Políticas Públicas, em Miami, Estados Unidos.

Ricardo Ferraço 341 2013 40 De 02/05/2013 a 08/05/2013

Participar de reuniões de trabalho entre a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 

Federal Brasileiro e a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado do Chile, em Santiago.

Vital do Rêgo 342 2013 40 De 02/05/2013 a 07/05/2013
Desempenhar missão oficial, por designação do 

Presidente do Senado Federal, no Reino da 
Espanha.

Eduardo Suplicy 343 2013 40 De 07/05/2013 a 11/05/2013
Participar, como debatedor, na Conferência Anual 
da Eastern Economic Association - EEA, em Nova 

York, Estados Unidos.

Ana Amélia 344 2013 40 De 04/05/2013 a 08/05/2013

Participar de reuniões de trabalho entre a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 

Federal Brasileiro e a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado do Chile, em Santiago.

Lídice da Mata 357 2013 40 De 28/04/2013 a 02/05/2013
Integrar comitiva do Senado Federal que visitará a 

República de Cuba, a convite da Asemblea Nacional 
Del Poder Popular de La República de Cuba.

Valdir Raupp 358 2013 40 De 28/04/2013 a 02/05/2013
Integrar comitiva do Senado Federal que visitará a 

República de Cuba, a convite da Asemblea Nacional 
Del Poder Popular de La República de Cuba.

Vanessa Grazziotin 359 2013 40 De 28/04/2013 a 02/05/2013
Integrar comitiva do Senado Federal que visitará a 

República de Cuba, a convite da Asemblea Nacional 
Del Poder Popular de La República de Cuba.

Walter Pinheiro 368 2013 40 De 14/05/2013 a 16/05/2013
Participar do III Fórum Anual Latino-Americano de 

Telecomunicações, Tecnologia e Internet de 
Políticas Públicas, em Miami, Estados Unidos.
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Matéria: Requerimento de Licença com ônus (total: 27)
-

Abril de 2013
Art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal

Randolfe Rodrigues 369 2013 40 De 28/04/2013 a 02/05/2013
Integrar comitiva do Senado Federal que visitará a 

República de Cuba, a convite da Asemblea Nacional 
Del Poder Popular de La República de Cuba.
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade
Blairo Maggi 125 - M 2013 13 De 15/04/2013 a 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Garibaldi Alves 126 - M 2013 43, I De 01/04/2013 a 11/04/2013 Licença Saúde

João Costa 127 - M 2013 43, I 26/03/2013 Licença Saúde

Cristovam Buarque 128 - M 2013 13 18, 23, 24 e 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Fernando Collor 129 - M 2013 13 02/04/2013 Atividade Parlamentar

Luiz Henrique 130 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Paulo Bauer 131 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

João Capiberibe 132 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Aécio Neves 133 - M 2013 13 02/04/2013 Atividade Parlamentar

Ataídes Oliveira 134 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Sérgio Souza 135 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Clésio Andrade 136 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Pedro Simon 137 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Cícero Lucena 138 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Acir Gurgacz 139 - M 2013 43, II De 04/04/2013 a 07/04/2013 Licença Particular

Kátia Abreu 140 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Lídice da Mata 141 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Aécio Neves 142 - M 2013 13 04/04/2013 Atividade Parlamentar

Paulo Bauer 143 - M 2013 13 09/04/2013 Atividade Parlamentar

Ricardo Ferraço 144 - M 2013 13 09/04/2013 Atividade Parlamentar

Luiz Henrique 145 - M 2013 13 09/04/2013 Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Valadares 146 - M 2013 13 10/04/2013 Atividade Parlamentar

Cícero Lucena 147 - M 2013 13 09/04/2013 Atividade Parlamentar

Delcídio do Amaral 148 - M 2013 13 09/04/2013 Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Valadares 149 - M 2013 13 11/04/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Suplicy 150 - M 2013 40 De 09/04/2013 a 11/04/2013
Participar do evento World Orphan Drug Congress 
USA 2013, em Washington D.C., Estados Unidos.

Eduardo Amorim 151 - M 2013 13 11/04/2013 Atividade Parlamentar

Armando Monteiro 152 - M 2013 13 11/04/2013 Atividade Parlamentar

Sérgio Petecão 153 - M 2013 13 De 16/04/2013 a 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Cícero Lucena 154 - M 2013 13 11/04/2013 Atividade Parlamentar

Humberto Costa 155 - M 2013 13 11/04/2013 Atividade Parlamentar

Clésio Andrade 156 - M 2013 13 11/04/2013 Atividade Parlamentar

Garibaldi Alves 157 - M 2013 43, I De 15/04/2013 a 19/04/2013 Licença Saúde

Ataídes Oliveira 158 - M 2013 13 17/04/2013 e 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Francisco Dornelles 159 - M 2013 43, I De 08/04/2013 a 10/04/2013 Licença Saúde

Wilder Morais 160 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Francisco Dornelles 161 - M 2013 13 De 16/04/2013 a 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Acir Gurgacz 162 - M 2013 13 18/04/2013 e 19/04/2013 Atividade Parlamentar

Anibal Diniz 163 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Zeze Perrella 164 - M 2013 13 23, 24, 25, 29 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Valdir Raupp 165 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

José Agripino 166 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Rodrigues 167 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Braga 168 - M 2013 43, II 29/04/2013 e 30/04/2013 Licença Particular

Arts. 13; 40; 43, I; e 43, II do Regimento Interno do Senado Federal
-

Abril de 2013

Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (total: 104)
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Arts. 13; 40; 43, I; e 43, II do Regimento Interno do Senado Federal
-

Abril de 2013

Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (total: 104)

Sérgio Souza 169 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

José Sarney 170 - M 2013 13 16/04/2013 Atividade Parlamentar

Kátia Abreu 171 - M 2013 13 23/04/2013 e 24/04/2013 Atividade Parlamentar

Angela Portela 172 - M 2013 13 De 28/04/2013 a 02/05/2013 Atividade Parlamentar

Epitácio Cafeteira 173 - M 2013 43, I De 06/04/2013 a 18/04/2013 Licença Saúde

Pedro Simon 174 - M 2013 43, I 18/04/2013 Licença Saúde

Eduardo Lopes 175 - M 2013 13 23/04/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Lopes 176 - M 2013 43, II De 26/04/2013 a 04/05/2013 Licença Particular

Paulo Davim 177 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

José Sarney 178 - M 2013 13 22/04/2013 Atividade Parlamentar

Sérgio Petecão 179 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Paulo Davim 180 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Ivo Cassol 181 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Sérgio Souza 182 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Valdir Raupp 183 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Ciro Nogueira 184 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Vanessa Grazziotin 185 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Fernando Collor 186 - M 2013 43, I De 25/04/2013 a 03/05/2013 Licença Saúde

Clésio Andrade 187 - M 2013 13 25/05/2013 Atividade Parlamentar

Antonio Carlos Rodrigues 188 - M 2013 13 25/05/2013 Atividade Parlamentar

Aécio Neves 189 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Roberto Requião 190 - M 2013 13 07/05/2013 Atividade Parlamentar

Aloysio Nunes Ferreira 191 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Cícero Lucena 192 - M 2013 13 25/04/2013 Atividade Parlamentar

Eduardo Amorim 193 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Romero Jucá 194 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Humberto Costa 195 - M 2013 40 De 15/06/2013 a 19/06/2013
Representar o Senado Federal no simpósio "O Brasil 

& O Século 21", da Harvard Business School, em 
Massachusetts, Estados Unidos.

Garibaldi Alves 196 - M 2013 13 De 29/04/2013 a 02/05/2013 Atividade Parlamentar

Sérgio Souza 197 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Paulo Bauer 198 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Waldemir Moka 199 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Vital do Rêgo 200 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

João Vicente Claudino 201 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Magno Malta 202 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Lindbergh Farias 203 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Jayme Campos 204 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Cícero Lucena 205 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Clésio Andrade 206 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Wilder Morais 207 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Lúcia Vânia 208 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Benedito de Lira 209 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Maria do Carmo Alves 210 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Aécio Neves 211 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar
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Autor Nº Ano RISF Período Finalidade

Arts. 13; 40; 43, I; e 43, II do Regimento Interno do Senado Federal
-

Abril de 2013

Matéria: Requerimento de Licença sem ônus (total: 104)

Sérgio Petecão 212 - M 2013 13 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Wellington Dias 213 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Cássio Cunha Lima 214 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Jader Barbalho 215 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Wellington Dias 216 - M 2013 13 30/04/2013 Atividade Parlamentar

João Alberto Souza 217 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Inácio Arruda 218 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Sérgio Souza 219 - M 2013 13 30/04/2013 Atividade Parlamentar

João Durval 220 - M 2013 13 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Ricardo Ferraço 221 - M 2013 13 18/04/2013 Atividade Parlamentar

Jayme Campos 222 - M 2013 13 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Acir Gurgacz 223 - M 2013 13 29/04/2013 e 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Roberto Requião 224 - M 2013 43, I 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Jader Barbalho 225 - M 2013 13 30/04/2013 Atividade Parlamentar

Cristovam Buarque 226 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

João Durval 227 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar

Pedro Taques 228 - M 2013 13 29/04/2013 Atividade Parlamentar
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B – SECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA DO 
CONGRESSO NACIONAL 

Resenha
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���������������������������������������
	
����	�	���	
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Tipo de sessão Quantidade
��������� 	
�
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Total 02

Resenha Consolidada 
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�
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Tipo de sessão Quantidade
���������� 	��
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Total 08

������� ��������!��"�����
Apreciadas Quantidade
#$��%�&��'����(� 		��
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Total 144
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��%!������
#��'��H�����7���8-�����	
�(-��&��'����&����������1������-��3�����5�������+������������8�	���	
�-�9���
:2��&�����>������&�����"��������G�������������@��5������������G������������B3>�� �����#��������������
&����E�G�>���+�45�����N����������-�������������$�����7���<���-�����
������'�3>������
A8�-��<�	�-����A�
��������������
AA�-���
	<�8	-����
��������/������		
;<�

�
���	
����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

L������3�' �����3���G����4��������������������'�3�J���9��������2�&������*�>�����1�����-����������
����� ��3��� ��� ���<�� 7�� ��*���3�������3�3-�� �>��� ��' ��>�������� ���� ����+�45�� ��� ����5��� ���������
��������������������������8����3���������������-���������G����-�.����+��/����-����#���0�������������
1������-�������������/�3������������������������3�������9����������������������45��.�'����&P>��������
�D�!�����������Q����4�-��D�2�&�����-���/���1��������$Z��<�

�
���	
����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

L������3�' �����3���G ����4����� �� �������N �0���� E��������� ��2 �&������$ ��+�E �>����-��� �������� ���
���3��� ��� ���<� �7�� ��*�� �3����� ��3�3-�� �>���� �' ��>��������� ��� ����+�45�� ��� ����5��� ������� ��
����������� �������� ��� ���� ��� �� ����>��� ���� �������-��� ������G����-�. ��� �+��/ ����-����# ���0����� ��
������1������-���������������3�3��������8	���������#����>�0�<�

�
���	
����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

6���3��/���������3������F��7� ������<� 8��������������45��1������-���3������ �45�������&����63�����
����������������7 ���-���&� ������������!� �����# ��'��H�����7�� A
-�����	
 �-�9 ���: E��������!� �����
#��'��H����� 7��� A-����
 
����� ���3>������� 	
�-�9����� �&���� �>������� �������������� ���45�-�
�����3���5������ ����>��45���� � �������� ��"�����-��� >����� ����45���� �� ��������� ���������-� ���� >���� �
3��������������G0���;<�6���������9�������3���5��!������&��'�����#��������7�8-�����	
����-�9�����������
&����&�������������������3��"���-�>�3���3�������3�������������&���������<�

�

��	
����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

��3������9��������#�����C���������>������? GK������7����-������� �-�����������	
�-�����$������4������
J�����#����3������@��5����1��4�-����#��������������3����$�>�������=�#?$������J�����#����3���������
!������-����&����'�3����-�����G��3��9������5������G����������������4��������������������<�

�
	��	
����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

��3������ ��� ���>�3����� ���* �9����3������ 7�� -�� ��� 	
����-�� �� ��3���5��# ����3������!� ����� ��
N�9�"����-��������&����*�9����3������7��-�����	

-����������������������-�9������������&�������45�����
&��+�����G�������3��������� �G��������3���5�-�������������:N�'������������� ��45�����' ���C��������������
3��/������J���������&��������P����������3���5��&���&��������&�����&P>�������3�����45��.��&����45�����
������3�������������K�����3�����&����&�����������3��/������3������45�����'���C����;<�

�	A��	
����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

��3������9�������/����#�������������*�&P>���������3��/������������1���������!������3��7�
A-�
����	
�����%�7�A
��	
�-���������3(-����9������3������/�'���'������&������3�������#����������$������
�������7�

�-�����		��%#$��7��<�A�-�����	
�-�����������(-�9���:2��&�����>�����������3����45�����
�D���K�������&��G���5�������3����0���;<��������3���������<�
	�����*���3�������3�3������*�����45���7�

-�����	
����-������������������45�������%9�����(�3�3>����������������-��������3������*�����45���7��-�
����			���-��� ������45�����3�����3�3�3>��-�9�����'��5���������������3���5��!���������������3>����
�������������'���<�
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����� 2�&<�O����9���
6�������E�'���=�
#��������������2�

��3������9��������#�����C����-����� ���3�������*�����4�����7��
-�����		8��� 
-�����	
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J<
�=���3���5��!��������#�����-�?�4�3������#P>��������
1������+�45��=��!?�

Resenha
	
����	�	���	
��

�
*��������*����+�����

�
Tipo de reunião Quantidade
N������45��%N�L( ��

?����0�����%*?*(� 
�

6D��������0�����%*6X( ��

E���C������#P>������%*E#( ��

�������������E���C�����#P>�����%*�E#( ��

�3��0�����*���������%*6 (� ��

Total 4

�
�

��3��C��#��3���������������������
�

Nomes Reuniões Relatórios 
��3��C����E'����45�-�1������+�45����������������6D���45��?�4�3���0����
%�1N(� �� ��

��3��C����E'����45�����*�������%�E*(� �� ��

��3��C�� ��E '����45��� ��� N�G��3�4���� ��>���? >���� �� ��'�4��� ��3�
N��K��������N�������������� ��'���%�?N(� �� ��

��3��C����6D�3�����E�3����>�����������63������%�E6(� �� ��

�������������*�&����������������$������4���#�����0�������3������������
�!?�%�*$#(� �� ��

������������������������������J��������6���������%��J6(� �� ��

TOTAL - -
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#��&���4�����3�L��3���45��
�

Tramitação encerrada na CMO 
Encaminhadas ao CN sem apreciação Proposições Recebidas

Apreciadas Retiradas #$��� E��<
	8����
*����7
��		8����

#$���@��C�����
#���0�������

!#�� L"�3����&��+��
����3������

 Projetos de Lei CN (PLN) 2

 Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário 1 � � �

 Avisos CN (AVN) 2 � � � �

������?>��������'�4�����3�N��K��������N���������������
�� ��'����&��������&����L�@� � � � � � �

������#�����45������������ � � � � � �

������#�������#�"'������ �'�����1������� � � � � � �

������?������!��"����� �� � � � � �

 Mensagens CN (MCN) � � � �

������#�����45������������ � � � � � �

������*����H�������E'����45�����##E� � � � � � �

������?������!��"����� � � � � � �

 Ofícios CN (OFN) 1 � � � � �

������#�����45������������ � � � � � �

������?������!��"����� 
� � � � � �

 Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN) � � � � �

 Proposições SF � � � � �

 Requerimentos CMO (RCMO) 

 Emendas 17

TOTAL 23

�
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Resenha Consolidada 
�����	��	�����	�	���	
��

�
�

*��������*����+�����
�

Tipo de reunião Quantidade
N������45��%N�L( ��

?����0�����%*?*(� ��

6D��������0�����%*6X( ��

E���C������#P>������%*E#( ��

�������������E���C�����#P>�����%*�E#( ��

�3��0�����*���������%*6 (� ��

Total 6

�
�

��3��C��#��3���������������������
�

Nomes Reuniões Relatórios 
��3��C����E'����45�-�1������+�45����������������6D���45��?�4�3���0����
%�1N(� �� ��

��3��C����E'����45�����*�������%�E*(� �� ��

��3��C�� ��E '����45��� ��� N�G��3�4���� ��>���? >���� �� ��'�4��� ��3�
N��K��������N�������������� ��'���%�?N(� �� ��

��3��C����6D�3�����E�3����>�����������63������%�E6(� �� ��

�������������*�&����������������$������4���#�����0�������3������������
�!?�%�*$#(� �� ��

������������������������������J��������6���������%��J6(� �� ��

TOTAL - -
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�
#��&���4����E&���������

�
Tramitação encerrada na CMO 

Encaminhadas ao CN sem apreciação Proposições Recebidas
Apreciadas Retiradas #$����E��<
	8����

*����7
��		8����
#$���@��C�����
#���0�������

!#�� L"�3����&��+��
����3������

 Projetos de Lei CN (PLN) 57 12 42 1

 Medidas Provisórias (MP) – Crédito Extraordinário 14 7 3

 Avisos CN (AVN) 76 13 � � � �

������?>��������'�4�����3�N��K��������N����������������
�� ��'����&��������&����L�@� 
�� 
�� � � � �

������#�����45������������ �� � � � � �

������#�������#�"'������ �'�����1������� �� � � � � �

������?������!��"����� ��� � � � � �

 Mensagens CN (MCN) 62 � � � �

������#�����45������������ �� � � � � �

������*����H�������E'����45�����##E� �� � � � � �

������?������!��"����� �	� � � � � �

 Ofícios CN (OFN) 148 � � � �

������#�����45������������ �	� � � � � �

������?������!��"����� 

�� � � � � �

 Projetos de Decreto Legislativo CN (PDN) 2 � � � � �

 Proposições SF 4 � � � � �

 Requerimentos CMO (RCMO) 6 4

 Emendas 13018 12751 158

TOTAL 13387 12787 200 1 3
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Resultados das Reuniões 
	
����	�	���	
��

�

Reunião realizada em 2 e 3 de abril de 2012 (Eleição da Mesa Diretora) 
�

Reunião de Eleição da Mesa Diretora da Comissão para o ano de 2013,�
convocada para 02/04/2012, às 14h30min�

(Iniciada às 15 horas e suspensa às 15h01min)�
�

EJ6*L@*E���
@#6�[?�2?�L*EJE$O?�

�
?�����>��/���G���3������+�����&����2�&������O�3>����������%##�! (-����G��3�����&�����caput do art.14 da Resolução 

nº 1/2006-CN<�
63�'������������ �D���C�������� quorum &��������>���45���� ���& �������45������ �����1������-�� �#�����������3 ��D���K����

��G��3���9������&��������������>��/��<�
E����-����'���������������45�� ������ ��5�� ��� ����45�����!���� 2������������ 	
��&��� ������� 	������> ���-�9����� �G����-�. ��


�/�	3��-����&���0����������B3��������2�&������<�
�

J���K���-�	������>��������	
�<�
!E*NE�2?�?�?**?�26�$<�2E�LE�

�����0���������3���5��
�
�

Continuação da Reunião de Eleição da Mesa Diretora
da Comissão para o ano de 2013

convocada para 03/04/2012, às 14h30min
(Reiniciada às 15h26min e encerrada às 15h30min)

�
*6EJ6*L@*E�6�6��6**E!6�L?�2?�L*EJE$O?�

�
?�����>��/���G� ��3����>������&����2�&������*�������1�������%#!2J�6(-����G��3�����&����� caput do art.14 da Resolução 

nº 1/2006-CN<�
63�'���������� �����5����� ?���3���'�������& ����2�&������E ���"�1������ ����%#2L��6 (�������������������� ��3��������

�����5�-���&���G������������������G��3���D&�����&����2�&���������������������%26!�JE(�&��������45�����!����2������������!?�&����
�	
�-���#�����������3��D���K������G��3���9��������������������>��/��<�

E����-����'����������5���������45�����!����2������������	
��&�� ����dia 09 de abril, terça-feira, às 14h30min, ���&���0����
������B3������ ��2�&������<�6���3��������������+�45�����*����5�� ����������������*�&�������� ��������$������4���#�����0��������
�!?-�&��� � /���-�dia 03 de abril, terça-feira, às 18 horas-����� �������� �������� ���#�����C����� �����3���5�-�& ����� ��������>�� � ��
����45�������'��!����2����������������3���5�<�

J���K���-�	������>��������	
�<�

MARIA DO SOCORRO DE L. DANTAS�
�������������������������0���������3���5��

�
�

�

Reunião realizada em 10 de abril de 2013 (Eleição da Mesa Diretora) 
�

Reunião de Eleição da Mesa Diretora�
da Comissão para o ano de 2013�

convocada para 10/04/2012, às 15h10min�
(Iniciada às 16h35min e encerrada às 16h37min)�

�
EJ6*L@*E�6�6��6**E!6�L?�2?�L*EJE$O?

�
?�����>��/���G���3��>������&����2�&������*�������1�������%#!2J�6(-����G��3�����&�����caput do art.14 da Resolução nº 

1/2006-CN<�
E�#�����������3��D���K������G��3���9���/��' ����������� &����������45����� �������$�>5 ��1��/��%#!2J�!E(�&���� ��

#�����C����������3���5�-���������������D�����������45��&����&�HD�3����3���������������������>��/��<�
E����-����'����������5���������45�����!����2������������	
��&����������
8�����>���-����4��G����-�.��
�/�	3��-����&���0������

����B3��������2�&������<�
�

J���K���-�
	�����>��������	
�<�

!E*NE�2?�?�?**?�26�$<�2E�LE�
�����0���������3���5��

Maio de 201354    Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Reunião realizada em 16 e 17 de abril de 2013 (Eleição da Mesa Diretora)�
�

Reunião de Eleição da Mesa Diretora
da Comissão para o ano de 2013

convocada para 16/04/2012, às 14h30min
(Iniciada às 14h50min e suspensa às 15 horas)

�
EJ6*L@*E�

�
?�����>��/���G���3��>������&����2�&������*�������1�������%#!2J�6(-����G��3�����&�����caput do art.14 da Resolução nº 

1/2006-CN ��&����#����������������-��������$�>5��1��/��%#!2J�!E(<�
�

?*26!�2?�2NE�
�
E�#�����������3��D���K���-�2�&������*�������1�������%#!2J�6(-�������������������D&��������W�

���?1<� $#! 2J��7�
�8��	
�-����
A����3��4�-�����������6��K ����?��'����-� $K�������#!2J ������J���� ����!������- �

������������ �������$�>5��1��/ ��%#!2J�!E(�& ���������������#���� �����������3���5��!������ ��#�����-�?�4�3������#P>��������
1������+�45�-����������������������<�

����?1<��7���A�  EJ�$��#L-���� �8����3��4���� ��	
�-����2�&�� ����Q��"� ��3��5���%#L��6 (-�$K �������#L-������������ �
2�&������!�������������%#L�! (-�&���������������*������� ��������#����������$���?�4�3���0����&�����	
�<�

����?G<��7���8�� 	
��#2J-����� �����3��4�-����2�&�������� ������3&���-�$K��� ����#2J-�������������2�&���� ��J���� �
E��P���%#2J�#6(�&���������������#��3�����)����#������������������3���5�<�

����?G<��7���	�
 ��#2-����	
�����>���-����2�&������6������� ������-�$K����� ��#2-��������� ����2�&������  ���/��3��
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Continuação da Reunião de Eleição da Mesa Diretora
da Comissão para o ano de 2013

convocada para 17/04/2012, às 14h30min
(Reíniciada às 14h47min e encerrada às 14h49min)

�
*6EJ6*L@*E�

�
?�����>��/���G���3�������������&����#���������-��������$�>5��1��/��%#!2J�!E(<�
�

?�#��������������3>����������/�����3�3>����9�������3-�����
8�����>���-�G�����������&���0���-��� ?GK�����7���A� EJ�$��#L-����
�8����3��4�-����2�&������Q��"� ��3��5��-�$K�������#L-�������������2�&������!����������C��%#L�! (-�&���������������*������� �����
���#����������$���?�4�3���0����&�����	
�<�

63�&��������3����-���#������������G��3�����������������������+���������W�
�

Sexta-feira 3    55Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 




(����G� �3�����&�������� art. 17 e no § 1º do art. 19 da Resolução nº 1/2006-CN, ������������ �>����"���&��+��G �����&�� ��
������45��������������������������W�*����������*������-�*����������&������������������������+�����4�3���0����-����*������������������
���&����������������4�3���0����& �����	
������* ������������������ &���������&������/�G������#���� �6D�����'�-���"3����������
&�H&����-��������#���������������H��5�������#�������$��������'����Q�����0����������/�G�����!�����"����#P>����<�
#����G�+������������4���-����$������4���#�����0�������'��5���>���'��������&��������art. 16 da Resolução nº 1/2006-CN.�
�(�?������������>���-���3>"3�"���&��+��G� ����&����������45������ 3�3>����������������� �������������������3��C�-����G��3� �

����>������art. 18 da Resolução nº 1/2006-CNW���3��C����E'����45�-�1������+�45�������� ��������6D���45��?�4�3���0���M���3��C����
E'����45�����*������M���3��C���� E'����45������N�G��3�4������>���?>��������'�4�����3�� ��K���������������������������'��M�����3� �C�
���6D�3�����E�3����>�����������63�����<�

L������3�'�����9��������������>����"���������G����-���G��3���9������������4����&����5������G��������"��������������>���-�9������
G�����&�HD�3�<�

�(�6-�������������������45��&���&� ��������$K������#�����0���������&����3��������9�����������5�����������������*�&������������
����$������4���#�����0�������3��������������3���5�<�

�
6��6**E!6�L?�2?�L*EJE$O?�

�
?�#��������������������������5�<�

E����-����'����������5�������0����&�����������������>���-����4��G����-�.��
�/�	3��-����&���0�������� ��B3��������2�&������<�
6-���3��������������+�45�����*����5���������� ��������*�&���� ������������$������4���#�����0�� ��� ��3�������������!?-�&� ��� ��
3��3�����-�.��
��/����-������������������������#�����C����������3���5�<�

�
J���K���-�
������>��������	
�<�

�������������������������!E*NE�2?�?�?**?�26�$<�2E�LE�
�����������������������0���������3���5��

�
�

Reunião realizada em 23 e 24 de abril de 2013 (Não Deliberativa)�
�

Reunião Não Deliberativa 
convocada para 23/04/2013, às 14h30min�

(Iniciada às 14h58min e suspensa às 15 horas)�
�

EJ6*L@*E�
�
E������5���5������>�����'��G����>�����&����#���������-��������$�>5��1��/��%#!2J�!E(-����G��3�����&���o art.154, inciso II, 

§ 4º, do Regimento Interno do Senado Federal.�
?�#������������G��3���9����5��/��'���������&����������45�����*����������#����������$������2������+���?�4�3���0�����&����

�	
�<�
$�����&H�- ��&�����������������45������*����� ��������!������� #��'��H���������G��3���9 ������ *���������*�'����������5� �

����������&��������3����<�E��������4����G���3�������������W�
�
��!������#��'��H�����7�8	���	
����-�*���������������K�����$������%#2J�#J(<�
��!������#��'��H�����7�8

��	
����-�*��������2�&������ ������#�������%#*��6(<�
��!������#��'��H�����7��A8��	
����-�*��������������N'���������%##�*?(<�
��!������#��'��H�����7��A���	
����-�*�������2�&������EG�����1��������%#L�JE(<�
�
63��������-����&�������������5 �������'���������������45��&�����������������>���-�9������G����-�. ��
�/�	3��-����&���0����� �

����B3��������2�&������<�
�

J���K���-��������>��������	
�<�
!E*NE�2?�?�?**?�26�$<�2E�LE�

�����0���������3���5��
�
�

*6@$LE2?�26�*6@�N[?��7�8�E��	
��
�

Continuação da Reunião Não Deliberativa�
convocada para 24/04/2013, às 14h30min�

(Reiniciada às 14h34min e encerrada às 14h35min)�
�

*6EJ6*L@*E���6��6**E!6�L?�2?�L*EJE$O?�
�
E������5���5������>�����'��G��������������&����#���������-��������$�>5��1��/��%#!2J�!E(-����G��3�����&���o art.154, inciso 

II, § 4º, do Regimento Interno do Senado Federal.�
?�#������������3����������������45�����2�&������!����������C��%#L�! (-�&���������������*������� ��������#����������$���

?�4�3���0����&�����	
������G��3���9��������������������>��/��<�
E����-����'����������5�������0����&�����������	�����>���-����4��G����-�.��
�/�	3��-����&���0����������B3��������2�&������<�

�
J���K���-��������>��������	
�<�

������������������������������������������������������������������������!E*NE�2?�?�?**?�26�$<�2E�LE�
����������������������������������������������������0���������3���5��

Maio de 201356    Sexta-feira 3 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



�

J<��=���3���5��!�����#��3��������>���!����4���
���30������=��!!��

�

Resenha
	
����	�	���	
��

Reuniões Realizadas Quantidade
N������45��%N�L( ��

*�������� 	��

Total 03
�

Proposições Quantidade
*�9����3������%�&��'����(� 	��

Total 03
�
�
�
�
�
�

Resenha Consolidada 
���	�����	�	���	
��

�
�

Reuniões Realizadas Quantidade
N������45��%N�L( 	
�

*�������� 	8�

Total 07
�
�

Proposições Quantidade
#��������L��>��/��%�&��'���(� 	
�

Requerimentos 03
Total 04

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

Sexta-feira 3    57Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Resultados das Reuniões 
���	�����	�	���	
��

�
�

�
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6ª Reunião realizada em 22 de abril de 2013 
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�

�

,�#E*L6�

E���C�����#P>�����
�
E���������1���������W�
�
E��&��45�W�E�#��'��45����� 2��������<�#�� &���45�����J� ����� &����N)�#����G��3�� ��> ���&����*���45 �����*������ ���
2��������<��������*����������<�N3&�����45�����6�����������#����45����2�G������'���%$���
�<8	���	
�(<�
�
#������&�����W�
�
�����������!��������
����������*�&P>�����
��� ���>���J�����
2�&������1�������
���O�3>�����)�����
�����0����������������2�G������'�����!�����"�������N������45�����������=�!N�
���!������*���H�
�/�G�������������45�� ��������E4����N�������������������3>����.�1�3����
!�����"��������*���4����6D���������=�!*6�
��2�����������������'��
2����������$�������3�������E'����45��E3>���������!�����"�������!����E3>��������!!E�
��2�'�����'����
������������������������6�����"����N�������������&����*���45�����2�����������?�@�=�@�N2*�
�
*��������W�E���C�����#P>�����*����+����
�

�,�#E*L6�
6XL*E#E@LE�

�
NL6!�
�

�
*6�@6*N!6�L?�2E��?!N[?�!NLE�#6*!E�6�L6�

?J*6�!@2E�^E��$N!_LN�E��7��-�����	
��

�������3����� ��������NN�����7��� ����<��� �������������45�����*�&P>���������������<�A ����

� ����*���3�����N����������������1������-�
��9������9������ �������+���-�&����������3���5�� !�����#��3����� ����>���!���� 4������30������% �!!�(���&���� ��3���5�����!����
E3>�����-�2�G������������3��� ����1������+� 45�������������%�! E(-�����C�����&P>��������������& ���������������&�������S?&4����� ��
!�����45����� ��������6G�����6���G��% 66(�� 3���������/�' �����J�����S-���3���&�����4����� ��&��������������������������
��������4���W�!�����"���������C����-�L����� �������N��'�45��%!�LN(M�!�����"������ �!��� �E3>����� �%!!E(M�!�����" �������1�+����M�� �
#�����3��������4����@������&������!����E3>������%#�@!E(<�
�
E������W���������)������� ��++������
*��������W�E&��'����
�

NL6!���
�

*6�@6*N!6�L?�2E��?!N[?�!NLE�#6*!E�6�L6�
?J*6�!@2E�^E��$N!_LN�E��7��-�����	
��

�������3����� ��������NN�����7��� ����<��� �������������45�����*�&P>���������������<�A ����

� ����*���3�����N����������������1������-�
��9������9�������������+���-�&����������3���5��!�����#��3���������>���!����4������30������%�!!�(�����C�����&P>�����&�������������
��3�������������>����������3�� ��������������� �45������3������� &������3���3���������� ����45�-� ������'�45�-�3������G���� �����
�������0'��-�3������45������3� ����������� �9����������>����G�����������*622�b-���3��� &�����4�������&������� ���������������� ���
��������4���W�!�����"�������!����E3>������ %!!E(M��������'��M� ��>>��N������������� ������/���!������������&� �3��L��>��������Q����4��
O��3���J����3��<�

E������W���������)������� ��++������
*��������W�E&��'����

Sexta-feira 3    59Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



    C - SECRETARIA DE COMISSÕES 
C.1 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Permanentes 

Reuniões realizadas e Proposições apreciadas
01 a 30/04/2013 

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕE S PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 14 

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 55 

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 6

REUNIÕES CONJUNTAS 1

TOTAL 76 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS
PARTICIPAÇÃO 
 EM REUNIÕES 
CONJUNTAS * 

TOTAL** 

CAE 5 3 - 8 

CAS - 6 - 6 

CCJ  4 1 - 5 

CE 2 9 - 11 

CMA 3 2 1 6 

CDH - 6 - 6 

CRE - 7 1 8 

CI - 6 - 6 

CDR - 4 - 4 

CRA - 4 - 4 

CCT - 4 - 4 

CMMC - 3 - 3 

TOTAL 14 55 

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas Comissões em Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (***), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

 TOTAL

Subcomissão Perm, de Acompanhamento da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM (CMA) 1 - 1 

Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher -   (CDH) 1 - 1 

Subcomissão Temporária de Combate à Pedofilia, Direitos da 
Criança, Adolescente, Juventude e Idoso -    (CDH) 1 - 1 

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça -   
(CDH) 1 - 1 

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional 
de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo 1 - 1 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1 - 1 

TOTAL 6

(***) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA REUNIÃO CONJUNTA  COMISSÕES E SUBCOMISSÕES  

3ª CMA (10ª) e CRE (13ª)  

TOTAL DE REUNIÕES CONJUNTAS = 1    
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 3 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 3 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 1 

Comissão de Educação – CE 6 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA 2 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  3 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 3 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 4 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 3 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 1 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 2 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 3 

TOTAL 34 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1

TOTAL 1

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CMA e CRE 1

TOTAL 1

TOTAL GERAL DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES E 
SUBCOMISSÕES 36 
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

MATÉRIA 
COMISSÕES PERMANENTES

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

PEC - - 2 - - - - - - - - - 2

PLS 4 13 7 2 4 4 - - 2 1 - - 37 

SCD - - - 2 - - - - - - - - 2

PLC 2 3 7 1 - 1 - - - 1 - - 15 

PDS - - 1 - - - 2 - - - 22 - 25 

PRS 1 - 1 - - - - - - - - - 2

RQS - - 1 - - - 5 - - - - - 6
EMEN
PLEN - - - - - - - - - - - - -

MSF 3 - - 1 1 - 8 1 - - - - 14 

OFS - 1 5 - 2 - - - - - - - 8

AVS - - - - - - - - - 1 - - 1

SUG - - - - - 1 - - - - - - 1

TOTAL 10 17 24 6 7 6 15 1 2 3 22 - 113 

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  
POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 17 

PLC 2

PDS 22 

TOTAL 41 

PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  
POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 2

PLS 20 

SCD 2

PLC 13 

PRS 2

PDS 3

RQS 6

MSF 14 

OFS 8

AVS 1

AMA -

SUG 1

TOTAL 72 
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REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

6 6 2 6 7 24 7 5 5 8 1 3 80 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016 – CMACOPOLIM (CMA) 5

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 5

TOTAL DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES 85 

REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 
Aprovados 75 

Rejeitados 2

Retirado 1

Retirados pelo autor 2 

TOTAL 80 

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 
Aprovados 5

TOTAL 5

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

Requerimentos de Urgência 10 

Requerimentos de Informações 3 

Projeto de Lei do Senado 1 

TOTAL 14 

RELATÓRIO DE SUBCOMISSÃO APROVADO PELA COMISSÃO   
(Art. 73 § 2º do RISF) 

CI - Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil (CISTAC)  1 

TOTAL 1
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RELATÓRIO ACUMULADO NO PERÍODO DE 04/02 A 30/04/2013

Reuniões Realizadas e Proposições Apreciadas

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES E SUBCOMISSÕES, 
POR TIPO DE REUNIÃO 

COMISSÕES – REUNIÕES ORDINÁRIAS 35 

COMISSÕES – REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 96 

REUNIÕES DE SUBCOMISSÕES 9

REUNIÕES CONJUNTAS 3

TOTAL ACUMULADO 143 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES PERMANENTES, POR COMISSÃO 

COMISSÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS REUNIÃO CONJUNTA * – 
COMISSÕES PARTICIPANTES TOTAL**

CAE 9 7 2 18 
CAS - 13 - 13 
CCJ 9 2 1 12 
CE 6 10 - 16 

CMA 6 4 1 11 
CDH - 10 - 10 
CRE 4 8 1 13 

CI - 13 1 14 
CDR - 8 1 9 
CRA - 8 - 8 
CCT - 7 - 7 

CMMC 1 6 - 7 

TOTAL 
ACUMULADO 35 96  

(*) O número informa a participação individualizada das Comissões em Reuniões Conjuntas 
(**) O número inclui a participação dessas  Comissões em  Reuniões Conjuntas 
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS SUBCOMISSÕES (*), POR COMISSÃO 

SUBCOMISSÕES 
PERMANENTES E TEMPORÁRIAS REUNIÕES

PARTICIPAÇÃO 
EM REUNIÕES 
CONJUNTAS    

 TOTAL

Subcomissão Perm, de Acompanhamento da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM (CMA) 1 - 1 

Temporária para Acompanhar a Execução das obras da Usina 
de Belo Monte – CMABMONTE  1 - 1 

Subcomissão Permanente em Defesa da Mulher -   (CDH) 1 - 1 

Subcomissão Temporária de Combate à Pedofilia, Direitos da 
Criança, Adolescente, Juventude e Idoso - (CDH) 1 - 1 

Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça -   
(CDH) 1 - 1 

Subcomissão Permanente do Tráfico Nacional e Internacional 
de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo 1 - 1 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 3 - 3 

TOTAL ACUMULADO  9

(*) Listadas somente as Subcomissões que se reuniram no período.

 REUNIÕES CONJUNTAS 

NÚMERO DA  
REUNIÃO 

CONJUNTA 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES TOTAL 

1ª CCJ (4ª), CAE (5ª) e CDR (4ª) 1

2ª CAE (8ª) e CI (7ª) 1

3ª CRE (13ª) e CMA (10ª) 1

TOTAL ACUMULADO DE REUNIÕES CONJUNTAS = 3 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR COMISSÕES PERMANENTES 

Comissão de Assuntos Econômicos – CAE 7 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 5 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ 1 

Comissão de Educação – CE 6 

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle – CMA 3 

Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH  6 

Comissão de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE 3 

Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI 7 

Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR 4 

Comissão de Agricultura e Reforma Agrária – CRA 2 

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática – CCT 2 

Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC 4 

TOTAL ACUMULADO 50 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS POR SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1

TOTAL ACUMULADO 1

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS EM REUNIÕES CONJUNTAS  

Comissão de Assuntos Econômicos e Comissão de Serviços de Infraestrutura – CAE e 
CI 1

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Comissão de Assuntos Econômicos e 
Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CCJ, CAE e CDR 1

Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle  e 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional  - CMA e CRE 1

TOTAL ACUMULADO 3

TOTAL GERAL ACUMULADO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS 
COMISSÕES E SUBCOMISSÕES 54 
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PARECERES PROFERIDOS PELAS COMISSÕES PERMANENTES 

MATÉRIA 
COMISSÕES PERMANENTES

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

PEC - - 4 - - - - - - - - - 4

PLS 17 24 12 4 12 4 1 5 7 2 1 - 89 

SCD - - - 2 - - - - - - - - 2

PLC 4 4 10 2 2 1 1 1 - 1 - - 26 

PDS - - 1 - - - 3 - - - 29 - 33 

PRS 2 1 3 - - - - - - - - - 6

RQS - - 1 - - - 8 - - - - - 9
EMEN
PLEN 1 - - - - - - - - - - - 1

MSF 6 - - 1 2 - 12 1 - - - - 22 

OFS - 1 7 1 2 - - - - - - - 11 

AVS - - - - 1 - - - - 1 - - 2

AMA - - - - 2 - - - - - - - 2

SUG - - - - - 1 - - - - - - 1

TOTAL 
ACUM.  30 30 38 10 21 6 25 7 7 4 30 - 208 

PARECERES EM DECISÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PLS 40 

PLC 5

PDS 29 

OFS 1

TOTAL ACUMULADO 75 
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PARECERES EM DECISÃO NÃO TERMINATIVA  

POR TIPO DE MATÉRIA 

PEC 4

PLS 49 

SCD 2

PLC 21 

PRS 6

PDS 4

RQS 9

EMEN PLEN 1 

MSF 22 

OFS 10 

AVS 2

AMA 2

SUG 1

TOTAL ACUMULADO 133 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 
E SUBCOMISSÕES 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM COMISSÕES PERMANENTES 

CAE CAS CCJ CE CMA CDH CRE CI CDR CRA CCT CMMC TOTAL

25 18 6 13 15 28 16 17 14 17 3 3 175 

REQUERIMENTOS APRECIADOS EM SUBCOMISSÕES 

Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 
2016 – CMACOPOLIM (CMA) 5

Subcomissão Temporária para acompanhar a execução das obras da Usina de Belo Monte – 
CMABMONTE (CMA) 1

Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil – CISTAC (CI) 1

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE SUBCOMISSÕES 7

TOTAL ACUMULADO DE REQUERIMENTOS DE COMISSÕES PERMANENTES E 
SUBCOMISSÕES 182 
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REQUERIMENTOS EM COMISSÃO 

Aprovados 161 

Rejeitado 8

Retirado 1

Retirado pelo autor 2 

Prejudicado  3 

TOTAL ACUMULADO 175 

REQUERIMENTOS EM SUBCOMISSÃO 

Aprovados 7

TOTAL ACUMULADO 7

MATÉRIAS ADOTADAS PELAS COMISSÕES  
PARA APRESENTAÇÃO EM PLENÁRIO 

Requerimento de Urgência 18 

Requerimento de Informações 7 

Projeto de Lei do Senado 1 

Projeto de Resolução 1  

TOTAL ACUMULADO 27 

RELATÓRIO DE SUBCOMISSÃO APRECIADO PELA COMISSÃO   
(Art. 73 § 2º do RISF) 

CI - Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil (CISTAC)  1 

TOTAL ACUMULADO 1
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DAS COMISSÕES PERMANENTES 
01 a 30/04/2013 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

- COMISSÕES PERMANENTES - 

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS (CAE) 

� Dia 2 de abril 
Finalidade: 
Discutir as diretrizes, implementação e perspectivas futuras da política monetária, em atendimento 
aos §§ 1º e 2º do art. 99 do Regimento Interno do Senado Federal. 
Participantes:
• Alexandre Tombini - Presidente - Banco Central do Brasil 

� Dia 8 de abril 
Finalidade: 
Debater a Substituição Tributária e as Micro e Pequenas Empresas. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 4/2013, Senador Eduardo Suplicy e outros 
Obs.: além dos convidados, também utilizou da palavra o Senhor Flávio Vital, Assessor de Projetos 
da Pequena e Média Indústria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 
Participantes:
• Cláudio José Trinchão Santos - Coordenador Nacional dos Secretários da Fazenda - Conselho 
Nacional 
de Política Fazendária – Confaz ICMS: Substituição Tributária no Simples Nacional 
• José Tarcísio da Silva - Presidente - Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Comicro 
• Bruno Quick - Gerente da Unidade de Políticas Públicas - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - Sebrae 
• Silas Santiago - Secretário-Executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional – Ministério da 
Fazenda - MF
(representante de: Carlos Alberto Freitas Barreto) 
• Fábio Santos Pereira Silva - Coordenador-Geral de Articulação Institucional, Crédito e Fomento às 
Micro, Pequenas e Médias Empresas - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
- MDIC
(representante de: Humberto Luiz Ribeiro da Silva) 

� Dia 22 de abril 
Finalidade: 
Discutir o tema "Desoneração do Transporte Público" e instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 310 de 
2009, que "institui o Regime Especial de Incentivos para o Transporte Coletivo Urbano e 
Metropolitano de Passageiros – REITUP, condicionado à implantação do bilhete único temporal ou 
rede integrada de transportes". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQE 23/2013, Senador Lindbergh Farias e outros 
Participantes:
· Nazareno Afonso - Chefe do Escritório em Brasília - Associação Nacional dos Transportes Públicos - 
ANTP 
(representante de: Associação Nacional dos Transportes Públicos) 
· Marcos Bicalho dos Santos - Diretor Administrativo e Institucional - Associação Nacional das 
Empresas de Transportes Urbanos - NTU 
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(representante de: Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos) 
· José Fortunati - Prefeito - Município de Porto Alegre 
(representante de: Frente Nacional de Prefeitos) 
· Júlio Eduardo dos Santos - Secretário - Secretaria Nacional de Transportes e da Mobilidade Urbana 
do Ministério das Cidades 
(representante de: Ministério das Cidades) 
· Nelson Barbosa - Secretário Executivo - Ministério da Fazenda - MF
(representante de: Ministério da Fazenda) 
· Carlos Zarattini - Deputado Federal 
(representante de: Frente Parlamentar do Transporte Público) 
· Luis Antonio Festino - Diretor de Assuntos Trabalhistas, Segurança e Saúde no Trabalho – Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores - NCST 
(representante de: Nova Central Sindical dos Trabalhadores) 

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS) 

� Dia 9 de abril 
Finalidade: 
Debater a Convenção 151 da OIT, que "estabelece o princípio da negociação coletiva entre 
trabalhadores públicos e os governos das três esferas - municipal, estadual e federal". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 6/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes:
• Policarpo - Deputado Federal - Câmara dos Deputados - CD 
• Vieira da Cunha - Deputado Federal - Câmara dos Deputados - CD 
• Assis Melo - Deputado Federal - Câmara dos Deputados - CD 
• Sebastião Soares da Silva - Secretário-Geral - União Internacional de Sindicatos de Servidores 
Públicos - UIS/FSM 
• João Domingos Gomes dos Santos - Presidente da Confederação dos Servidores Públicos do 
Brasil 
• Lineu Neves Mazano - Secretário de Assuntos de Servidores Públicos da União Geral dos 
Trabalhadores 
• João Paulo Ribeiro - Secretário de Serviços Públicos e do Trabalhador Público - Central dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB 
• Pedro Armengol - Secretário-Adjunto de Relações do Trabalho - Central Única dos Trabalhadores - 
CUT 
• Adolfo Grassi de Oliveira - Secretário Nacional do Serviço Público da Central Geral dos 
Trabalhadores do Brasil 
• José Maria de Almeida - Membro - Coordenação Nacional da CSP-Conlutas 
• Aires Ribeiro - Presidente - Federação dos Sindicatos dos Servidores e Funcionários Públicos das 
Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo - 
FESSPMESP 
• Mauro Zica Júnior - Presidente da Câmara Bipartite Governo / Servidores Públicos 
• Max Leno de Almeida - Especialista em Negociação do Setor Público do DIEESE 
• Antonio Augusto Queiroz - Diretor de Documentação - Departamento Intersindical de Assessoria 
Parlamentar - DIAP 
• Ibrahim Yusef - Presidente do Sindireta DF 
• Mônica Valente - Diretora - Escritório da Internacional de Serviços Públicos no Brasil 
• Luiz Gonzaga de Negreiros - Diretor - Central dos Sindicatos Brasileiros - CSB 
• Antonio Carlos Fernandes Jr. - Presidente - Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e 
Tribunais de Contas do Brasil - CONFELEGIS 
• Nilton Paixão - Presidente - Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de 
Contas da União – SINDILEGIS - Representante - Força Sindical 

� Dia 23 de abril 
Finalidade: 
Debater "a aposentadoria especial para os pescadores e o período de 'defeso' de 5 meses onde 
muitos pescadores são demitidos e ficam sem vinculo com a empresa". 
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Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RAS 5/2013, Senador Paulo Paim 
Participantes:
· Ricardo Leite G. Ponzi - Presidente - Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Aquaviários e Afins - FNTTAA 
· Armando José Romaguera Burle - Presidente - Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura - Conepe 
· Gabriel Calzavara de Araújo - Vice-Presidente - Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura - 
Conepe 
· Manoel Xavier de Maria - Presidente - Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de 
Santa Catarina - Sitrapesca 
· Giovani Genázio Monteiro - Presidente - Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de 
Itajaí e Região - Sindipi/SC - Vice-Presidente Regional Sul - Conselho Nacional de Pesca e 
Aquicultura - 
Conepe 
· Armindo Batista dos Santos Filho - Presidente - Colônia dos Pescadores do Estado do Mato Grosso 
do Sul 
· Altemir Gregolin - Ex - Ministro da Pesca 

� Dia 24 de abril 
Finalidade: 
- Balanço do Biênio 2011-2012. 
- Apresentação das Diretrizes e dos Programas prioritários de sua Pasta. (Art. 50, § 1º, Constituição 
Federal combinado com art. 397, §1º, RISF) 
Participante: 
· Alexandre Padilha - Ministro de Estado da Saúde 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA (CCJ) 

� Dia 4 de abril 
Finalidade: 
Discutir as Propostas de Emendas à Constituição de números 53 de 2007 e 56 de 2009, objetivando 
instruir para a conclusão do seu relatório. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQJ 3/2013, Senador Ricardo Ferraço 
Reunião destinada a instruir a(s) seguinte(s) matéria(s): 
- PEC 53/2007, Senador Almeida Lima e outros 
- PEC 56/2009, Senador Marcelo Crivella e outros 
Participantes:
• Cassandra Maroni Nunes - Secretária - Secretaria de Patrimônio da União - SPU
• José Carlos Machado - Vice-Prefeito - Prefeitura de Aracaju/SE 
• Carlos Fernando Mazzoco - Procurador da República - Ministério Publico Federal no Estado do 
Espírito Santo 
• Obede Pereira Lima - Doutor em Engenharia 
• Sebastião Constantino Dadalto 
(representante de: Sr. Paulo Safady Simão) 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE (CE) 

� Dia 3 de abril 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei da Câmara nº 31 de 2010, que "Dispõe sobre a regulamentação do exercício 
da atividade de psicopedagogia". 
Observações: 
Autoria dos Requerimentos nº 17 e nº 28/2012-CE e nº 8/2013-CE: Senadores Randolfe Rodrigues e 
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Cyro Miranda 
Participantes:
• Quézia Bombonatto - Presidente Nacional - Associação Brasileira de Psicopedagogia - ABPp 
• Bianca A. Manchester de Queiroga - Presidente - Conselho Federal de Fonoaudiologia - CFF 
• Celso Francisco Tondim - Conselheiro Federal - Conselho Federal de Psicologia - CFP 
• Alayde Maria Pinto Digiovanni - Diretora - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia – ABEP 

� Dia 9 de abril 
Finalidade: 
"As diretrizes e prioridades do Ministério do Esporte para o ano de 2013". 
Participante: 
• Aldo Rebelo - Ministro de Estado do Esporte 

� Dia 10 de abril 
Finalidade: 
“Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 531 de 2011, que “Altera o art. 45 da Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998 (Lei Pelé), para exigir a comprovação de contratação de seguro como condição para 
participação de atletas e treinadores de futebol nas competições que especifica.”. 
Participantes:
• Alexi Portela Júnior - Presidente - Liga dos Clubes de Futebol do Nordeste - LCFN 
• João Guilherme B. Maffia - Diretor Jurídico - Sindicato dos Treinadores Profissionais de Futebol do 
Estado de São Paulo - Sitrefesp 
• Eduardo Santos Novaes - Advogado e Consultor Jurídico - Federação Nacional dos Atletas 
Profissionais de Futebol - Fenapaf 
• Amilar Fernandes Alves - Advogado - Confederação Brasileira de Futebol - CBF 
• Antônio Aquino Lopes - Presidente - Federação de Futebol do Estado do Acre 

� Dia 17 de abril 
Finalidade: 
"As diretrizes e prioridades do Ministério para o ano de 2013". 
Participantes:
• Marta Suplicy - Ministra de Estado - Ministério da Cultura - MinC

� Dia 18 de abril 
Finalidade: 
A situação dos vereadores no Brasil na ótica da educação 
Participantes:
� Anderson de Oliveira Alarcon - Consultor Jurídico - União dos Vereadores do Brasil - UVB 
� Itamar Antônio Agnoletto – Vereador - Presidente - União dos Vereadores de Santa Catarina - 

UVESC
� Gilson Conzatti – Vereador - Presidente Nacional - União dos Vereadores do Brasil - UVB 
� Ismaili Donassan – Vereadora - Presidente - União das Câmaras Municipais de Mato Grosso - 

UCMMAT 
� José Vasconcelos de Luna Jr. – Vereador - Presidente - Entidade Representativa dos Vereadores 

do Rio de Janeiro/RJ 
� Alexandre de Lima Rossi – Vereador Presidente - Câmara de Vereadores de Mata de São João/BA 

� Dia 24 de abril 
Finalidade: 
Instruir o Projeto de Lei do Senado nº 159 de 2011, que “Dispõe sobre a instituição do dia nacional de 
doenças raras.”. 
Participantes:
· Rogério Lima Barbosa - Presidente - Associação Maria Vitoria de Atenção aos Pacientes com 
Doenças Raras - AMAVI 
· Cláudio Santili – Professor Adjunto - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
· Kátia Ogawa - Presidente - Associação Brasileira Osteogenesis Imperfecta – ABOI 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E  
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE (CMA) 
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� Dia 9 de abril 
Finalidade: 
Discutir as denúncias veiculadas pelo programa Fantástico da TV Globo, no dia 10 de março do 
corrente ano, sobre as condições dos abatedouros bovinos no Brasil. 
Observações: 
-Além dos convidados, também utilizaram da palavra o Senhor Heinz Otto Hellig, Coordenador de 
Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e a 
Senhora Maria Auxiliadora Diniz, Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato 
Grosso -INDEA - MT. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 9/2013, Senador Blairo Maggi 
Participantes:
• Luiz Fernando Mainardi - Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do 
Rio Grande do Sul 
• Mônica Bergamaschi - Secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 
• Meraldo Figueiredo Sá - Secretário de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar do Estado do 
Mato Grosso 
• Antônio Flávio Camilo de Lima - Secretário de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás 
• Cristyanne Barbosa Taques - Diretora de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal – 
DIPOVA
– da Secretaria de Estado de Agricultura do DF 
• Roberto Smeraldi - Presidente - Amigos da Terra – Amazônia Brasileira 
• Benedito Fortes de Arruda - Presidente do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV 
• Enio Antonio Marques Pereira - Secretário de Defesa Agropecuária - Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - SDA/MAPA

� Dia 29 de abril 
Finalidade: 
Avaliar e discutir o Projeto de Lei do Senado nº 649, de 2011, que "Estabelece o regime jurídico das 
parcerias entre a Administração Pública e as entidades privadas sem fins lucrativos para a 
consecução de finalidades de interesse público". 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RMA 10/2013, Senador Rodrigo Rollemberg 
Participantes:
· Gilberto Carvalho - Ministro - Secretaria Geral da Presidência da República 
· Vera Masagão Ribeiro - Diretora Executiva - Associação Brasileira de Organizações não 
Governamentais - ABONG 
· Carlos Higino Ribeiro de Alencar - Secretário-Executivo - Controladoria-Geral da União - CGU
· Edison Franklin Almeida - Secretário-Geral Adjunto de Controle Externo - Tribunal de Contas da 
União - TCU
· Lais Figueiredo Lopes - Assessora Especial - Secretaria-Geral da Presidência da República 
· Marcelo de Siqueira Freitas - Procurador-Geral Federal - Advocacia-Geral da União - AGU
· José Eduardo Sabo Paes - Procurador de Justiça - Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
- MPDFT 
· Fábio de Sá e Silva - Técnico de Planejamento e Pesquisa - Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada - IPEA 
· José Antonio de Aguiar Neto - Coordenador Geral de Informação Estratégica da Secretaria de 
Logística e Tecnologia de Informações - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG
· Bruno Oliveira Barbosa - Representante - Controladoria-Geral da União - CGU 
· Silvio Rocha Sant'ana - Membro - Comitê Facilitador da Plataforma Por um Novo Marco Regulatório 
para as Organizações da Sociedade Civil 
· Paula Raccanello Storto - Professora de Direito - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
PUC-SP
· Alexis Vargas - Coordenador de Projetos - Fundação Getúlio Vargas – FGV 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA (CDH) 
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� Dia 4 de abril 
Finalidade: 
Debater o tema Campanha do Milênio. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 8/2013, Senadora Lídice da Mata 
Participantes:
• Corinne Woods - Diretora - Campanha do Milênio da ONU 
• Mário Volpi - Coordenador - Programa Cidadania dos Adolescentes - UNICEF 
(representante de: Gary Stahl) 
• Jean Wyllys - Deputado Federal 
• Érika Kokay - Deputada Federal 
• Beatriz Nery - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Wallison Lopes - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Walissis Braga - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Paulo Henrique Alves - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Paula Gabriela Castilho - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Lucas Daniel - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Leiliane Vieira Miranda - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Danielly Cunha - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Allef Renan Ferreira - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 
• Israel Victor de Mello - Adolescente - Projeto Onda: Adolescentes em Movimento pelos Direitos 

� Dia 17 de abril 
Finalidade: 
“Debater o tema Conflitos Agrários e Impunidade no Campo”. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 11/2013, Senador Randolfe Rodrigues 
- RDH 17/2013, Senadora Ana Rita 
Participantes:
• Antonio Escrivão Filho - Coordenador Executivo - Terra de Direitos - Organização de Direitos 
Humanos 
• Alessandra Lunas - Vice-Presidenta - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - 
CONTAG 
(representante de: Alberto Ercílio Brock) 
• Elisângela dos Santos Araújo - Coordenadora - Federação Nacional dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras na Agricultura Familiar 
• Alexandre Conceição - Diretor - Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra - MST 
• Antônio Canuto - Secretário - Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra - CPT 
• Cláudio Rodrigues Braga - Integrante - Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo 
(representante de: Mário Guedes de Guedes) 
• Fernando Ferro - Deputado Federal - PT/PE 
• Anselmo de Jesus - Deputado Federal - PT/RO 

� Dia 18 de abril 
Finalidade: 
"Discutir a situação dos povos indígenas, e os principais problemas que afetam essas comunidades, 
por ocasião da semana em que se comemora o Dia Nacional do Índio." 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDH 16/2013, Senadora Ana Rita 
Participantes:
�  Saulo Feitosa - Secretário Adjunto - Conselho Indigenista Missionário - CIMI
(representante de: Cleber Buzatto) 
�  Marcelo Veiga - Assessor Especial do Ministro - Ministério da Justiça - MJ 
(representante de: José Eduardo Cardozo) 
� Otoniel Guarani Kaiowá - Representante - Aty Guassu Guarani Kaiowá 
� Ton – Padre - Deputado Federal - PT-RO - Presidente - Frente Parlamentar em Defesa dos Povos 

Indígenas 
� Suzie Silva Vito - Representante - Comunidade Guarani – Aldeia Jaguapiru – Dourados/MS 
� Marta do Amaral Azevedo - Presidente - Fundação Nacional do Índio - FUNAI 
� Sônia Guajajara - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB 
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� Neguinho Truká - Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 
Espírito Santo – APOINME 
� Ninauá – Cacique - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - COIAB 
� Rildo Kaingang - Articulação dos Povos Indígenas do Sul – ARPINSUL 
� Lindomar Terena - Conselho dos Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul 
� Damião Paridzané - Cacique Xavante - Maraiwatsede 
� Júlio Macuxi – Cacique - Raposa Serra do Sol 
� Babau Tupinambá – Cacique - Terra Indígena Serra do Padeiro - Bahia 

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE) 

� Dia 4 de abril 
Finalidade: 
Informar sobre os projetos e iniciativas desenvolvidos pelo Ministério das Relações Exteriores, em 
atendimento à Resolução nº 4, de 2013.  
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 5/2013, Senador Ricardo Ferraço 
Participante: 
• Embaixador Antonio de Aguiar Patriota - Ministro de Estado - Ministério das Relações Exteriores - 
MRE

� Dia 8 de abril 
Finalidade: 
Debater o comércio internacional do Brasil, analisando a evolução da economia brasileira, desde o 
momento da nova abertura comercial, em 1990, até os dias de hoje, em período caracterizado por 
intensas e profundas transformações no mundo. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 6/2013, Senador Ricardo Ferraço 
Participantes:
• Rubens Barbosa - Embaixador 
• Samuel Pinheiro Guimarães - Embaixador 

� Dia 12 de abril 
Finalidade: 
Instruir o PLS 399, de 2011, que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes 
e Bases da educação), para dispor sobre a revalidação e o reconhecimento automático de diplomas 
oriundos de cursos de instituições de ensino superior estrangeiras de reconhecida excelência 
acadêmica. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 42/2012, Senadora Ana Amélia 
- RRE 14/2013, Senadora Ana Amélia e outros 
Participantes:
• Vicente Celestino de França - Presidente - Associação Nacional de Pós-Graduados em Instituições 
Estrangeiras de Ensino Superior - ANPGIEES 
• Helena Bonciani Nader - Presidente - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC
• Luana Bonone - Presidente - Associação Nacional dos Pós-Graduandos - ANPG 
• Karlos Celso de Mesquita - 1º Vice-Presidente - Academia Nacional de Medicina - ANM
• Jorge Almeida Guimarães - Presidente - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior - CAPES 
• Luiz Roberto Liza Curi 
(representante de: José Fernandes de Lima) 
• Carlos Estephanio - Presidente - Associação Brasileira de Pós-Graduandos no Mercosul - ABPós
Mercosul 
• Paulo Cesar Duque Estrada - Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa - Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio
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COMISSÃO DE SERVIÇOS INFRAESTRUTURA (CI) 

� Dia 1 de abril 
Finalidade: 
Agenda CI 2013/2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil 
Painel 2 - Eletricidade convencional 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Engenheiro Mauro Arce - Presidente - Companhia Energética de São Paulo - CESP 
• Doutor Claudio Sales - Presidente - Instituto Acende Brasil 
• Paulo Pedrosa - Presidente Executivo - Associação Brasileira de Grandes Consumidores 
Industriais de Energia e de Consumidores Livres – ABRACE 

� Dia 10 de abril 
Finalidade: 
Agenda CI 2013-2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil  
Painel 03 - Eletricidade e energia 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Altino Ventura Filho - Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético - Ministério de 
Minas e Energia - MME 
• Paulo Kev - Sócio Gerente - Kev Line Administração Empresarial 

� Dia 15 de abril 
Finalidade: 
Agenda CI 2013-2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil 
Painel 04 - Eletricidade Alternativa 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Luiz Horta Nogueira - Professor Titular - Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI - Pesquisador 
em energia e consultor - Organização das Nações Unidas - Ex-Diretor - Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP 
• Alexandre Costa - Diretor de Eólica - Centro de Energias Renováveis (CER) / Centro Brasileiro de 
Energia Eólica (CBEE) 
• Ricardo Ruther - Diretor Técnico - Instituto IDEAL - Professor - Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC 
• Eduardo Soriano Louzada - Coordenador-Geral de Tecnologias Setoriais (substituto) - Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI

� Dia 17 de abril 
Finalidade: 
Agenda CI 2013-2014 - Investimento e gestão: desatando o nó logístico do país 
1º Ciclo - Energia e desenvolvimento do Brasil 
Painel 05 - Eletricidade Alternativa 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RQI 1/2013, Senador Fernando Collor 
Participantes:
• Élbia Melo - Presidente Executiva - Associação Brasileira de Energia Eólica - ABEEólica 
• Adão Linhares Muniz – Engenheiro - Diretor - RM Soluções em Infraestrutura 
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO (CDR) 

� Dia 03 de abril
Finalidade: 
Debater os problemas e soluções que envolvem o desabastecimento de milho no mercado interno. 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDR 25/2012, Senadora Lídice da Mata 
- RDR 28/2012, Senadora Lídice da Mata 
Participantes:
• Eduardo Seixas de Salles - Secretário de Estado - Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma 
Agrária do Estado da Bahia - Presidente - Conselho Nacional de Secretários de Estado de 
Agricultura
• José Maria dos Anjos - Coordenador-Geral de Cereais e Culturas Anuais - Secretaria de Política 
Agrícola - SPA - MAPA 
• Cesário Ramalho da Silva - Presidente - Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Milho e Sorgo 
Presidente - Sociedade Rural Brasileira - Diretor - Associação Brasileira dos Produtores de Milho - 
ABRAMILHO
• Érico Antônio Pozzer - Presidente - Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Aves e Suínos - 
Diretor Presidente - Associação Paulista de Avicultura 

� Dia 10 de abril
Finalidade: 
Instruir o PLS nº 491, de 2011, que determina a realização periódica de inspeções em edificações e 
cria o Laudo de Inspeção Técnica de Edificações (LITE). 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDR 20/2012, Senadora Ana Amélia 
- RDR 26/2012, Senador Zeze Perrella e outros 
- RDR 27/2012, Senadora Ana Amélia 
- RDR 1/2013, Senadora Ana Amélia 
Participantes:
• Carlos Alberto de Moraes Borges - Membro - Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC 
(representante de: Paulo Safady Simão) 
• Moacyr Schukster - Presidente - Sindicato Intermunicipal das Empresas de Compra, Venda, 
Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios Residenciais e Comerciais no Rio Grande 
do Sul - Secovi/RS 
• Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz - Presidente - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - 
CAU-BR 
• José Tadeu da Silva - Presidente - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - Confea 
• Armin Braun - Diretor - Secretaria Nacional de Defesa Civil 
(representante de: Dr. Humberto de Azevedo Viana Filho) 
• Marcelo Olivieri de Lima - Diretor-Geral - Instituto Sprinkler do Brasil 

� Dia 24 de abril
Finalidade: 
Discutir as metas e planos para o desenvolvimento do Centro-Oeste e ainda, a execução do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-
Oeste (FDCO). 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RDR 6/2013, Senador Ruben Figueiró 
Participante: 
· Cleber Ávila Ferreira - Diretor de Implementação de Programas e de Gestão dos Fundos, da 
SUDECO 
(representante de: Marcelo Contreiras de Almeida Dourado) 

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA (CRA) 
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� Dia 4 de abril 
Finalidade:  
Discutir a cadeia produtiva do leite no Brasil, bem como debater alternativas para estimular e 
fortalecer o setor.  
Requerimento(s) de realização de audiência:  
- RRA 8/2013, Senador Benedito de Lira, Senador Acir Gurgacz, Senador Waldemir Moka e 
Senador Jayme Campos.  
- RRA 10/2013, Senador Ruben Figueiró e Senador Waldemir Moka.  
Participantes:
• Neri Geller - Secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
- SPA/MAPA
• João Antônio Fagundes Salomão - Coordenador-Geral de Pecuária e Culturas Permanentes do 
Departamento de Comercialização e de Abastecimento Agrícola e Pecuário - DEAGRO  
• Rodrigo Sant' Anna Alvim - Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Leite e 
Derivados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - CSCPLD/MAPA e Presidente da 
Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - 
CNA  
• José Carnieli - Presidente da Associação Brasileira de Pequenas e Médias Cooperativas e 
Empresas de Laticínios - ABPMCEL
• Elizabete Nogueira Fernandes - Chefe Adjunta de Transferência de Tecnologia da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária/Gado de Leite - EMBRAPA
• Gustavo Beduschi - Analista Técnico Econômico - Organização das Cooperativas Brasileiras – 
OCB 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA (CCT) 

� Dia 2 de abril 
Finalidade: 
Debater o tema “Agenda, Prioridades e Ações do MCTI para 2013/2014 – Dados e execução da 
Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI) – Programas de Desenvolvimento 
da Capacidade de Inovação da Indústria Brasileira” 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 2/2013, Senador Zeze Perrella 
Participante: 
• Marco Antonio Raupp - Ministro de Estado - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI

� Dia 9 de abril 
Finalidade: 
Debater os temas “15 Anos da Lei Geral de Telecomunicações – Agenda Regulatória 2013/2014 – 
Telecomunicações e Internet e Nova Estrutura da Anatel” 
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RCT 1/2013, Senador Zeze Perrella 
Participantes:
• Paulo Bernardo - Ministro de Estado - Ministério das Comunicações - MiniCom 
• João Batista de Rezende - Presidente - Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL

COMISSÃO MISTA PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS (CMMC) 

� Dia 2 de abril 
Finalidade: 
Valoração dos serviços ecossistêmicos como política para adaptação e mitigação em mudanças 
climáticas. 
Participantes:
• Arnaldo Jardim - Deputado Federal 
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• Artur Paiva - Coordenador de Serviços Ambientais - Conservação Internacional - CI
• Adriano Santhiago de Oliveira - Diretor - Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do 
Meio Ambiente - MMA
• Júlio César Roma - Coordenador de Estudos em Sustentabilidade da Diretoria de Estudos e 
Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

� Dia 22 de abril 
Finalidade: 
Mudanças Climáticas e biodiversidade: PSA e outros instrumentos econômicos. 
Participantes:
� João Henrique Souza Talocchi - Coordenador - Centro Estadual de Mudanças Climáticas - 

SDS/CECLIMA
� Alexandre Kadopa - Consultor da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas 
� João Batista Pezza Neto - Superintendente Técnico da Fundação Amazonas Sustentável 
� Philip Fearnside - Cientista - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA

� Dia 23 de abril 
Finalidade: 
Adaptação: A Prevenção de Desastres. Preparação do Brasil para IV Plataforma Global para redução 
de Riscos de Desastres.Cidades Resilientes. Implantação do Estatuto de Proteção e Defesa Civil (Lei 
nº12.608/2012). 
Participantes:
� Casildo Maldaner - Senador da República 
� Glauber Braga - Deputado Federal 
� Humberto Viana - Secretário Nacional de Defesa Civil - Ministério da Integração Nacional - MI
� Milton Rondó - Chefe da Coordenação-Geral de Ações Internacionais de Combate à Fome - 

Ministério das Relações Exteriores - MRE 
� Daniel do Couto Silva - Diretor de Licenciamento e Avaliação Ambiental - Ministério do Meio 

Ambiente - MMA
� David Stevens - Coordenador - Centro da Estratégia Internacional para Redução de Desastres-

ONU - UNISDR

- SUBCOMISSÕES  - 

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA SOBRE A AVIAÇÃO CIVIL - CISTAC (CI) 

� Dia 09 de abril 
Finalidade: 
Audiência Pública com o Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da 
República 
Participante: 
• Wellington Moreira Franco - Ministro de Estado Chefe - Secretaria de Aviação Civil da Presidência 
da República - SAC/PR

- CONJUNTAS  - 

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, DEFESA DO CONSUMIDOR E FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
(CMA) E COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL (CRE) 
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� Dia 26 de abril 
Finalidade: 
Colóquio Internacional sobre a Rio+20 e Biodiversidade: Avaliando "O Futuro que queremos".  
Requerimento(s) de realização de audiência: 
- RRE 8/2013, Senador Ricardo Ferraço 
- RMA 6/2013, Senador Blairo Maggi 
Participantes:
· Henrique Nelson Calandra - Presidente - Desembargador - Associação dos Magistrados Brasileiros 
- AMB
· Eladio Lecey - Desembargador - Diretor - Escola Brasileira de Política e Direito Ambiental 
· Izabella Teixeira - Ministra de Estado - Ministério do Meio Ambiente - MMA
· Nelton Miguel Friedrich - Diretor de Coordenação Ambiental - Itaipu Binacional - ITAIPU
(representante de: Jorge Miguel Samek) 
· Bráulio Dias - Secretário Executivo - Convenção da Diversidade Biológica 
· Julia Marton-Lefèvre - Diretora-Geral - União Internacional para a Conservação da Natureza - UICN 
· Luiz Alberto Figueiredo Machado - Embaixador - Subsecretário-Geral de Meio Ambiente, Energia, 
Ciência e Tecnologia - Ministério das Relações Exteriores - MRE 
· Nicholas Robinson - Professor - Pace University - PACE
· Fernando Coimbra - Ministro - Chefe da Divisão de Assuntos Internacionais - Ministério do Meio 
Ambiente - MMA 
· Marina Grossi - Presidente-Executiva - Centro Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável - CEBDS 
· Ladislau Martin Neto 
 (representante de: Maurício Antônio Lopes) 
· Roberto Cavalcanti - Secretário de Biodiversidade e Florestas (SBF) - Ministério do Meio Ambiente - 
MMA
· Volney Zanardi - Presidente - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - 
IBAMA 
· Carlos Alfredo Joly - Professor - Universidade de Campinas – Unicamp - Coordenador do Programa 
BIOTA - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
· Ernesto Enkerlin - Presidente da Comissão de Áreas Protegidas - União Internacional para a 
Conservação da Natureza - UICN 
· Fernando Lyrio - Chefe de Gabinete da Secretaria de Mudanças Climáticas - Ministério do Meio 
Ambiente - MMA 
· Juliane Zeidler - Presidente da Comissão de Educação e Comunicação - União Internacional para a 
Conservação da Natureza - UICN 
· Nilufer Oral - Presidente da Academia de Direito Ambiental - União Internacional para a 
Conservação da Natureza - UICN 
· Paulino Franco de Carvalho Neto - Ministro - Chefe da Divisão de Meio Ambiente - Ministério das 
Relações Exteriores - MRE
· Roberto Ricardo Vizentin - Presidente - Instituto Chico Mendes - INPRA 
· Antonio Herman Benjamin - Ministro - Superior Tribunal de Justiça - STJ
· David Hunter - Professor - American University - Washington DC - AU
· Fábio Feldmann - Ex-Deputado Federal - Ex-Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo 
· John Scanlon - Secretário-Geral - Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora 
e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES 
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MATÉRIAS APRECIADAS

(***) NT = Matéria apreciada em decisão Não Terminativa  
          T = Matéria apreciada em decisão Terminativa  

MATÉRIA RESULTADO (***) COMISSÃO DIA 

               PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO – PEC 

PEC 35/2011 - Revoga o inciso I do art. 49, acrescenta 
inciso ao art. 52 e altera a redação do inciso VIII do art. 84 
da Constituição Federal, a fim de tornar privativa do 
Senado Federal a competência para decidir sobre 
tratados, acordos ou atos internacionais. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CCJ 
(Substitutivo). (NT) 

CCJ 17/04 

PEC 70/2011 - Altera o art. 6º da Constituição Federal, 
para incluir, entre os direitos sociais, a proteção à 
adolescência. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 03/04 

               PROJETO DE LEI DO SENADO – PLS 

PLS 120/2006 – Complementar - Exclui os espetáculos 
circenses da incidência do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAE 30/04 

PLS 133/2007 - Altera a Lei nº 11.457, de 16 de março de 
2007, para disciplinar a escolha do Secretário da Receita 
Federal do Brasil. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAE 09/04 

PLS 316/2007 - Altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro 
de 1995, que dispõe sobre o imposto de renda das 
pessoas físicas, para permitir a dedução de despesas 
com pagamento de aluguel residencial. 

Tramita em conjunto com 

PLS 317/2008 - Altera o inciso II do art. 8º da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a 
dedução, de despesa com aluguel de imóvel residencial, 
do Imposto de Renda da Pessoa Física. 

Aprovado parecer 
favorável ao PLS nº 
316, de 2007, com 
as Emendas nº 1 e 
2-CCJ, e pela 
prejudicialidade do 
PLS nº 317, de 
2008. (NT) 

CCJ 17/04 

PLS 612/2007 - Dispõe sobre a utilização de papel 
reciclado nos livros dos programas de distribuição de 
material didático do Ministério da Educação. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
emenda nº 1-CMA. 
(NT) 

CMA 02/04 

PLS 72/2009 - Acrescenta dispositivos ao art. 16 da Lei nº 
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, para permitir a 
formação de redes por emissoras de radiodifusão 
comunitária localizadas na Amazônia Ocidental para a 
transmissão de programação exclusivamente jornalística 
ou educativa. 

Aprovado o parecer 
favorável, na forma 
da emenda 
substitutiva nº 1-CE. 
(NT) 

CE 23/04 

PLS 439/2009 - Estabelece normas relativas ao controle 
centralizado de informações sobre as obras públicas 
custeadas com recursos federais. 

Aprovado o Parecer 
favorável ao Projeto, 
com a Emenda nº 1-
CCT/CCJ, 

nos termos da 
Subemenda nº 1-
CCJ, e as Emendas 
nºs 2, 3 e 4-CCJ. 

CCJ 24/04 
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(NT) 

PLS 14/2010 - Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, para prever tipo penal para a autoridade policial que 
não adotar as medidas legais cabíveis para a proteção de 
mulher em situação de violência doméstica, se da 
omissão resultar lesão corporal ou morte. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCJ 10/04 

PLS 91/2010 - Acrescenta § 9º e § 10º ao art. 57, da Lei 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Aprovada a Emenda 
nº 1-CAS 
(Substitutivo). (T) 

O Substitutivo é 
dado como 
definitivamente 
adotado.  

CAS 

CAS 

03/04 

10/04 

PLS 111/2010 - Altera a Lei nº 11.343, de 23 de agosto 
de 2006 (Lei de Drogas), para prever pena de detenção 
para condutas relacionadas ao consumo pessoal de 
droga e a sua substituição por tratamento especializado, e 
dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável, na forma 
da Emenda nº 1-
CAS (Substitutivo). 
(NT) 

CAS 10/04 

PLS 143/2010 - Cria Área de Livre Comércio no Município 
de Santarém, no Estado do Pará. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDR 17/04 

PLS 144/2010 - Altera a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965 (Código Florestal), nos termos da Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, para 
redefinir as dimensões da área de reserva legal e 
concede anistia em relação a sanções administrativas ou 
penais referentes a áreas de reserva legal. 

Aprovado o parecer, 
pela prejudicialidade. 
(NT) 

CRA 11/04 

PLS 204/2010 - Dispõe sobre a promoção de Cabos 
estabilizados e Taifeiros-Mor e a promoção de Sargentos 
do quadro Especial do Exército Brasileiro à graduação de 
Subtenente. 

Aprovado o Parecer 
contrário ao Projeto. 
(NT) 

CCJ 24/04 

PLS 316/2010 - Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências, para dispor 
sobre penalidade administrativa no caso de consignação 
de mensalidades de associações e demais entidades de 
aposentados legalmente reconhecidas, sem a autorização 
de seus filiados. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CAS 03/04 

PLS 250/2011 - Altera o art. 80 da Lei nº 9.472, de 16 de 
julho de 1997, para estabelecer obrigações de 
universalização de serviços de telecomunicações 
específicas para localidades da Amazônia Legal. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDR 17/04 

PLS 395/2011 - Concede isenção do Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de insumos, 
máquinas e equipamentos agrícolas, veículos utilitários, 
tratores e caminhões novos destinados exclusivamente 
ao uso na agricultura familiar camponesa brasileira, 
quando adquiridos por agricultor familiar camponês ou 
empreendedor familiar rural. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nºs 1-
CRA-CAE a 4-CRA-
CAE. (T) 

CAE 30/04 

PLS 428/2011 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inscrição de frase de advertência sobre o corante 

Rejeitado o Projeto. CAS 17/04 
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tartrazina, nas embalagens dos alimentos que o 
contenham. 

(T) 

PLS 488/2011 - Dispõe sobre a coleta e a destinação final 
de equipamentos eletroeletrônicos descartados e seus 
componentes. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CMA 09/04 

PLS 451/2011 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para tornar 
obrigatória a adoção, pelo Sistema Único de Saúde, de 
protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de 
riscos para o desenvolvimento psíquico das crianças. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CAS 17/04 

PLS 508/2011 - Acrescenta os arts. 242-A e 258-C na Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 
do Adolescente, para tornar crime a venda de bebidas 
alcoólicas a menores de dezoito anos, e dá outras 
providências. 

Aprovado o 
Substitutivo. (T) 

O Substitutivo é dado 
como definitivamente 
adotado. (T)  

CCJ 

CCJ 

10/04 

17/04 

PLS 515/2011 - Modifica o inciso II do § 2º do art. 458 da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; e altera a 
alínea t do § 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, que dispõe sobre a Organização da Seguridade 
Social, institui o Plano de Custeio, e dá outras 
providências, para desonerar o empregador das despesas 
com a educação dos seus empregados. 

Tramita em Conjunto com 

PLS 530/2011 - Altera o art. 458 da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, e acrescenta a alínea z ao 
§ 9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
que dispõe sobre a Organização da Seguridade Social, 
institui o Plano de Custeio, e dá outras providências, para 
considerar como de caráter indenizatório as despesas 
com a educação mantidas pelo empregador e desonerá-
las de contribuição social. 

Aprovada, em turno 
único, a Emenda nº 
2-CAS (Substitutivo) 
ao PLS nº 515/2011. 
Fica prejudicado o 
PLS nº 530, de 2011, 
que tramita em 
conjunto. (T) 

CAS 17/04 

PLS 582/2011 - Altera a Lei nº 11.337, de 26 de julho de 
2006, que determina a obrigatoriedade de as edificações 
possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas 
compatíveis com a utilização de condutor-terra de 
proteção, bem como torna obrigatória a existência de 
condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos que 
especifica, para obrigar que todos os equipamentos 
elétricos e eletrônicos de baixa tensão para uso 
doméstico comercializados no Brasil sejam bivolt. 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CMA 09/04 

PLS 757/2011 - Acrescenta o art. 229-A à Lei n. 7.565, de 
19 de dezembro de 1986 – Código Brasileiro de 
Aeronáutica – para inserir hipótese de restituição de 
quantia paga de bilhete aéreo em caso de cancelamento 
ou alteração da data da viagem pelo passageiro. 

Aprovado o 
Substitutivo. (T) 

CCJ 10/04 

PLS 125/2012 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

Rejeitado o Projeto. 
(T) 

CAS 10/04 
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organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências, para explicitar 
a vedação de recusa de atendimento em situação de risco 
iminente de vida ou de lesão grave. 

PLS 126/2012 - Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), para dispor sobre a 
obrigatoriedade de avaliação, acreditação e certificação 
da qualidade de hospitais. 

Aprovados o Projeto 
e a Emenda nº 1-
CAS. (T) 

CAS 10/04 

PLS 190/2012 - Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
possibilitar a aplicação de pena prevista no Código Penal 
para o adolescente infrator no caso de reincidência na 
prática de infração grave. 

Aprovado parecer 
contrário. (NT) 

CDH 10/04 

PLS 231/2012 - Cria o Fundo Nacional de Pesquisa para 
Doenças Raras e Negligenciadas (FNPDRN) e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
favorável, na forma 
da Emenda nº 1-
CCT-CAS 
(Substitutivo). (NT) 

CAS 10/04 

PLS 294/2012 - Altera a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para 
determinar a execução de ações voltadas para a 
promoção da alimentação saudável. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDH 25/04 

PLS 324/2012 - Dispõe sobre o contrato de trabalho por 
prazo determinado para admissão de jovens entre 16 a 24 
anos de idade que não tenham tido vínculo empregatício 
anterior, e dá outras providências. 

Aprovados o Projeto 
e a Emenda nº 1-
CAS. (T) 

CAS 10/04 

PLS 348/2012 - Altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, para simplificar a constituição e o funcionamento 
da sociedade anônima de capital fechado que possua 
menos de vinte acionistas e patrimônio líquido inferior a 
cem milhões de reais. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAE 09/04 

PLS 373/2012 - Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro 
de 1988, que altera a legislação do imposto de renda e dá 
outras providências, para inserir a púrpura 
trombocitopênica idiopática refratária entre as doenças 
cujos portadores são beneficiados com a isenção do 
imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ou 
reforma motivada pela doença. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CAS. 
(NT) 

CAS 10/04 

PLS 374/2012 – Complementar - Acrescenta o inciso XV 
e o § 5º ao art. 3º da Lei Complementar nº 79, de 7 de 
janeiro de 1994, que cria o Fundo Penitenciário Nacional - 
FUNPEN e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CDH 03/04 

PLS 391/2012 - Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro 
de 1995, para permitir a dedução no Imposto de Renda 
da Pessoa Jurídica de direito privado, que empregue 
pessoa portadora de necessidades especiais e dá outras 
providências. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº 1-CDH. 
(Substitutivo) (NT) 

CDH 03/04 

PLS 393/2012 - Estabelece condições para implantação 
de microgeração e minigeração distribuídas no sistema de 
distribuição de energia elétrica e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável, com as 
emendas nºs 1, 2, 3 
e 4-CMA. (NT) 

CMA  02/04 
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PLS 420/2012 - Altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro 
de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que 
ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneante e outros 
produtos, e dá outras providências, para determinar que a 
bula dos medicamentos garanta a informação segura e 
adequada e para tornar obrigatória a disponibilização de 
bula em sítio eletrônico, em braile e em caracteres 
aumentados. 

Aprovado o Projeto. 
(T)

CAS 10/04 

PLS 426/2012 - Altera o art. 320 da Lei nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, e o art. 32 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Lei Orgânica da Saúde, para destinar trinta por 
cento da receita arrecadada com a cobrança de multas de 
trânsito ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CAS. 
(NT) 

CAS 17/04 

PLS 90/2013 - Altera o parágrafo único da Lei nº 11.372, 
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 do Ministério Público e criar 
sua estrutura organizacional e funcional, e dá outras 
providências. 

Aprovado o Projeto e 
as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ. (T) 

CCJ 17/04 

PLS 123/2013 - Altera a Lei nº 12.772, de 28 de 
dezembro de 2012, para estabelecer a titulação em nível 
de pós-graduação como exigência mínima para o 
ingresso na Carreira de Magistério Superior. 

Aprovado o Projeto, 
com a Emenda nº 1-
CE. (T) 

CE 24/04 

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS A PROJETO DE LEI DO SENADO – SCD 

SCD 147/2004 - Altera o art. 56 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 
da educação nacional.

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CE. 
(NT) 

CE 02/04 

SCD 402/2005 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
homenagem permanente a Santos Dumont, o Pai da 
Aviação, nos aeroportos, bases aéreas e similares. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CE 16/04 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA – PLC 

PLC 18/2010 - Modifica a Lei nº 7.827, de 27 de setembro 
de 1989, que regulamenta a alínea c do art. 159 da 
Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte - FNO, o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, 
e dá outras providências. 

(Restringe a aplicação dos recursos dos Fundos à região 
onde foram contratadas as operações). 

Aprovado o parecer, 
pela rejeição. (NT) 

CRA 11/04 

PLC 98/2011 - Institui o Estatuto da Juventude, dispondo 
sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das 
políticas públicas de juventude, o estabelecimento do 
Sistema Nacional de Juventude e dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável, na forma 
da Emenda nº 28-
CAS (Substitutivo). 
(NT) 

CAS 03/04 

PLC 114/2011 - Dispõe sobre a obrigação de os 
laboratórios farmacêuticos inserirem nos rótulos dos 

Rejeitado o Projeto. CAS 17/04 
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medicamentos alerta sobre a existência da lactose na 
composição de seus produtos. 

(T) 

PLC 131/2011 - Concede pensão especial aos herdeiros 
de Frei Tito de Alencar Lima. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CAS 10/04 

PLC 42/2012 – Complementar - Altera dispositivo da Lei 
Complementar nº 93, de 4 de fevereiro de 1998, que 
institui o Fundo de Terras e da Reforma Agrária – Banco 
da Terra – e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 1 a 2-
CCJ. (NT) 

CCJ 17/04 

PLC 48/2012 - Obriga a construção e a manutenção de 
estações de apoio a condutores de veículo de transporte 
de carga ou de veículo de transporte público de 
passageiros, no âmbito das concessões rodoviárias 
federais. 

Aprovado parecer 
favorável, com as 
Emendas nºs 2-CAE 
e 3-CAE. (NT) 

CAE 30/04 

PLC 51/2012 - Dispõe sobre a criação de funções 
comissionadas no Quadro de Pessoal da Secretaria do 
Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) e dá 
outras providências. 

Aprovado o Parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 17/04 

PLC 102/2012 - Dispõe sobre a proteção às investigações 
do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos - SIPAER, o acesso aos destroços de 
aeronave; revoga dispositivos da Lei n° 7.565, de 19 de 
dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica; e 
dá outras providências. 

Aprovado parecer 
favorável, nos 
termos da Emenda 
nº1-CCJ
(Substitutivo). (NT) 

CCJ 03/04 

PLC 105/2012 - Regula o exercício da atividade de 
condução de veículos de emergência. 

Aprovado o parecer 
favorável, com as 
Emendas n°s 1-CCJ 
e 2- CCJ. (NT) 

CCJ 17/04 

PLC 117/2012 - Dá nova redação ao art. 9º da Lei nº 
11.803, de 5 de novembro de 2008. 

Aprovado parecer 
favorável, com a 
Emenda nº 1-CAE. 
(NT) 

CAE 09/04 

PLC 126/2012 - Altera as Leis nºs 8.691, de 28 de julho 
de 1993, 11.539, de 8 de novembro de 2007; cria cargos 
do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que 
trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006, da 
Carreira de Analista de Infraestrutura, de que trata a Lei 
nº 11.539, de 8 de novembro de 2007, do Plano de 
Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, de que 
trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de 1993, da Carreira 
da Previdência, da Saúde e do Trabalho, dos Planos de 
Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia e do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, de que trata a Lei nº 11.355, de 19 
de outubro de 2006, dos cargos da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, de que trata a Lei nº 10.871, de 20 
de maio de 2004; e dá outras providências. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 17/04 

PLC 132/2012 - Dispõe sobre a investigação criminal 
conduzida pelo delegado de polícia. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCJ 24/04 

PLC 3/2013 - Dispõe sobre o atendimento obrigatório e 
integral de pessoas em situação de violência sexual. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CDH 10/04 
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PLC 12/2013 - Dispõe sobre a criação da Universidade 
Federal do Sul da Bahia – UFESBA, e dá outras 
providências. 

Aprovado o parecer. 
(NT) 

Aprovado o parecer. 
(NT) 

CE

CCJ 

17/04 

17/04 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO – PDS 

PDS 704/2010 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE 
TRÊS RANCHOS para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Três Ranchos, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 6/2011 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL E 
COMUNITÁRIO DE MATRIZ - DISTRITO DE IPUEIRAS 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de Ipueiras, Estado do Ceará. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 244/2011 - Susta os efeitos da Resolução nº 2, de 
2011, do Conselho Curador da Empresa Brasil de 
Comunicação - EBC, que "dispõe sobre os programas de 
cunho religioso nos veículos da EBC". 

Aprovado parecer 
pela prejudicialidade. 
(NT) 

CCJ 03/04 

PDS 444/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO de COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 
ROSALINA DA SILVEIRA para executar serviço de 
radiodifusão comunitária na cidade de Florínea, Estado de 
São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 464/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à SOMBRASIL COMUNICAÇÕES LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Estado 
do Espírito Santo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 471/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRAVATAL para executar 
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Gravatal, Estado de Santa Catarina. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 544/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA TIMBAÚVA DE COMUNICAÇÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Barra do Quaraí, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 552/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à REDE CENTRAL DE COMUNICAÇÃO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Campinas, Estado de 
São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 556/2012 - Aprova o ato que outorga concessão à 
FUNDAÇÃO COSTA NORTE para executar serviço de 
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Bertioga, 
Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 558/2012 - Aprova o ato que outorga permissão ao 
SISTEMA ITAUNENSE DE RADIODIFUSÃO LTDA. para 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 
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explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Bom Sucesso, Estado de Minas 
Gerais. 

PDS 559/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
EMPRESA DE RADIODIFUSÃO ALFA CENTAURO 
LTDA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em 
freqüência modulada na cidade de Muaná, Estado do 
Pará. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 560/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO LAVRAS FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Lavras, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 563/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO ULTRA FM LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Machado, Estado de Minas Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 564/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA RUA MEDINA E 
ADJACÊNCIAS para executar serviço de radiodifusão 
comunitária na cidade de Nanuque, Estado de Minas 
Gerais. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 565/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL COMUNITÁRIA MORUMBI 
para executar serviço de radiodifusão comunitária na 
cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 567/2012 - Aprova o ato que outorga autorização à 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CASEIRENSE para 
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 
Caseiros, Estado do Rio Grande do Sul. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 571/2012 - Aprova o ato que outorga permissão à 
MEGGA FM LTDA. - ME para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Capela, Estado de Sergipe. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 579/2012 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO SP-1 LTDA. para explorar serviço de 
radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade 
de Diadema, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 3/2013 - Aprova o ato que renova a permissão 
outorgada à RÁDIO CIDADE ARAÇATUBA LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência 
modulada na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 6/2013 - Aprova o ato que renova a concessão 
outorgada à REDE MULHER DE TELEVISÃO LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Araraquara, Estado de São Paulo. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 8/2013 - Aprova o ato que outorga permissão à 
RÁDIO E TELEVISÃO DI ROMA LTDA. para explorar 
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada 
na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 
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PDS 9/2013 - Aprova o ato que outorga concessão à 
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PIEMONTE LTDA. para 
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na 
cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba. 

Aprovado o Projeto. 
(T) 

CCT 16/04 

PDS 28/2013 - Aprova o texto do Acordo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República Federativa da Sérvia sobre a Isenção de Vistos 
para seus Respectivos Nacionais, assinado em Belgrado, 
em 20 de junho de 2010. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 25/04 

PDS 32/2013 - 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 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CRE 11/04 

PROJETO DE RESOLUÇÃO - PRS 

PRS 78/2007 - Altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para impedir a retirada de assinatura de 
proposição após a sua apresentação ao órgão 
competente. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT)  

CCJ 17/04 

PRS 1/2013 - Estabelece alíquotas do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nas operações 
e prestações interestaduais. 

Aprovado parecer 
favorável nos termos 
do Substitutivo  
apresentado. (NT) 

CAE 24/04 

REQUERIMENTO “SF” – RQS 

RQS 316/2012 - Requer, nos termos do art. 222 do 
Regimento Interno do Senado Federal, Voto de Aplauso à 
Comissão Pró-Índio do Acre, instituição criada em 
fevereiro de 1979, pelo exemplo de trabalho na defesa da 
cidadania dos povos indígenas nas áreas de educação, 
saúde, cultura e meio ambiente. 

Aprovado o parecer 
favorável.  

CCJ 17/04 

RQS 336/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39 e 40, § 1º, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-se do País, no período de 6 a 
11 de maio de 2013, para participar, na qualidade de 
membro da Frente Parlamentar Mista Pró-Gás, de missão 
oficial nas cidades de Washington e Pittsburg, EUA, a fim 
de conhecer as políticas de venda, consumo e exploração 
das jazidas de gás de xisto. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 25/04 

RQS 337/2013 - Requer, nos termos do art. 55, III, da 
Constituição Federal, combinado com o art. 39 e 40, § 1°, 
inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para ausentar-se do País, no período de 13 a 
17 de maio de 2013, para participar do III Fórum Anual 
Latino-Americano de Telecomunicações, Tecnologia e 
Internet de Políticas Públicas, a convite da Federação 
Latino-Americana e do Caribe de Internet e Comércio 
Eletrônico, que se realizará em Miami, EUA. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 25/04 

RQS 341/2013 - Requer, com base no art. 40, do 
Regimento Interno do Senado Federal, licença dos 

Aprovado o parecer CRE 25/04 
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trabalhos da Casa no período de 2 a 8 de maio de 2013, 
por ter sido convidado pelo Embaixador do Chile no Brasil 
para participar de reuniões de trabalho entre a Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado 
Federal Brasileiro e a Comissão de Relações Exteriores 
do Senado do Chile, que se realizarão em Santiago. 
Comunica, ainda, nos termos do art. 39, inciso I, do 
Regimento Interno do Senado Federal, ausência do País 
no período de 2 a 8 de maio de 2013. 

favorável. (NT) 

RQS 343/2013 - Requer, nos termos dos artigos 13 e 40, 
§1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
autorização para desempenhar missão no exterior, como 
representante do Senado Federal, nos dias 7 e 11 de 
maio de 2013, para participar, como debatedor, na 
Conferência Anual da Eastern Economic Association - 
EEA, que ocorrerá em Nova York, Estados Unidos da 
América. Assim, comunica ausência do País no período 
de 7 a 11 de maio de 2013. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 25/04 

RQS 344/2013 - Requer, nos termos do art. 40 do 
Regimento Interno do Senado Federal, com a redação 
dada pela Resolução n° 37, de 1995, que seja 
considerada como de missão no exterior a participação 
em reuniões com parlamentares no Parlamento Chileno, a 
realizarem-se nas cidades de Valparaíso e Santiago, no 
período de 4 a 8 de maio de 2013. Comunica, ainda, 
conforme o disposto no art. 39, inciso I, do Regimento 
Interno do Senado Federal, ausência do País no período 
de 4 a 8 de maio de 2013. 

Aprovado o parecer 
favorável. (NT) 

CRE 25/04 

MENSAGEM “SF” – MSF 

MSF 111/2012 - Submete à apreciação do Senado 
Federal a indicação do Senhor EDSON MARINHO 
DUARTE MONTEIRO, 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 a República da Armênia. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 02/04 

MSF 1/2013 - Encaminha a Programação Monetária para 
o primeiro trimestre de 2013. 

Aprovado parecer 
favorável nos termos 
do PDS 
apresentado. (NT) 

CAE 09/04 

MSF 4/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor JULIO GLINTERNICK BITELLI, 
Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 25/04 

MSF 5/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor EDGARD ANTONIO CASCIANO, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à República Helênica. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 18/04 

MSF 6/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação da Senhora REGINA MARIA CORDEIRO 
DUNLOP, Ministra de Primeira Classe da Carreira de 
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 18/04 
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exercer o cargo de Delegada Permanente do Brasil em 
Genebra. 

MSF 7/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor VALTER PECLY MOREIRA, 
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata do 
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo 
de Embaixador do Brasil junto à Hungria. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 02/04 

MSF 8/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor SANTIAGO LUIS BENTO 
FERNÁNDEZ ALCÁZAR, Ministro de Segunda Classe do 
Quadro Especial da Carreira de Diplomata do Ministério 
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixador do Brasil junto à República do Azerbaijão. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 11/04 

MSF 9/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação da Senhora MARIA ELISA DE 
BITTENCOURT BERENGUER, Ministra de Primeira 
Classe da Carreira de Diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores, para exercer o cargo de 
Embaixadora do Brasil junto à República da Colômbia. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 11/04 

MSF 13/2013 - Submete à apreciação do Senado 
Federal, nos termos do art. 52, inciso III, alínea "f", da 
Constituição, combinado com o art. 11 da Lei nº 9.478, de 
6 de agosto de 1997, o nome do Senhor JOSÉ GUTMAN 
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP. 

Sabatina realizada 
com indicação 
aprovada. (NT) 

CI 10/04 

MSF 17/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
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. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CRE 25/04 

MSF 21/2013 - Submete à consideração do Senado 
Federal, em conformidade com o art. 52, inciso III, alínea 
"f", da Constituição Federal, combinado com o art. 9º da 
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, e art. 3º do Anexo I 
do Decreto nº 3.692, de 19 de dezembro de 2000, o nome 
do Senhor PAULO LOPES VARELLA NETO para ser 
reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacional de 
Águas - ANA. 

Sabatina realizada. 
(NT) 

CMA 16/04 

MSF 23/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V e 
VIII, da Constituição, seja autorizada a formalização do 
Acordo de Liquidação Antecipada de Dívida a ser 
assinado entre a República Federativa do Brasil e a 
República do Gabão, no valor equivalente a US$ 
24,085,115.78 (vinte e quatro milhões, oitenta e cinco mil, 
cento e quinze dólares dos Estados Unidos da América e 
sententa e oito centavos), para extinção da dívida oficial 
gabonesa para com o Brasil. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do Projeto de 
Resolução do 
Senado
apresentado. (NT) 

CAE 23/04 

MSF 24/2013 - Propõe, nos termos do art. 52, incisos V e 
VII, da Constituição, que seja autorizada a formalização 
do Contrato de Reestruturação de Dívida a ser assinado 
entre a República Federativa do Brasil e a República do 
Sudão, no valor equivalente a US$ 43,581,141.68 
(quarenta e três milhões, quinhentos e oitenta e um mil, 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do PRS 
apresentado. (NT) 

CAE 23/04 
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cento e quarenta e um dólares dos Estados Unidos da 
América e sessenta e oito centavos), para 
reescalonamento da dívida oficial sudanesa com o Brasil, 
conforme Exposição de Motivos do Ministro de Estado, 
interino, da Fazenda. 

MSF 25/2013 - Submete à consideração do Senado 
Federal o nome do Senhor MANOEL RANGEL NETO, 
para ser reconduzido ao cargo de Diretor-Presidente da 
Agência Nacional do Cinema - ANCINE. 

Aprovada a 
recondução. (NT) 

CE 24/04 

OFÍCIO “S” – OFS 

OFS 2/2012 - Encaminha, nos termos do artigo 1º da Lei 
nº 12.438, de 6 de julho de 2011, o relatório 
circunstanciado referente à gestão do Sistema Único de 
Saúde no âmbito do Município de Aracruz/ES, referente 
ao terceiro trimestre de 2011. 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento. 
(NT) 

CAS 17/04 

OFS 10/2012 - Encaminha, nos termos do artigo 12 da Lei 
nº 12.438, de 6 de julho de 2011, cópia da documentação 
de apresentação da Plenária de Prestação de Contas dos 
recursos do Fundo Municipal de Saúde, no âmbito do 
Município de São Bernardo do Campo (SP), referente ao 
1º quadrimestre de 2012. 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento e 
comunicação da 
decisão à Secretaria 
de Governo de São 
Bernardo do Campo. 
(SF). (NT)  

CMA 02/04 

OFS 1/2013 - Encaminha o Relatório de Gestão do 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente 
aos Biênios 2009-2010 e 2011-2012. 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento 
da matéria. (NT) 

CMA 02/04 

OFS 2/2013 - Encaminha os documentos do Senhor Juiz 
Federal Alexandre Berzosa Saliba, indicado por este 
Tribunal para integrar o Conselho Nacional do Ministério 
Público (CF, Art. 130-A, inciso IV), no biênio 2013-2015. 

Aprovado o parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 10/04 

OFS 4/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal a 
indicação da Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN 
PEDUZZI para compor o Conselho Nacional de Justiça, 
em conformidade com o disposto no art. 103-B da 
Constituição Federal. 

Aprovado parecer 
favorável. (NT) 

CCJ 03/04 

OFS 5/2013 - Encaminha, nos termos do art. 103-B, 
inciso VII da Constituição Federal, os documentos 
originais do Senhor Juiz Federal SAULO JOSÉ CASALI 
BAHIA, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça para 
integrar o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2013-
2015. 

Aprovado o parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 17/04 

OFS 12/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor ESDRAS DANTAS DE SOUZA, 
para a composição do Conselho Nacional do Ministério 
Público. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 24/04 

OFS 13/2013 - Submete à apreciação do Senado Federal 
a indicação do Senhor WALTER DE AGRA JÚNIOR, para 
compor o Conselho Nacional do Ministério Público. 

Aprovado parecer 
favorável à 
indicação. (NT) 

CCJ 24/04 

AVISO – AVS 

AVS 75/2012 - Encaminha cópia do Acórdão n° 2.961/ 
2012, do Tribunal de Contas da União, bem como do 

Aprovado parecer 
pelo arquivamento. 

CRA 25/04 
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Relatório e do Voto que o fundamentam, referentes à 
auditoria operacional realizada nas ações de defesa 
sanitária animal e vegetal executadas na fronteira 
brasileira (TC 026.155/2011-7) 

(NT) 

SUGESTÃO – SUG 

SUG 8/2012 - Apresenta sugestão de projeto de lei, a fim 
de minimizar os problemas que os Funcionários Locais 
contratados pelo Governo brasileiro no exterior enfrentam. 

Aprovado o parecer 
favorável, nos 
termos do PLS. 
(NT). 

CDH 10/04 

Instalação de Colegiados e Eleições 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA COPA DO MUNDO
DE 2014 E DAS OLIMPÍADAS DE 2016 – CMACOPOLIM (CMA)

� Dia 16 de abril

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador Sérgio Souza, e do Vice-
Presidente, Senador Aníbal Diniz, e do Relator, Senador Cícero Lucena. 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE EM DEFESA DA MULHER – CDHPDM  (CDH)           

� Dia 09 de abril

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição da Presidente, Senadora Lídice da Mata, e da 
Vice-Presidente, Senadora Ângela Portela. 

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA DE COMBATE À PEDOFILIA, DIREITOS DA 
CRIANÇA, ADOLESCENTE, JUVENTUDE E IDOSO – CDHPECAJI (CDH)     

� Dia 09 de abril

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador Paulo Paim, e do Vice-
Presidente, Senador Eduardo Suplicy. 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DA MEMÓRIA, VERDADE E   
JUSTIÇA – CDHMVJ (CDH)

� Dia 09 de abril

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador João Capiberibe, e do 
Vice-Presidente, Senador Randolfe Rodrigues. 

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL DE 
PESSOAS E COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO – CDHTRAF (CDH)   

� Dia 09 de abril

Instalação dos trabalhos da Subcomissão e eleição do Presidente, Senador Paulo Davim, e da Vice-
Presidente, Senadora Lídice da Mata. 
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Legendas – Comissões 

CAE – Comissão de Assuntos Econômicos 
CAS – Comisão de Assuntos Sociais 
CCJ– Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle 
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação e Controle 
CRE – Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura 
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
CRA – Comissão de Reforma Agrária e Agricultura 
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática 
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas 

Legendas – Proposições 
PEC – Proposta de Emenda à Constituição 
PLS  – Projeto de Lei do Senado 
ECD - Emenda da Câmara à Projeto de Lei do Senado 
SCD - Substitutivo da Câmara à Projeto de Lei do Senado
PLC – Projeto de Lei da Câmara  
PDS – Projeto de Decreto Legislativo 
PRS – Projeto de Resolução do Senado 
RQS “SF” – Requerimento apresentado no Plenário 
IND – Indicação 
PFS – Proposta de Fiscalização e Controle 
EMEN PLEN. – Emendas de Plenário 
MSF – Mensagem “SF” 
REC – Recursos 
OFS “S”– Ofício “SF” 
DIV – Diversos 
AVS – Aviso 
AMA  - AVS “CMA” - Aviso da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e 
Controle  
PET – Petição 
SUG – Sugestão apresentada na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa – CDH 
DEN – Denúncia
DAS – Denúncia da Comissão de Assuntos Sociais
REP – Representação
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C.2 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais
e Parlamentares de Inquérito 

Relatório da SSCEPI – 02/02 a 30/04/2013 
COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

REFORMA DO 
CÓDIGO PENAL 

PLS 236/2012 

2012 5 9 4        

2013 5 10 15        

Total 10 19 19        

MODERNIZAÇÃO 
DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
PLS 281, 282 e 

283/2012 

2012 4 9 9        

2013 4 3 3        

Total 8 12 12        

TRANSPOSIÇÃO DO 
SÃO FRANCISCO  

RQS 514/11 

2012 5 4 4        

2013 1 1 1        

Total 6 5 5        

FINANCIAMENTO 
DO SISTEMA DE 

SAÚDE RQS 145/12 
2013 4 0 0        

COMBATE A 
INCÊNDIOS 
RQS 18/13 

2013 4 4 4       

LEI DE 
ARBITRAGEM E 
MEDIAÇÃO RQS 

702/12 
2013 3 0 0        

LEI DE EXECUÇÕES 
PENAIS RQS 848/12 2013 3 0 0        

FEDERAÇÃO 
PARAENSE DE 
FUTEBOL RQS 

930/12 
2013 1 1 1        
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COMISSÕES TEMPORÁRIAS MISTAS

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

REFORMA  DO 
REGIMENTO 

COMUM  
ATN 01/13 

2013 4 0 0 0       

CONSOLIDAÇÃO DA 
LEGISLAÇÃO 
FEDERAL E 

REGULAMENTAÇÃO 
DA CONSTITUIÇÃO 

ATN 02/13  

2013 4 0 0 0      

DEFENSORIA 
PÚBLICA DO DF 

PEC 07/08 
2013 0 0 0 0      Aguardando 

Instalação 

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO - CPI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLAÇÃO 
AO DIREITO 
HUMANO Á 
SAÚDE RQS 

105/13 

2013 0 0 0 0  Aguardando Instalação 

COMISSÕES PARLAMENTARES MISTAS DE INQUÉRITO - CPMI

Nome  Ano Reuniões  Req. 
Apresentados 

Req. 
Apreciados 

Doc. 
Recebidos

Proposições  

PEC PLC REQ PLS PRS Obs. 

VIOLÊNCIA 
CONTRA A 

MULHER NO 
BRASIL 

RQN 4/2011 

2012 35 744 742 344 

2013 1 0 0 24 

Total 36 744 742 368 
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AUDIÊNCIAS 

AUDIÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

CT - Código de Defesa do Consumidor (CTRCDC) 4 
Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco 
(CTERIOSFR) 1

CT - Reforma do Código Penal (CTRCP) 3 
Comissão Mista Especial - Reforma do Regimento Comum do Congresso 
Nacional (CMRRC) 2

CT - Levantamento da Legislação Pertinente à Prevenção e Combate de 
Incêndios no Brasil (CTLEGINC) 3

CT – Financiamento do Sistema de Saúde (CTS) 2 

TOTAL 15 

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR OS PROJETOS DE LEI DE 
MODERNIZAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CTRCDC) 

� Dia 19 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre Prevenção do Superendividamento 
Participantes:
o Cláudia Lima Marques - Membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do 

Consumidor; 
o Clarissa Costa de Lima - Juíza de Direito do Estado do Rio Grande do Sul e Presidente do Instituto 

Brasileiro de Política e Direito do Consumidor – BRASILCON; 
o Alessandra Bentes - Coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do 

Estado do Rio de Janeiro; 
o Silvânio Covas- Diretor Jurídico da Serasa-Experian; 
o Juan Ferres - Economista Consultor da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 

Serviços – ABECS; 
o José Virgílio Vita Neto - Representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 

Dia 12 de março 

Finalidade: 
Exposições sobre Ações Coletivas 
Participantes:
o Ada Pellegrini Grinover - membro da Comissão de Juristas para Atualização do Código de Defesa do 

Consumidor; 
o Paulo Roberto Binicheski - Promotor de Justiça do MPDFT; 
o Murilo de Moraes e Miranda - Promotor de Justiça do Estado do Goiás e Presidente da Associação 

Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON; 
o Horácio Xavier Franco - Defensor Público do Estado de São Paulo e Coordenador da Comissão 

Nacional de Defensores Públicos de Defesa do Consumidor – CNDPCON; 
o Gregório Assagra - assessor de projetos e articulação interinstitucional da Secretaria Nacional de 

Reforma do Judiciário (Ministério da Justiça), Dirigente do Centro de Aperfeiçoamento Funcional do MP-
MG;

o Valquíria Oliveira Quixadá Nunes - Procuradora Regional da República da 1ª Região; 
o Rosana Grinberg - Presidente do Fórum Nacional das Entidades Civis de Defesa do Consumidor – 

FNECDC; 
o José Virgílio Vita Neto - representante da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN. 

Sexta-feira 3    99Maio de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL - SUPLEMENTO 



Dia 08 de abril 

Finalidade: 
Exposições com o tema: “Atuação e fortalecimento dos Procons no âmbito do direito consumerista”. 
Participantes:
o José Guilherme Vasi Werner – Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ;;
o Juliana Pereira da Silva – Secretária Nacional do Consumidor – SENACON, do Ministério da Justiça; 
o Gisela Simona Viana de Souza – Superintendente do Procon-MT e Presidente da Associação 

Brasileira de Procons; 
o Odon Bezerra Cavalcanti Sobrinho – Presidente da Seccional da OAB/Paraíba e Presidente da 

Comissão Especial de Defesa do Consumidor do Conselho Federal da OAB; 
o Antônio Carlos de Toledo Negrão – Diretor Jurídico da FEBRABAN.

Dia 29 de abril 

Finalidade: 
Exposições sobre Publicidade Infantil 
Participantes:
o Alexandre Kruel Jobim - Vice-Presidente Jurídico e de Relações Governamentais da Rede Brasil Sul – 

RBS;
o Edney Narchi - Vice-Presidente Executivo do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária – 

CONAR; 
o Maria Edna de Melo - Diretora da Associação Brasileira para Estudo da Obesidade e da Síndrome 

Metabólica – ABESO; 
o Marcelo Gomes Sodré - Procurador do Estado de São Paulo; 
o Isabella Henriques - Diretora do Instituto ALANA; 
o Aurélio Veiga Rios - Subprocurador-Geral da República; 
o Edgard Rebouças – Professor da Universidade Federal do Espírito Santo. 

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR) 

� Dia 19 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Adriano Fernandez - Representante da Carioca Engenharia; 
o Willian Tannus - Representante do Grupo SERVENG; 
o Cassio Vitorri - Representante da S/A Paulista Construções e Comércio; 
o Elmar Varjão - Representante da Construtora OAS, Coesa e Barbosa Mello. 

COMISSÃO ESPECIAL COM A FINALIDADE DE EXAMINAR PROJETO DE LEI DE REFORMA CÓDIGO 
PENAL (CTRCP) 

� Dia 28 de fevereiro 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Luiz Carlos Gonçalves; 
o Miguel Reale Júnior. 

� Dia 14 de março 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Juarez Cirino dos Santos; 
o Rogério Sanchez Cunha. 
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� Dia 16 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o tema: Crimes Contra o Patrimônio, Crimes Contra a Propriedade Imaterial e Crimes 
Cibernéticos 
Participantes:
o Carlos Miguel Sobral – Delegado da Polícia Federal;
o Melissa Blagitz de Abreu e Silva – Procuradora do Ministério Público Federal;
o Pedro Markun –  Membro da Transparência Hacker;
o Tulio Vianna –  Professor da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG.

COMISSÃO MISTA ESPECIAL COM A FINALIDADE DE ELABORAR PROPOSTA DE REGIMENTO 
COMUM DO CONGRESSO NACIONAL (CMRRC) 

� Dia 19 de março 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Raimundo Carreiro – Ministro do Tribunal de Contas da União.

� Dia 09 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Cláudia Lyra do Nascimento – Secretária-Geral da Mesa do Senado Federal.

COMISSÃO ESPECIAL INTERNA COM A FINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO 
PERTINENTE À PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIOS NO BRASIL (CTLEGINC) 

� Dia 04 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Humberto de Azevedo Viana Filho – Secretário Nacional de Defesa Civil;
o Adriano Krukoski Ferreira – Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros da Brigada Militar do Rio 

Grande do Sul;
o Dayse Cavalcanti Duarte – Professora da UFPE e doutora em Engenharia de Proteção a Incêndios 

pela Universidade de Edinburgh;
o José Tadeu da Silva – Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

� Dia 18 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Cristina Villanova – Diretora do Departamento de Política, Programas e Projetos da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça;
o Adilson Antônio da Silva – Major do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo;
o José Carlos Riccardi Guimarães – Presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar – 

ASOFBM;
o Helena Maria do Pojo Rego – Representante do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE Nacional.
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� Dia 25 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Miguel Velasquez – Promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul - MP/RS;
o Ricardo Nerbas – Diretor da Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL;
o Armando Henrique – Presidente da Federação Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho – 

FENATEST;
o Carlos Alberto Pauletto – Diretor da Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul – 

CUT/RS;
o Luiz Alcides Capoani – Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande 

do Sul – CREA/RS;
o Clayton Faria Machado – Presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes de Brasília.

COMISSÃO TEMPORÁRIA DESTINADA A PROPOR SOLUÇÕES AO FINANCIAMENTO DO SISTEMA 
DE SAÚDE NO BRASIL (CTRCP) 

� Dia 11 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Odorico Monteiro – Secretário de Gestão Estratégica do Ministério da Saúde;
o Maria Socorro de Souza – Presidente do Conselho Nacional da Saúde;
o Ronald Ferreira – Conselheiro Nacional de Saúde.

� Dia 18 de abril 
Finalidade: 
Exposições sobre o objeto da Comissão 
Participantes:
o Jurandi Frutuoso Silva – Secretário Executivo do CONASS;
o Rodrigo Cesar Faleiros de Lacerda – Secretário Municipal de Saúde de Formosa/GO e representante 

do CONASEMS.
DILIGÊNCIAS

DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

Comissão Externa - Transposição e Revitalização do Rio São Francisco 
(CTERIOSFR). 2

TOTAL 2

COMISSÃO EXTERNA PARA ACOMPANHAR OS PROGRAMAS DE TRANSPOSIÇÃO E 
REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO (CTERIOSFR) 

� Dias 07 e 08 de março nos estados de Pernambuco e Ceará 
Finalidade: 
Visita ao Eixo Norte da obra de transposição do Rio São Francisco 
Participantes:
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional.

� Dia 19 de abril nos estados da Paraíba e Pernambuco 
Finalidade: 
Visita ao Trecho Leste da obra de transposição do Rio São Francisco 
Participantes:
o Fernando Bezerra – Ministro da Integração Nacional;
o Robson Botelho – Diretor de Recursos Hídricos do Ministério da Integração Nacional;
o Luiz Cláudio de Freitas – Representante da Controladoria-Geral da União;
o Hugo Motta – Deputado Federal;
o Carlos Brandão – Deputado Federal.
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C.3 - Subsecretaria de Apoio às Comissões Mistas
Reuniões realizadas e Proposições apreciadas

01 a 30/04/2013 

MEDIDAS PROVISÓRIAS EM TRAMITAÇÃO NA SSACM

MEDIDAS PROVISÓRIAS DATA DA PUBLICAÇÃO

589/2012 14/11/2012�
590/2012 30/11/2012�
591/2012 30/11/2012�
592/2012 03/12/2012�
593/2012 06/12/2012�
594/2012 07/12/2012�
595/2012 07/12/2012�
597/2012 26/12/2012�
599/2012 28/12/2012�
600/2012 28/12/2012�
601/2012 28/12/2012�
602/2012 31/12/2012�
603/2013 21/01/2013�
605/2013 24/01/2013�
606/2013 19/02/2013�
607/2013 20/02/2013�
608/2013 1º/03/2013�
609/2013 08/03/2013�
610/2013 04/04/2013�
612/2013 04/04/2013�

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS  

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS
MEDIDAS PROVISÓRIAS PRAZO PARA APRESENTAÇÃO NÚMERO DE EMENDAS

610/2013 Até�10�de�abril�de�2013� 119�
612/2013 Até�10�de�abril�de�2013� 220�
TOTAL � 339�
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REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS DE MEDIDA PROVISÓRIA 

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS,  
POR MEDIDA PROVISÓRIA 

MEDIDAS PROVISÓRIAS 

MPV 589/2012 01 

MPV 590/2012 01 

MPV 592/2012 01 

MPV 593/2012 02 

MPV 594/2012 01 

MPV 595/2012 02 

MPV 597/2012 01 

MPV 599/2012 03 

MPV 600/2012 03 

MPV 601/2012 01 

MPV 602/2012 01 

MPV 607/2013 01 

MPV 608/2013 02 

MPV 609/2013 02 

TOTAL 22 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 589/2012 

02/04/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 589, adotada em 14 de novembro de 2012,que "dispõe sobre o parcelamento de 
débitos junto à fazenda nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos 
estados, do distrito federal e dos municípios.". 

Resultado: Aprovado o relatório do Senador Romero Jucá, que passa a constituir Parecer da 
Comissão, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa da 
Medida Provisória, e pelo atendimento dos pressupostos de relevância e urgência e pela 
adequação financeira e orçamentária; e no mérito, pela aprovação da Medida Provisória nº 
589, de 2012, pela aprovação integral ou parcial das emendas nºs 1, 2, 10, 22, 26, 28, 29, 31, 34, 
38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 62, 63, 65, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 94, na forma do Projeto de Lei 
de Conversão, e pela rejeição das emendas nºs 3 a 9, 11 a 21, 23 a 25, 27, 30, 32, 33, 35 a 37, 44, 
45, 49, 50 a 59, 60, 61, 64, 66 a 80, 83, 88, 90, 92, 93, 95 a 98. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 590/2012 

23/04/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 590, adotada em 30 de novembro de 2012, que “altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, para ampliar a idade limite de crianças e adolescentes que compõem as unidades 
familiares beneficiárias do programa bolsa família elegíveis ao recebimento do benefício para a 
superação da extrema pobreza, e dá outras providências”.

Resultado: Aprovado Relatório da Deputada Rose de Freitas, que passa a constituir Parecer 
da Comissão, o qual conclui pela rejeição das emendas nº 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18 e 19, e pela inadequação das emendas nº 6 e 17; pela aprovação da Medida Provisória 
nº 590, de 2012, com o texto resultante da incorporação das alterações nela promovidas pela 
Medida Provisória nº 607, de 2013, bem como pela aprovação das emendas de nº 3 e 7 
oferecidas à MPV nº 590, de 2012, por se tratarem de assuntos relevantes e pertinentes na 
presente Medida Provisória, nos termos do Projeto de Lei de Conversão apresentado. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 592/2012 

16/04/2013 – 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 592, adotada em 3 de dezembro de 2012, 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 decorrentes da 
exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e 
para disciplinar a destinação dos recursos do Fundo Social. 
Resultado: Em 16.04.2013, o Deputado Carlos Zaratinni procede a leitura do Relatório. Fica 
concedida vista coletiva, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do Senado Federal. Em 
23.04.2013, a Comissão, por decisão unânime do colegiado, decidiu por sobrestar a apreciação 
da matéria até que seja julgado pelo Supremo Tribunal Federal o mérito da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade questionando a Lei nº 12.734 de 30 de novembro de 2012. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 593/2012 

16/04/2013 - 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 593, adotada em 6 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro 
de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para 
ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá outras providências”. 

Resultado: Lido novo Relatório do Senador Paulo Bauer, fica concedida vista coletiva da 
matéria, nos termos do artigo 132, §§ 1º e 4º, do Regimento Interno do Senado Federal. 
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17/04/2013 - 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 593, adotada em 6 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.513, de 26 de outubro 
de 2011, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - Pronatec, para 
ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da Bolsa-Formação Estudante; e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado o Relatório do Senador Paulo Bauer, que passa a constituir Parecer da 
Comissão, o qual conclui pela aprovação dos pressupostos constitucionais de urgência e 
relevância, bem como do texto da Medida Provisória nº 593, de 2012; pelo acolhimento das 
Emendas nºs 1, 4, 5, 12 a 14, 17 a 19, 21, 28 e 29, na forma do Projeto de Lei Conversão 
apresentado; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 6 a 11, 15, 16, 20, 22 a 27 e 30 a 36. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 594/2012 

03/04/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 594, adotada em 6 de dezembro de 2012, que Altera a Lei nº 12.096, de 24 de 
novembro de 2009, quanto à 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. 

Resultado: Aprovado o relatório do Deputado Leonardo Quintão, que passa a constituir o 
Parecer da Comissão, concluindo pela constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade, 
bem como pelos pressupostos de relevância e urgência e pela adequação orçamentária e 
financeira da Medida Provisória nº 594, de 2012, e das emendas que lhe foram apresentadas. 
No mérito, pela aprovação da MP nº 594, de 2012, e pela aprovação das Emendas nºs 5, 9 e 11, 
nos termos do Projeto de Lei de Conversão apresentado. Conclui pela rejeição das demais 
emendas oferecidas à MP nº 594, de 2012. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 595/2012 

17/04/2013 - 10ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Em 17.04.2013, foi lido o Relatório pelo Senador Eduardo Braga e concedida vista 
coletiva, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do Senado Federal. Em 23.04.2013, foi 
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iniciada a discussão do Relatório apresentado pelo Senador Eduardo Braga, Relator da 
matéria, em 17.04.2013. 

24/04/2013 - 11ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 595, adotada em 7 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a exploração direta e 
indireta, pela União, de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos 
operadores portuários, e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado o Relatório do Senador Eduardo Braga, que passa a constituir Parecer 
da Comissão, o qual conclui pela constitucionalidade e juridicidade da MPV nº 595, de 2012, 
bem como pelo atendimento dos pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira 
e orçamentária, e, no mérito, pela aprovação da MPV com acolhimento das emendas nºs 3, 4, 
13, 15, 19, 21, 22, 30, 32, 34, 35, 39, 45, 46, 48, 49, 52, 57, 59, 62, 63, 65, 72, 77, 89, 95, 96, 100, 
103, 104, 105, 107, 115, 118, 120, 121, 125, 126, 127, 135, 140, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 157, 
159, 160, 168, 178, 183, 184, 185, 186, 195, 196, 197, 201, 210, 217, 218, 221, 224, 228, 231, 237, 
238, 241, 254, 255, 259, 268, 276, 277, 285, 294, 312, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 333, 336, 
343, 350, 360, 361, 363, 365, 370, 371, 385, 387, 392, 393, 398, 399, 409, 411, 420, 421, 422, 423, 
425, 435, 439, 444, 453, 458, 463, 464, 466, 467, 468, 471, 483,  485, 488, 490, 502, 513, 525, 526, 
531, 541, 547, 566, 571, 576, 580, 584, 596, 597, 602 e 620, na forma do projeto de lei de 
conversão, bem como pela rejeição das demais emendas, com as alterações resultantes dos 
destaques aprovados da Emenda nº 183 (com a redação dada após aprovação de destaque 
supressivo de texto), Emenda nº 204 e da expressão “em processo administrativo” do art. 62 
do Projeto de Lei de conversão apresentado pelo Relator. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 597/2012 

17/04/2013 - 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 597, adotada em 26 de dezembro de 2012, que “dá nova redação ao § 5º do art. 3º da 
Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado relatório do Deputado Luiz Alberto, que passa a constituir Parecer da 
Comissão, concluindo pela inadequação sob o ponto de vista orçamentário e financeiro e 
incompatíveis com a Lei de Responsabilidade Fiscal, por redundarem em redução de receitas 
tributárias sem a correspondente compensação financeira, das emendas 1, 3, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 
15, 19, 31, 32, 34 e 35; pela rejeição das emendas 2, 4, 5, 10, 16, 17, 18, 20 e 21, por tratarem 
de matéria alheia ao objeto da Medida Provisória; pelo acolhimento, ou acolhimento parcial, 
das demais emendas, exceto a emenda 29, rejeitada; pelo atendimento aos pressupostos 
constitucionais de relevância e urgência da MP; pela constitucionalidade, juridicidade e 
técnica legislativa, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação da 
Medida Provisória nº 597, de 2012, na forma do projeto de lei de conversão apresentado. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 599/2012 

02/04/2013 - 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: Odir 
Alberto Pinheiro Tonollier - Secretário de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul e Carlos 
Mauro Benevides Filho - Secretário de Fazenda do Estado do Ceará. 

03/04/2013 - 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença do Sr. Nelson Barbosa, Secretário-
Executivo do Ministério da Fazenda. 

25/04/2013 – 6ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 599, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “dispõe sobre a prestação de auxílio 
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o objetivo de 
compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e prestações 
interestaduais relativas ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS, 
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá outras providências”. 

Resultado: Em 25.04.2013, foi aberta a Reunião, sendo suspensa em seguida. Em 30.04.2013, é 
reaberta a Reunião. Colocado em votação requerimento de autoria da Deputada Dorinha 
Seabra Rezende solicitando a retirada de pauta da matéria. Em virtude do resultado 
"Rejeitado o requerimento" é solicitada verificação nominal. Não havendo quórum 
regimental na Câmara dos Deputados, fica prejudicada a verificação e o Presidente da 
Comissão declara encerrada a Reunião. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 600/2012 

03/04/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 600, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio 
de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de 
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limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis no 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”. 

Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1, de 2013-MPV 600/2012 (Cronograma de 
Trabalho), de iniciativa do Deputado Lúcio Vieira Lima, solicitando a realização de duas 
audiências públicas. 

09/04/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 600, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio 
de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis no 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”. 

Resultado: Audiência Pública realizada, com a presença dos seguintes participantes: Sérgio 
Odilon dos Anjos, Chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro do Banco 
Central; Selmo Aronovich, Superintendente da Área Financeira do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;e Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante, Diretor-
Executivo de Finanças e Mercado de Capitais da Caixa Econômica Federal.  

24/04/2013 – 4ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 600, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio 
de 2011; a Medida Provisória nº 581, de 20 de setembro de 2012, que dispõe sobre o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO; constitui fonte adicional de recursos para ampliação de 
limites operacionais da Caixa Econômica Federal; altera as Leis no 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
e nº 8.399, de 7 de janeiro de 1992; altera a Medida Provisória nº 12.096, de 24 de novembro de 
2009; altera a Lei nº 12.663, de 5 de junho de 2012; e dá outras providências”. 

Resultado: Lido o Relatório do Deputado Lúcio Vieira Lima, é concedida a vista coletiva nos 
termos dos §§ 1º e 4º do art. 132 do Regimento Interno do Senado Federal. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 601/2012 

04/04/2013 – 5ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 601, adotada em 28 de dezembro de 2012, que “altera as Leis nº 12.546, de 14 de 
dezembro de 2011, para prorrogar o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para 
as Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar a folha de pagamentos dos setores da 
construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que reduz as alíquotas das 
contribuições de que tratam os incisos I e III do caput do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991; nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de 
incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 
1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de receitas federais deduzir o valor 
da remuneração dos serviços de arrecadação da base de cálculo da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - Cofins; e dá outras providências”. 
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Resultado: Realizada Audiência Pública com a presença dos seguintes participantes: Klaus 
Curt Müller, Diretor de Mercado Externo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos - Abimaq; Paulo Safady Simão, Presidente da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção - CBIC; Fábio Arruda Mortara, Presidente da Associação Brasileira 
da Indústria Gráfica - ABIGRAF; José Augusto de Castro, Presidente da Associação de 
Comércio Exterior do Brasil; Madalena Guasco Peixoto, Coordenadora Geral da 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino - CONTEE; e 
Rodolpho Tourinho Neto, Presidente-Executivo do Sindicato Nacional da Indústria da 
Construção Pesada -SINICON. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 602/2012 

03/04/2013 – 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 602, de 2012, adotada em 28 de dezembro de 2012, que Autoriza a prorrogação de 
contratos por tempo determinado no âmbito do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção 
da Amazônia - Censipam e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e dá 
outras providências. 

Resultado: Aprovado o Relatório do Deputado Beto Faro, que passa a constituir Parecer da 
Comissão, o qual conclui pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 602, de 2012, bem 
como, no mérito, por sua aprovação; pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e adequação orçamentária e financeira das Emendas de números 1, 3, 5, 6 e 7, e, no 
mérito, por sua rejeição; pela constitucionalidade, injuridicidade, antirregimentalidade, boa 
técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira das Emendas de números 2, 4 e 8, e, 
no mérito, por sua rejeição. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 607/2013 

09/04/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 607, adotada em 19 de fevereiro de 2013, que “Altera a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro 
de 2004, para modificar o Benefício para Superação da Extrema Pobreza”. 

Resultado: Aprovados os Requerimentos nº 1-MPV 607/2013 e nº 2-MPV 607/2013, de 
iniciativa dos Deputados Luiza Erundina e Assis Carvalho, respectivamente, solicitando a 
realização de audiências públicas. 
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COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 608/2013 

03/04/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 608, adotada em 28 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre crédito presumido 
apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para 
créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e 
instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010”. 

Resultado: Aprovados os Requerimentos nº 3 e nº 4, de autoria dos Deputados João Dado, 
Miro Teixeira e Júlio Cesar; e nº 5(Cronograma de Trabalho). 

25/04/2013 - 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 608, adotada em 28 de fevereiro de 2013, que “Dispõe sobre crédito presumido 
apurado com base em créditos decorrentes de diferenças temporárias oriundos de provisões para 
créditos de liquidação duvidosa nas condições que estabelece e dispõe sobre os títulos de crédito e 
instrumentos emitidos por instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil, para composição de seu patrimônio de referência, e altera a Lei nº 12.249, 
de 11 de junho de 2010”. 

Resultado: Realizada Audiência Pública, com a presença dos seguintes participantes: Pablo 
Fonseca Pereira dos Santos- Secretário-Adjunto da Secretaria de Política Econômica do 
Ministério da Fazenda; José Eduardo Guimarães Barros - Procurador-Chefe da 
Procuradoria Federal Especializada junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM; Sérgio 
Odilon dos Anjos - Chefe do Departamento de Normas do Sistema Financeiro (Denor) - 
BACEN; Murilo Portugal - Presidente da Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN; e 
Dr. Otto Steiner Júnior - Advogado do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. 

COMISSÃO MISTA DA MEDIDA PROVISÓRIA 609/2013 

09/04/2013 - 2ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 609, adotada em 8 de março 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”. 

Resultado: Aprovado o Requerimento nº 1-MPV 609/2013 de iniciativa do Deputado Edinho 
Araújo, solicitando a realização de audiência pública para debater a matéria. 

17/04/2013 – 3ª Reunião da Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida 
Provisória nº 609, adotada em 8 de março 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”. 
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Resultado: Audiência Pública realizada, com a presença dos seguintes participantes: João 
Hamilton Rech, Coordenador de Tributos sobre a Produção e o Comércio Exterior da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil; Antônio Carlos Costa,Gerente do Departamento de 
Agronegócio – DEAGRO da FIESP; Klaus Curt Muller, Diretor-Executivo de Mercado 
Externo da Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos – 
ABIMAQ/SINDIMAQ; e Marco Antônio dos Santos, Presidente da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva da Citricultura do MAPA. 

PARECERES APROVADOS PELAS COMISSÕES MISTAS 

RELATÓRIOS APROVADOS NA COMISSÃO

MEDIDA PROVISÓRIA 

589/2012 01 

590/2012 01 

593/2012 01 

594/2012 01 

595/2012 01 

597/2012 01 

602/2012 01 

TOTAL 07 
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Relatório Consolidado
02/02 a 30/04/2013

REUNIÕES

REUNIÕES REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA 

MPV 582/2012 01 

MPV 586/2012 01 

MPV 587/2012 01 

MPV 589/2012 02 

MPV 590/2012 02 

MPV 591/2012 02 

MPV 592/2012 05 

MPV 593/2012 05 

MPV 594/2012 02 

MPV 595/2012 11 

MPV 597/2012 05 

MPV 599/2012 06 

MPV 600/2012 04 

MPV 601/2012 05 

MPV 602/2012 02 

MPV 603/2013 02 

MPV 605/2013 05 

   MPV 606/2013 01 

   MPV 607/2013 02 

   MPV 608/2013 03 

   MPV 609/2013 03 

TOTAL ACUMULADO 70 
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS PELAS COMISSÕES MISTAS, POR MEDIDA PROVISÓRIA 

Medida Provisória nº 592, de 2012 2 

Medida Provisória nº 593, de 2012 1 

Medida Provisória nº 595, de 2012 7 

Medida Provisória nº 597, de 2012 2 

Medida Provisória nº 599, de 2012 3 

Medida Provisória nº 600, de 2012 1 

Medida Provisória nº 601, de 2012 3 

Medida Provisória nº 605, de 2013 3 

Medida Provisória nº 608, de 2013 1 

Medida Provisória nº 609, de 2013 1 

TOTAL ACUMULADO 24 

PARECERES APROVADOS  

FEVEREIRO/2013 01 

MARÇO/2013 03 

ABRIL/2013 07 

TOTAL ACUMULADO 11 
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EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

EMENDAS APRESENTADAS ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS 

MPV 597/2012 36�

MPV 599/2012 218�

MPV 600/2012 28�

MPV 601/2012 124�

MPV 602/2012 8�

MPV 603/2013 26�

MPV 605/2013 37�

MPV 606/2013 53�

MPV 607/2013 20�

MPV 608/2013 28 

MPV 609/2013 128 

MPV 610/2013 119 

MPV 612/2013 220 

TOTAL ACUMULADO 1045 
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E – OUVIDORIA DO SENADO FEDERAL 
Atendimentos realizados 

01 a 30/04/2013 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE 100

NORDESTE 43 

CENTRO-OESTE 32 

SUL 30 

NORTE 7

NÃO INFORMADO  0

TOTAL 212 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE

ENSINO SUPERIOR 102 

ENSINO MÉDIO  62 

PÓS-GRADUAÇÃO 25 

ENSINO FUNDAMENTAL 20 

NÃO ALFABETIZADO 0

NÃO INFORMADO 3

TOTAL 212 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO

MASCULINO 126 

FEMININO 85 

NÃO INFORMADO 1

TOTAL 212 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA

TEMA ATÉ 19 
ANOS 

DE 20 A 
29 ANOS

DE 30 A 
39 ANOS

DE 40 A 
49 ANOS

DE 50 A 
59 ANOS

MAIS DE 
60 ANOS 

NÃO 
INFORMADO TOTAL

GESTÃO
ADMINISTRATIVA 7 12 13 11 5 4  0 52

SEGURANÇA 
PÚBLICA 

2 2 6 12 8 4  0 34
ATUAÇÃO 

PARLAMENTAR  0  0 2 4 2 9  0 17

OUVIDORIA 
 0 2 2 1 5 2  0 12

FORA DA 
COMPETÊNCIA 1 5 9 9 10 5 2 41

OUTROS 2 10 10 11 19 3 1 56
TOTAL 12 31 42 48 49 27 3 212

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM

SOLICITAÇÃO 96 

RECLAMAÇÃO 49 

CRÍTICA 33 

SUGESTÃO 15 

NÃO CLASSIFICADA 14 

ELOGIO 4

DENÚNCIA 1

TOTAL 212 
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Atendimentos realizados 
01/01 a 30/04/2013 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO

SUDESTE 507

NORDESTE 167

SUL 122

CENTRO-OESTE 120

NORTE 23

NÃO INFORMADO 1

TOTAL 940 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE

ENSINO SUPERIOR 432

ENSINO MÉDIO 262

PÓS-GRADUAÇÃO 193

ENSINO FUNDAMENTAL 47

NÃO ALFABETIZADO 3

NÃO INFORMADO 3

TOTAL 940 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO

MASCULINO 655

FEMENINO 284

NÃO INFORMADO 1

TOTAL 940
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR FAIXA ETÁRIA

TEMA ATÉ 19 
ANOS 

DE 20 A 
29 ANOS

DE 30 A 
39 ANOS

DE 40 A 
49 ANOS

DE 50 A 
59 ANOS

MAIS DE 
60 ANOS 

NÃO 
INFORMADO TOTAL

ATUAÇÃO 
PARLAMENTAR 5 40 71 74 81 58 329

GESTÃO
ADMINISTRATIVA

18 42 42 31 21 8 162
SEGURANÇA 

PÚBLICA 5 18 21 23 13 11 91

OUVIDORIA 
1 2 11 11 10 9 44

FORA DA 
COMPETÊNCIA 5 27 40 50 45 17 1 185

OUTROS 2 15 31 32 30 17 2 129
TOTAL 36 144 216 221 200 120 3 940

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM

CRÍTICA 379

SOLICITAÇÃO 319

RECLAMAÇÃO 106

SUGESTÃO 67

ELOGIO 16

DENÚNCIA 10

NÃO CLASSIFICADO 43

TOTAL 940 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR REGIÃO 

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR ESCOLARIDADE 
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MENSAGENS CLASSIFICADAS POR GÊNERO

MENSAGENS CLASSIFICADAS POR TIPO DE ABORDAGEM 
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	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
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	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
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	Esq_Normal: ABRIL 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: ABRIL 2013
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