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Ata da 173ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 7 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Anibal Diniz, da Srª Vanessa Grazziotin 
e dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Randolfe Rodrigues

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 14 minutos 

e encerra-se às 18 horas e 57 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro 

aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que 
será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/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 1.177, DE 2013

Nos termos do art. 256, do Regimento Interno do 
Senado Federal, requeiro a retirada do Requerimento 
nº 1.158, de 2013.

Brasília, DF, 2 de outubro de 2013. – Senador 
Cyro Miranda, PSDB/GO.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência defere o reque-
rimento que acaba de ser lido, nos termos do Regi-
mento Interno.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 413, DE 2013 

Altera os arts. 407 do Código Civil e 219 do 
Código de Processo Civil, para estabelecer 
que, no caso de indenização por danos mo-
rais, os juros de mora são devidos a partir 
da fixação do valor da condenação.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 407 da Lei nº 10.406, de 10 de ja-

neiro de 2002 – Código Civil passa a viger acrescido 
do seguinte parágrafo único:

“Art. 407.  .......................................................
Parágrafo único. No caso de indenização por 
danos morais, os juros de mora incidem a 
partir da decisão que arbitrou o valor da con-
denação.” (NR)

Art. 2º O art. 219 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 – Código de Processo Civil, passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 219. A citação válida torna prevento o ju-
ízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; 
e, ainda quando ordenada por juiz incompeten-
te, interrompe a prescrição e, exceto no que 
se refere às verbas de indenização por dano 
moral, constitui em mora o devedor.
 ..............................................................” (NR)

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua 
publicação.

Justificação

O ordenamento jurídico brasileiro abriga a inde-
nização tanto por dano material quanto por dano mo-
ral. Há, todavia, distinções fundamentais entre essas 
categorias jurídicas, que reclamam tratamento diferen-
ciado no que tange ao termo inicial dos juros de mora 
incidentes sobre a verba indenizatória.

De acordo com o texto atual do art. 219 do Có-
digo de Processo Civil (CPC), a citação constitui em 
mora o devedor. Deve-se atentar, de início, que essa 
redação foi dada pela Lei nº 5.925, de 1º de outubro 
de 1973, época em que a noção de dano moral não 
estava ainda consolidada como sendo passível de 
indenização.

Cotejando o dano material com o dano moral, 
percebe-se que a primeira diferença fundamental é 
que aquele exsurge objetiva e aritmeticamente, pela 
composição dos danos emergentes e dos lucros ces-
santes, enquanto este dependerá de avaliação sub-
jetiva do julgador. Tanto é assim que o autor da ação, 
quando reclama dano material, geralmente faz o pe-
dido de condenação do réu por um valor exato, obtido 
aritmeticamente; diversamente, quando busca indeni-
zação por dano moral, o pedido é no sentido de o juiz 
arbitrar a verba indenizatória.

Surge daí a seguinte questão: como constituir 
em mora o devedor, no caso de dano moral, se não 
se tem a definição da quantia devida? 

Ainda que muitas obrigações versem sobre dí-
vidas ilíquidas, que não podem ser quantificadas com 
exatidão na oportunidade da propositura da ação, não 
se discute que seu valor decorre de critérios objetivos, 
de modo que pode, de antemão, ser estimado.

Enfim, enquanto o dano material pode ser cal-
culado e estimado, o dano moral deverá, sempre, ser 
arbitrado subjetivamente.

Diante disso, não se afigura razoável, a nosso 
sentir, constituir em mora o devedor de indenização 
por dano moral desde a citação.

Não é esse, todavia, o argumento mais forte a 
favor da modificação legislativa que ora apresentamos, 
mas sim o processo racional de arbitramento da verba 
indenizatória, que leva em conta o poder aquisitivo da 
moeda ao tempo em que a fixa.

Explicamos, na sequência, este argumento, que 
somente não foi apresentado em primeiro lugar porque 
decorre logicamente do anterior.

Com efeito, o magistrado, ao arbitrar a indeniza-
ção por dano moral, o faz levando em conta o atual 
poder aquisitivo da moeda. Ou seja, estabelece o valor 
da condenação que considera razoável, no momento 
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da sua decisão, para compensar o dano moral sofrido 
pelo autor da demanda judicial. Não cogita, nem seria 
razoável fazê-lo, retroceder mentalmente no tempo 
para imaginar o valor da verba indenizatória segundo 
o poder aquisitivo que se verificava à época do fato 
causador do dano moral.

Utilizando um conceito econômico, vale dizer que 
a condenação é fixada a preços correntes, traduzindo 
um valor que hipoteticamente compensa o dano moral 
sofrido pelo autor, à época em que arbitrado. Não faz 
sentido aplicar juros de mora sobre o valor da indeni-
zação assim fixada, retroagindo sua incidência à data 
da citação, pena de torná-lo desproporcional ao dano 
a que se destina reparar.

Por hipótese, suponhamos que o autor tenha 
seu pedido de indenização por dano moral julgado 
improcedente; mais ainda, que o tribunal não tenha 
provido sua apelação; mas que, finalmente, quinze 
anos após o início do processo na primeira instância, 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de re-
curso especial, tenha arbitrado a indenização, o que 
faz, obviamente, em valores atuais. Se aplicados os 
juros de mora desde a citação, a indenização, já fixa-
das em valor tido por suficiente para reparar o dano 
moral, será acrescida de absurdos 180%. Se era, por 
exemplo, de R$ 1 milhão, salta para R$ 2,8 milhões, 
extrapolando em muito a quantia considerada razo-
ável, no momento do arbitramento, para reparar o 
dano moral reclamado.

Ao fixar em lei que a incidência dos juros de mora, 
no caso de dano moral, ocorre a partir do arbitramento 
do valor da indenização, o legislador brasileiro paci-
ficará o assunto, que tem defensores de lado a lado, 
inclusive no próprio STJ.

Por oportuno, cabe destacar o lúcido voto da emi-
nente Ministra Maria Isabel Gallotti Diniz Rodrigues, 
relatora do Recurso Especial nº 903.258, julgado em 
junho de 2011, de cujo Acórdão transcrevemos o se-
guinte trecho:

“(...) 6. A correção monetária deve incidir a 
partir da fixação de valor definitivo para a in-
denização do dano moral. Enunciado 362 da 
Súmula do STJ.
7. No caso de responsabilidade contratual, os 
juros de mora incidentes sobre a indenização 
por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a 
partir da citação.
8. A indenização por dano moral puro (pre-
juízo, por definição, extrapatrimonial) so-
mente passa a ter expressão em dinheiro 
a partir da decisão judicial que a arbitrou. 

O pedido do autor é considerado, pela juris-
prudência do STJ, mera estimativa, que não 
lhe acarretará ônus de sucumbência, caso 
o valor da indenização seja bastante inferior 
ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência 
de seu pagamento desde a data do ilícito 
não pode ser considerada como omissão 
imputável ao devedor, para o efeito de tê-
-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, 
não teria como satisfazer obrigação decor-
rente de dano moral, sem base de cálculo, 
não traduzida em dinheiro por sentença 
judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, 
art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, 
fluir, no caso de indenização por dano moral, 
assim como a correção monetária, a partir da 
data do julgamento em que foi arbitrada a in-
denização, tendo presente o magistrado, no 
momento da mensuração do valor, também o 
período, maior ou menor, decorrido desde o 
fato causador do sofrimento infligido ao autor 
e as consequências, em seu estado emocio-
nal, desta demora.” (Destacamos)

A despeito disso, muitos julgados posteriores a 
esse, inclusive do próprio STJ, decidiram a questão de 
maneira diversa, com fundamento na Súmula nº 54, 
editada há mais de vinte anos:

“Súmula 54 – Os juros moratórios fluem a partir 
do evento danoso, em caso de responsabili-
dade extracontratual.”

Essa súmula, como se vê, dá tratamento uniforme 
a categorias distintas, pois a responsabilidade extra-
contratual pode decorrer tanto de dano material quanto 
de dano moral. E é justamente por não distinguir entre 
um e outro que a súmula serve de fundamento para 
decisões divergentes, a que se seguem milhares de 
recursos, em todas as comarcas e tribunais estaduais, 
culminando no STJ.

Portanto, ficando previsto em lei o termo inicial 
dos juros de mora no caso de indenização por dano 
moral, evitam-se decisões díspares e, principalmente, 
milhares recursos que versam sobre a matéria.

Por essas razões, confiantes de que a modificação 
legislativa ora proposta aperfeiçoa a legislação atinen-
te aos juros de mora incidentes sobre a indenização 
por danos morais, além de contribuir para diminuição 
dos recursos interpostos para discutir essa matéria, 
pedimos aos ilustres Parlamentares que votem pela 
aprovação do projeto.

Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

ÍNDICE

Vigência
Texto compilado
Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro 
Vide Lei nº 12.441, de 2011

Institui o Código Civil.

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

Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é 
obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão 
assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de 
outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o va-
lor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou 
acordo entre as partes.

LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Texto compilado 
Vigência

     Institui o Código de Processo Civil.

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

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, 
induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda 
quando ordenada por juiz incompetente, constitui em 
mora o devedor e interrompe a prescrição. (Redação 
dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1º A prescrição considerar-se-á interrompida 
na data do despacho que ordenar a citação. (Redação 
dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 2º Incumbe à parte, nos dez (10) dias seguin-
tes à prolação do despacho, promover a citação do 
réu. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 3º Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará 
o prazo até o máximo de noventa (90) dias, contanto 
que a parte o requeira nos cinco (5) dias seguintes ao 
término do prazo do parágrafo anterior. (Redação dada 
pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 1o A interrupção da prescrição retroagirá à 
data da propositura da ação.(Redação dada pela Lei 
nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 2o Incumbe à parte promover a citação do réu 
nos 10 (dez) dias subseqüentes ao despacho que a 
ordenar, não ficando prejudicada pela demora impu-
tável exclusivamente ao serviço judiciário. (Redação 
dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 3o Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o 
prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.(Redação 
dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

§ 4o Não se efetuando a citação nos prazos men-
cionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por 
não interrompida a prescrição. (Redação dada pela Lei 
nº 5.925, de 1º.10.1973)

§ 5o Não se tratando de direitos patrimoniais, o 
juiz poderá, de ofício, conhecer da prescrição e decretá-
-la de imediato. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 
1º.10.1973)

§ 5º O juiz pronunciará, de ofício, a prescrição. 
(Redação dada pela Lei nº 11.280, de 2006)

§ 6o Passada em julgado a sentença, a que se 
refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao 
réu o resultado do julgamento. (Redação dada pela Lei 
nº 5.925, de 1º.10.1973)

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício GSINAR nº 199/2013

Brasília, 4 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a V. 

Exª que não participei das votações ocorridas na última 

quarta-feira, dia 2 de outubro, no Plenário desta Casa, 
em virtude de estar representando o Senado Federal 
na abertura do 85º Encontro Nacional da Indústria da 
Construção, ocorrido na mesma data, na cidade de 
Fortalexa, Ceará, de acordo com a indicação contida 
no Ofício nº 461/2013-PRESID.

Atenciosamente, – Senador Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido 
vai à publicação.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício 
nº 279, de 2013, do Presidente da Comissão de As-
suntos Econômicos, que comunica a apreciação, em 
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 
321, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

OF. Nº 279/2013/CAE

Brasília, 1o de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do art. 91 do Regimento In-

terno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelên-
cia que esta Comissão aprovou, em reunião realizada 
nesta data, o Projeto de Lei do Senado no 321 de 2012, 
que “dispõe sobre o Sistema de Tratamento Especial 
a Novas Empresas de Tecnologia – SisTENET, seu re-
gime tributário diferenciado e dá outras providências”, 
com as Emendas nos 1 a 3-CCT-CAE e a Emenda no 
4-CCT na forma da Subemenda no 1-CAE.

Atenciosamente, – Senador Lindbergh Farias, 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Com referência ao Ofício nº 279, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composição 
da Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 321, 
de 2012, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –A Presidência recebeu o Ofício nº 
246, de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos 
Sociais, que comunica a apreciação, em caráter termi-
nativo, do Projeto de Lei da Câmara nº 51, de 2011.

É o seguinte o Ofício:

OFÍCIO Nº 246/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS

Brasília, 2 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2o do artigo 91 do Regimento 

Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Exce-
lência que esta Comissão rejeitou, em decisão termi-
nativa, o Projeto de Lei da Câmara no 51, de 201, que 
“altera a redação do caput e do § 1o do art. 588 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943”, 
de autoria do Deputado Sandes Júnior.

Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka, 
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Com referência ao Ofício nº 246, 
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 51, 
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Esgotou-se na última sexta-feira o 
prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento In-
terno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido 
da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 8, de 2013, do 
Senador Gim, que altera a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, que dispõe sobre as condi-
ções para a promoção, proteção e recuperação 
da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes e dá outras providên-
cias, para incluir a obrigatoriedade de obediência 
às diretrizes e orientações técnicas e o ofereci-
mento de condições que possibilitem a ocorrên-
cia do parto humanizado nos estabelecimentos 
de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS); e 
– Projeto de Lei do Senado nº 241, de 2013, da 
Senadora Angela Portela, que institui a Política 
de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Tendo sido aprovados terminativamente pela Co-
missão de Assuntos Sociais, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Encerrou-se na última sexta-feira 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na 
Casa de origem), de iniciativa da Presidência da Re-
pública, que altera o Decreto nº 2.784, de 18 de junho 
de 1913, para restabelecer os fusos horários do Estado 
do Acre e de parte do Estado do Amazonas, e revoga 
a Lei nº 11.662, de 24 de abril de 2008.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria consta da pauta da sessão deliberativa 

ordinária de 8 de outubro, nos termos do Requerimento 
de urgência nº 1.154, de 2013. 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Encerrou-se na última sexta-feira 
o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de 
Resolução nº 73, de 2013, do Senador Aloysio Nunes 
Ferreira, que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para disciplinar as informações profissionais 
que deverão constar da mensagem de indicação de 
autoridades submetidas ao processo de escolha, na 
forma do art. 52, da Constituição Federal. 

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Concedo a palavra, pela ordem, 
ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, para me inscrever para uma comuni-
cação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Para comunicação inadiável, está 
inscrito o Senador Inácio Arruda.

Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra 
ao Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Anibal Diniz, eu queria, primeiro, 
deixar registrado nos Anais da Casa o artigo que es-
crevi para a revista Consulex, revista jurídica, sobre a 
importância de termos uma lei este ano – e assim es-
pero que aconteça – mudando, criando uma alternativa 
ao fim do fator previdenciário e também aprovarmos o 
instituto da desaposentadoria, permitindo, assim, que 
o trabalhador que voltou à atividade depois de aposen-
tado possa, a partir das novas contribuições legítimas, 
encaminhar o seu pedido de revisão do benefício.

Agradeço à revista Consulex pelo espaço que 
nos foi dado para um tema tão importante.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitar o mo-
mento para agradecer ao Congresso em Foco. Nessa 
sexta-feira, estive no Congresso em Foco. No dia em 
que foram distribuídos os prêmios para os Senadores 
e Deputados, eu tive um problema de doença de um 
filho que tive que administrar e não pude estar pre-
sente. Mas estive ontem lá no Congresso em Foco e 
fui muito bem recebido pelos diretores daquela impor-
tante entidade de divulgação do trabalho de todos os 
Parlamentares.

Recebi com alegria o prêmio chamado número 
um na Defesa da Seguridade Social e dos Servidores, 
prêmio que nos foi concedido pela internet e pelos jor-
nalistas, mediante um trabalho feito de consulta sobre 
a atuação nessa área de todos os Deputados Federais 
e, naturalmente, dos Senadores. Foi-me assegurado, 
então, essa placa e o diploma que recebi nessa sexta-
-feira, como Parlamentar, como eles dizem, número um 
na linha da Defesa da Seguridade Social e dos Servi-
dores, coisa que faço com muito orgulho aqui na Casa.

Sr. Presidente, recebi mais dois prêmios.
Um deles foi – no entendimento deles, repito, 

dos jornalistas e, também, dos internautas – em de-
fesa do consumidor. E orgulha-me muito ter recebido 
esse destaque.

Além desses, um terceiro prêmio, como eles 
dizem, por ter ficado entre os cinco Parlamentares 
pela atuação, aqui, em defesa da nossa gente – coisa 
que todos vocês fazem. Mas alguns, de acordo com 
a avaliação dos internautas e dos jornalistas, ficaram 
nessas colocações.

Enfim, agradeço ao Congresso em Foco pelo 
trabalho que faz, não pelos três prêmios que rece-
bi, mas pela divulgação que faz do trabalho de cada 
Senador nas áreas em que mais atuam, que, no meu 
caso, são seguridade social; assistência social; saú-
de; previdência de servidores públicos e trabalhadores 
celetistas, da área privada; defesa do consumidor; e, 
depois, num leque maior, creio eu, pelas defesas que 
fizemos, aqui, do novo Pacto Federativo, a defesa do 
fim do voto secreto, enfim, numa visão sem fronteiras, 
digamos, numa política de desenvolvimento sustentá-
vel e na linha dos direitos humanos.

Quero também agradecer no dia de hoje, Sr. Pre-
sidente, à esposa do já falecido Abdias do Nascimento, 
um homem que se aproximou dos 100 anos e foi um 
ícone na defesa da liberdade, da igualdade, dos direi-
tos iguais para todos, sejam negros, brancos, índios.

Ao me pedir que fizesse a apresentação do livro 
do inesquecível Abdias do Nascimento, eu o fiz com 
muito orgulho e até escrevi uma poesia que fala da 
luta e da história de um homem que esteve sempre à 
frente de seu tempo, um homem que recebeu o título 
de doutor honoris causa de diversas universidades no 
Brasil e no exterior.

A biografia de Abdias do Nascimento inspira mui-
tos brasileiros e não brasileiros que dedicam a sua vida 
à defesa dos direitos humanos.

Então, agradeço muito essa oportunidade.
Sr. Presidente, quero, ainda, fazer o registro sobre 

a situação enfrentada pela Universidade Gama Filho, 
lá do Rio de Janeiro, e a Universidade da Cidade – 
UniverCidade. Eu já estive reunido com os estudantes, 
com professores e falei com o Secretário Executivo do 
Ministério da Educação, o Henrique Paim – que não é 
meu parente, mas tem o mesmo sobrenome – sobre 
esta situação. Nessa quarta-feira, teremos aqui uma 
audiência pública com a presença de lideranças. A 
Julliene Salviano, acadêmica de Direito da Universidade 
Gama Filho, é que tem trazido os pleitos dessa Univer-
sidade. A situação, de fato, é muito, muito preocupante.

Eu lembro o que disse o grande mestre Paulo 
Freire: “Ensinar não é transferir conhecimento, mas 



69930 Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outuro de 2013

criar as possibilidades para a sua própria produção ou 
a sua construção”. Enfim, baseado nisso, essa comitiva 
foi recebida pelo Henrique, que tenta buscar caminhos 
para que a Universidade volte à sua normalidade. Es-
peramos que isso aconteça.

A orientação do Ministério da Educação seria a 
transferência assistida dos alunos, em que se esten-
de o prazo de conclusão de cursos ou aprovação do 
Projeto de Lei nº 4.372, que cria o Instituto Nacional 
de Supervisão e Avaliação da Educação Superior, que 
tramita na Comissão do Trabalho lá da Câmara.

Mas, enfim, buscando saídas para esses mais de 
20 mil estudantes, nessa quarta-feira, às 9 horas, va-
mos realizar, na Comissão de Direitos Humanos, uma 
audiência para discutir a situação e buscar soluções. 
Sabemos que é uma pauta delicada, mas a situação 
desses estudantes e professores é, digamos, muito, 
muito triste, e, por isso, nós estamos trabalhando para 
buscar um grande entendimento.

Lembramos que, na semana passada, a mante-
nedora Galileo Educacional demitiu 348 professores, 
o que, naturalmente, preocupa a todos.

Então, quero que fique nos Anais da Casa esta 
minha fala na linha de fortalecer essa situação de alunos 
e professores na sustentação da Universidade Gama 
Filho e da Universidade da Cidade, lá no Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, quero aproveitar este meu tempo 
ainda para falar de um tema onde vou aprofundar um 
pouco mais. É sobre a bióloga brasileira Ana Paula 
Maciel, que está presa na Rússia.

Sr. Presidente, Senadores e Senadoras, há três 
semanas, a imprensa vem divulgando – eu tenho as-
sistido com aflição – uma notícia que vem se repetindo: 
Ana Paula Maciel, uma jovem bióloga, brasileira, gaú-
cha, de 31 anos, está presa a milhares de quilômetros 
daqui, na cidade de Murmansk, no noroeste da Rússia.

Ana Paula foi para a cadeia com outros 29 cole-
gas de diferentes países depois de um protesto pacífico 
que fizeram contra a exploração de petróleo no Ártico. 
Eles tentaram escalar uma plataforma de petróleo da 
empresa russa Gazprom e lá abrir uma mensagem 
chamando a atenção sobre os altos riscos que essa 
operação significa não só para a região, mas para o 
Planeta. Acabaram presos, estão atrás das grades 
porque tinham um ideal. Eu sempre acho positivo de-
fender causas.

Eles lá foram indiciados por pirataria. E, de pi-
rataria, não há nada. Se quisessem criticar esses 29 
militantes do meio ambiente, das classes sociais, dos 
rios, dos mares, da natureza, tudo bem, o debate é 
válido, mas não dá para faltar com a verdade. Indicia-
dos por pirataria, desde então, estão sem contato com 
seus familiares. Se condenados, estão destinados a 

ficar 15 anos sem liberdade, sob uma acusação que 
foi desmentida até pelo Presidente da Rússia. Vladi-
mir Putin, em um fórum sobre o Ártico, no dia 25 de 
setembro, quando comentou publicamente sobre a 
ação: “É absolutamente evidente que eles não são pi-
ratas. São defensores do meio ambiente.” – palavras 
do Presidente da Rússia.

Isso fica ainda mais evidente quando se pesqui-
sa um pouco mais o histórico da brasileira Ana Paula, 
que é formada em Biologia pela Universidade Luterana 
do Brasil (Ulbra), que tem sede lá em Canoas, cidade 
onde tenho residência no Rio Grande. A gaúcha tem, 
desde criança, uma preocupação fora do comum com 
os animais e com a natureza em geral e, naturalmente, 
tem compromisso com os direitos humanos.

Há anos, ela abriu mão de sua rotina em Porto 
Alegre, para ganhar o mundo em ousadas missões 
ambientais. Entre uma viagem e outra, reveza-se em 
projetos de defesa do meio ambiente de diferentes or-
ganizações que atuem nessa área – direitos humanos 
e meio ambiente.

No Greenpeace, já fez inúmeras viagens com 
cientistas e já participou de outros protestos pacíficos 
como esse, mas, infelizmente, esse resultou em que 
ela fosse para a cadeia.

Em uma carta, a mãe de Ana, D. Rosângela Ma-
ciel, vem lembrar por que sua filha está atrás das gra-
des. Diz ela na carta: “Se hoje ela está injustamente 
presa a milhares de quilômetros de casa, o motivo é 
um só: ela dá a cara a tapa por uma causa que é de 
todos nós” – que é defender o Planeta.

Ana Paula não é a única, e o que ela fez tampou-
co é novidade. Em todas as épocas de nossa história, 
houve brasileiros e brasileiras e outras pessoas no 
mundo que fizeram sua cota de sacrifício pela coleti-
vidade. Invariavelmente, acabaram criticados, presos 
e, em alguns casos, até torturados.

Mas Ana Paula tem coragem. Ana Paula desa-
fiou os poderosos. Ana Paula disse: “Eu defendo uma 
causa. Por essa causa estou aqui”.

Hoje, temos à frente de nosso País uma dessas 
pessoas. Nossa Presidenta, Dilma Rousseff, como se 
sabe, também lutou pelo que acreditava ser um bem 
comum, pelo que é um bem comum: a democracia. 
Também acabou presa. E também manteve de pé seus 
sonhos, seus ideais.

Na última semana, o jornal Brasil Econômico pu-
blicou uma foto de Ana Paula na cadeia e a comparou 
com a famosa foto de Dilma, em que, em sua época, 
em sua juventude, na rebeldia natural, positiva e acerta-
da, acabou prisioneira política, porque queria somente 
liberdade, porque queria a democracia.
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Ambas ostentavam uma postura altiva, destemi-
da, aparentemente inabalável. Ambas lutavam e lutam 
por um mundo melhor. 

Ambas lutavam e lutam pela liberdade de poder 
lutar por um mundo que seja de qualidade, em todos os 
sentidos, para todos, porque é isso que está em jogo.

Recentemente, assistimos a mobilizações popu-
lares em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, 
numa amostra de que ideais não morrem. Pelo con-
trário, continuam vivos, muito, muito vivos.

A prisão de Ana Paula e dos outros jovens ati-
vistas é mais uma tentativa de calar esse ímpeto de 
rebeldia saudável – saudável e necessário – de mudar 
para melhor o mundo em que vivemos.

Precisamos de mais dilmas, precisamos de mais 
anas paulas, não de menos, e não de prisões para 
inocentes. É responsabilidade do Estado brasileiro 
garantir que essas vozes não sejam abafadas. Nesse 
caso, é responsabilidade do governo da Rússia garantir 
a liberdade à Ana Paula. E tenho certeza de que um 
governo liderado por uma guerreira, que sentiu na pele 
o que Ana Paula está sentindo, não vai se calar diante 
dos fatos e vai, dentro dos seus limites, interceder para 
que ela seja libertada.

Portanto, deixo aqui o meu respeito e o meu 
carinho à Ana Paula, e o apelo à Presidenta Dilma 
Rousseff, minha conterrânea, eu diria de raiz, porque 
pode ter nascido em outro Estado, mas a sua forma-
ção política foi no meu querido Rio Grande, e conter-
rânea de Ana Paula. Espero que a Presidenta Dilma 
faça o que for possível, que interceda – este é o meu 
pedido – junto ao governo russo para que tão logo, o 
mais rápido possível, devolva ao Brasil, ao Rio Gran-
de do Sul e à D. Rosângela essa filha de quem todos 
nós nos orgulhamos.

Lutar pacificamente por um meio ambiente sau-
dável não pode ser condenado, tem que ser elogiado. 
É de se aplaudir. Palmas para Ana Paula. Acredita-
mos que ela voltará rapidamente para o convívio dos 
brasileiros, mais precisamente do Rio Grande do Sul.

Por fim, Sr. Presidente, nos últimos cinco minu-
tos, quero apenas fazer um registro sobre os 75 anos 
da fundação da Federação dos Empregados no Co-
mércio do Rio Grande do Sul (Fecosul), uma das mais 
atuantes entidades sindicais do País.

Os comerciários são considerados pioneiros nas 
lutas sociais no Brasil. Ainda no século XVIII, durante 
o Primeiro Império – a princípio, de forma espontânea; 
depois, organizados em associações –, os comerciá-
rios saíram às ruas defendendo o direito de greve e 
protestando contra o trabalho escravo.

Já nas primeiras décadas do século XIX, o co-
mércio continuava se expandindo, principalmente no 
Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Minas e Bahia. 

O Dia do Comerciário, 30 de outubro, remete a 
um histórico de luta de uma das categorias mais anti-
gas da humanidade. Essa data marca a categoria dos 
comerciários como os precursores da luta dos traba-
lhadores brasileiros na conquista da jornada de traba-
lho de oito horas diárias e do repouso aos domingos e 
feriados, dia tradicional de repouso dos comerciários 
conquistado em 1932.

A Fecosul foi fundada em outubro de 1938, de-
safiando o regime do Estado Novo em um contexto 
político delicado. Um ano antes, pela Constituição de 
1937, Getúlio Vargas proibia greves, considerados “re-
cursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital, 
incompatíveis com os superiores interesses nacionais”. 
Mas os comerciários disseram “não, não, Getúlio está 
errado”, e continuaram defendendo o direito de greve. 

Mesmo com todos esses problemas, nove líde-
res dos comerciários gaúchos se reuniram na sede do 
Sindicato dos Auxiliares do Comércio de Porto Alegre e 
fundaram a Fecosul, para defender e proteger o direito 
dos trabalhadores do comércio, atuando fortemente na 
política sindical e fortalecendo a categoria.

O primeiro presidente eleito para unificar essa 
luta foi Francisco Massena Vieira, que dirigiu a Fede-
ração de 1938 até 1941, quando faleceu.

A entidade resistiu bravamente até a morte de 
seu líder, porém, dois anos mais tarde, em 10 de julho 
de 1943, o presidente do Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Porto Alegre, Darcy Gross, refundou 
a Fecosul, omitindo o trabalho realizado desde 1938.

A refundação tinha a proteção do Delegado Re-
gional do Trabalho.

Nessa nova fase, Felipe Marçal Weinmann, repre-
sentante da Associação dos Vendedores, com sede em 
Santa Maria, assume a presidência, ficando a frente 
da entidade até 1957.

No ano seguinte, assume Romeu Pacheco de 
Abreu, funcionário da Livraria do Globo e presidente 
do Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre e que, 
desde 1956, era dirigente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio.

Pacheco de Abreu foi reeleito por quatro manda-
tos consecutivos, até 1962, quando perdeu a eleição 
para Januário Luiz Barreto, combativo dirigente do 
Comando Sindical de Porto.

Barreto tenta implantar medidas para melhorar 
a vida dos comerciários, porém governa a Federação 
apenas até 1964, quando é atingido pelo “Golpe Militar”.

No golpe militar de 1964, lideranças sindicais fo-
ram presas, caíram na clandestinidade ou tomaram o 
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caminho do exílio. Os sindicatos, sob intervenção, foram 
invadidos, saqueados, e esvaziados. Nesse contexto, 
a Federação dos Comerciários é excluída.

No início dos anos 80, José Carlos Schulte – 
um amigo que se encontra adoentado, mas temos 
esperança de recuperação –, dirigente do Sindicato 
dos Comerciários de Pelotas, liderou um movimento 
de oposição, inscrevendo uma chapa e vencendo as 
eleições para a Fecosul.

Novos tempos para a Fecosul e para os traba-
lhadores. Com a abertura política, os trabalhadores 
voltaram a ser sujeitos da história na sua organização 
via Fecosul.

Nos anos 80, a Fecosul participou ativamente 
das lutas políticas sindicais e sociais no Estado e no 
País. Nesses anos aconteceram muitas greves, parali-
sações em muitas lojas e supermercados, destacando 
atividades em Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul e 
Farroupilha, entre outras. Foi também nessa década 
que a Fecosul incentivou a criação de vários sindicatos 
no interior do Estado.

A Federação foi uma das principais entidades or-
ganizadoras do CET (Congresso Estadual da Classe 
Trabalhadora), no qual fui eleito Presidente, à época. 
Depois, participei ativamente, nessa função, na luta 
pelas Diretas Já, tendo sido indicado, depois, para ser 
Deputado Federal Constituinte.

Sr. Presidente, no grande embate nacional en-
tre os neoliberais e setores progressistas no final dos 
anos 80, a Fecosul marcou posição ao lado de Lula. 
Mesmo com intensa mobilização popular a favor de 
Lula, o eleito foi outro.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Nos anos 90, a Fecosul foi uma trincheira de 
luta contra os ataques da política neoliberal. Em 1997, 
a Fecosul continuou firme contra a medida provisória 
do governo FHC que liberou o trabalho aos domingos 
no comércio em geral. Luta que até hoje a Federação 
vem travando, tanto nos municípios, como no Estado 
e no País. A Federação defende ainda a liberdade e a 
autonomia sindical.

A Fecosul teve participação no Movimento em 
Defesa do Brasil, da Democracia e do Trabalho, na 
Marcha dos 100 mil, realizada em Brasília.

Em 2002, foi eleito Presidente da Fecosul Guio-
mar Vidor, presidente reeleito para mais três gestões, 
com mandato até 2016.

Nesses anos de virada do século – e já vou para 
o fim, Sr. Presidente –, a luta dos trabalhadores per-
manecia na resistência pela manutenção dos direitos 
conquistados.

A Fecosul afirma-se, assim, cada vez mais, como 
instrumento de resistência contra qualquer tentativa de 
retirada de direitos de trabalhadores – como alterações 
na Previdência –, quer acabar com o fator previdenci-
ário e é contra mudanças na CLT. O seu Presidente, 
Guiomar Vidor, está à frente desse movimento, com a 
responsabilidade de um grande líder dos trabalhado-
res. Quero destacar que, no final do século passado 
e início deste, a Federação teve uma postura marcan-
te no debate em relação a flexibilizar os direitos dos 
trabalhadores.

Enfim, Sr. Presidente – aqui eu termino –, a Fe-
cosul, nos últimos 30 anos, sempre foi uma entidade 
presente na luta específica dos comerciários gaúchos 
e nas lutas gerais dos trabalhadores, sempre atuando 
na defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e 
da cidade, da liberdade, da justiça, da democracia, 
da soberania e do desenvolvimento, na expectativa 
da construção de uma sociedade justa e igualitária 
para todos.

Aqui a Fecosul deixa registrado também que ela 
é totalmente favorável ao fim do voto secreto, para que 
haja transparência absoluta em todas as decisões to-
madas aqui no Parlamento. A Fecosul – e aqui eu ter-
mino esses dois minutos – também deixa claro que é a 
favor da desaposentadoria, é favorável a uma política de 
valorização dos aposentados e pensionistas, é contra 
a forma como querem regulamentar a terceirização...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – ... e aponta para o caminho do fortalecimento, 
mais do que nunca, da CLT, e que todos os trabalha-
dores tenham direitos iguais.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª e peço 
que considere, na íntegra, meus cinco pronunciamentos.

Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ontem recebi aqui no cafezinho 
do Senado duas jovens, uma chamada Letícia Portu-
gal – Presidente do Diretório Central dos Estudantes 
da Universidade e a outra jovem Julliene Salviano – 
acadêmica de Direito da Universidade Gama Filho.

As jovens trazem ao parlamento os problemas 
enfrentados pelas duas Universidades Privadas, nes-
tes últimos anos.

Srªs e Srs. Senadores, estou aqui neste plená-
rio como se a minha voz fosse, a voz destes e destas 
jovens, que lutam, que sonham, por um ensino de 
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qualidade, não interessa se ele é público ou privado a 
excelência e a qualidade, devem andar juntos.

Irei ler neste plenário o manifesto de indignação 
de uma das estudantes, que está participando dire-
tamente deste processo, um processo pela busca de 
um ensino de qualidade, onde as devidas condições 
de educação devem ser respeitadas.

A Universidade Gama Filho e o Centro Univer-
sitário Ada Cidade vivem um grande drama à anos, 
ambas instituições são mantidas pela empresa Galileo 
Educacional, que ao longo de quase três anos vem se 
mostrando incompetente para a função.

Durante estes anos de sua gestão a Gama Filho 
mudou de reitor por quatro vezes e a Universidade por 
três vezes. A gama filho no início deste presente ano 
enfrentou uma greve de mais de um mês por conta do 
não pagamento dos professores, que chegou à três 
meses de atraso.

O primeiro semestre de 2013 iniciou-se e a situa-
ção ficou insustentável. O não pagamento da empresa 
que prestava o serviço de segurança, ocasionou diver-
sos assaltos dentro e no entorno do campus Piedade.

Nesse mesmo período sofremos com a falta da 
limpeza por conta do não pagamento da empresa e 
da compra do material necessário que não ocorreu, 
pois o Reitor não possui autonomia se quer para com-
prar papel.

Ainda no início do presente ano, os alunos do 
campus Downtown foram surpreendidos com o en-
cerramento das atividades do campus e realocados 
no campus Piedade sem direito de escolha ou devida 
comunicação.

Devido à nova inadimplência da mantedora, pro-
fessores e funcionários entraram em greve que se en-
cerrou no dia 30 de setembro devido a regularização 
do passivo salarial, porém nesta mesma semana foi 
anunciada a demissão de 348 professores da Gama 
Filho e da Universidade, mais uma quebra de acordo 
por parte da mantenedora que tinha acordado não 
demitir nenhum professor até 2014.

Neste mesmo período do meio do ano os estu-
dantes ocuparam a reitoria pacificamente e lá perma-
neceram a quase 80 dias, Recebemos a notícia de 
que a Sociedade

Universitária Gama Filho, presidida pelo Sr, Pau-
lo César Prado Ferreira da Gama, tem o interesse em 
retomar a mantença da instituição e que foi aberto um 
requerimento no ministério da Educação.

Entretanto na gestão da SUGF a Gama Filho já 
enfrentava dificuldades à mais de 10 anos.

O Centro Universitário da Cidade no início do ano 
passado enfrentou uma greve de quarenta e sete dias 
devido à atrasos salariais.

No mesmo ano, a infraestrutura foi deixada de 
lado. A limpeza deixou de ser realizada nos campi e 
salas de aula, os elevadores deixaram de funcionar, 
a segurança deixou de ser feita nas unidades e foram 
encerradas as atividades das unidade Bonsucesso, 
Campo Grande e Carioca, e no início deste ano, Méier, 
Freguesia e Praça XI e os estudantes realocados nas 
unidades restantes e sem direito a escolha.

O primeiro semestre de 2013 foi iniciado com 
atraso devido a greve dos professores ocasionada 
pelo não pagamento destes. A falta de investimento 
na infraestrutura continuou. Os elevadores continua-
ram não funcionando.

Pela insistente inadimplência por parte da mante-
nedora o segundo semestre deste ano iniciou também 
no dia 30 de Setembro.

O Ministério da Educação instaurou em Abril uma 
comissão paritária, porém nada tem sido eficaz em re-
solver o problema. Como pode constatar as instituições 
passam por problemas semelhantes.

Nessa semana estava marcado para ocorrer uma 
Audiência Pública para debater os problemas enfren-
tados pelas instituições, porém o Ministério da Educa-
ção pediu que fosse adiada devido à regularização do 
passivo com professores e funcionários.

Essa já uma prática da mantenedora, toda vez 
que nos mobilizamos em Brasília e que conseguimos 
apoio, eles agem de forma a dar uma falsa impressão 
de que tudo está se regularizando, passa um curto 
período de tempo e voltamos a ter todos os proble-
mas anteriores.

Quero ressaltar que mesmo pagando os salários 
atrasados dos professores a situação não se norma-
liza, não temos aulas de qualidade, pois a inseguran-
ça que a situação nos impõe não permite, o semestre 
passado foi na minha visão o pior período da instituição 
o clima de tensão instaurado não dava para todos a 
tranqüilidade necessária para um bom aproveitamen-
to dos estudos.

Peço que o Senado Federal continue se empe-
nhando, pois temos nesta casa a nossa esperança.

Atenciosamente,
Juiliene Salviano – Acadêmica de Direito da Uni-

versidade Gama Filho.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estes jovens 

precisam de uma resposta, uma resposta diante está 
situação vergonhosa que encontram – se a Universi-
dade Gama Filho e o Centro Universitário da Cidade.

Acredito veemente que a educação é a única 
forma de transformação e desenvolvimento de uma 
sociedade.
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Como dizia o grande mestre Paulo Freire “Ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilida-
des para sua própria produção ou a sua construção.”

Ontem uma comitiva esteve reunida com o secre-
tário-executivo do Ministério da Educação, Henrique 
Paim, (que por sinal não é meu parente), para tratar 
dos diversos problemas enfrentados pela Universida-
de Gama Filho e pelo Centro Universitário da Cidade.

A crise nas Universidades tem causado diversos 
transtornos nas instituições, desde roubos nos cam-
pus, devido a falta de segurança, como até a falta de 
produtos de higiene pessoal (papel higiênico).

Minutos antes de iniciar a reunião as represen-
tantes estudantis informaram a equipe do Ministé-
rio, aos parlamentares e seus representantes, que a 
mantenedora Galileo Educacional, havia demitido 348 
professores.

A informação causou espanto ao grupo do Mi-
nistério da Educação.

Na visão das representantes a solução dos pro-
blemas é a intervenção da mantenedora, contudo, não 
existe amparo legal para o procedimento.

A orientação do Ministério da Educação seria a 
transferência assistida dos alunos, onde se estende 
o prazo de conclusão dos cursos ou a aprovação do 
projeto de lei (4372/2012), que cria o Instituto Nacional 
de Supervisão e Avaliação da Educação Superior – IN-
SAES, que tramita na Comissão de trabalho, de Admi-
nistração e Serviço Público da Câmara dos Deputados.

Nesta próxima quarta-feira às 09 horas, será 
realizada na Comissão de Educação uma audiência 
para debater os conflitos e buscar soluções, para esta 
pauta tão delicada, que é a situação destes estudan-
tes e professores.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, há três semanas, tenho assisti-
do, com aflição, uma notícia que vem se repetindo nas 
TVs e nos jornais.

Ana Paula Maciel, uma jovem, bióloga, brasileira 
e gaúcha de 31 anos está presa a milhares de quilô-
metros daqui7 na cidade de Murmansk, no noroeste 
da Rússia.

Ana Paula foi para a cadeia com outros 29 colegas 
– de diferentes países – depois de um protesto pacífico 
que fizeram contra a exploração de petróleo no Ártico.

Eles tentaram escalar e abrir uma mensagem 
numa plataforma de petróleo da empresa russa Gaz-
prom, para chamar atenção sobre os altos riscos que 
essa operação significa não só para a região, mas 
para o planeta.

Acabaram atrás das grades, indiciados por pira-
taria, e desde então, sem contato com seus familiares. 
Se condenados, estão destinados a ficar até 15 anos 
sem liberdade sob uma acusação que foi desmentida 
até pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin. Num 
Fórum sobre o Ártico, no dia 25 de setembro, ele co-
mentou publicamente sobre a ação: “É absolutamente 
evidente que eles não são piratas”, ele disse.

E isso fica ainda mais evidente quando se pesqui-
sa um pouco sobre o histórico da brasileira Ana Paula. 
Formada em Biologia pela Universidade Luterana do 
Brasil (Ulbra), em Canoas, no Rio Grande do Sul, a 
gaúcha tem, desde criança, uma preocupação fora do 
comum com os animais e com a natureza em geral.

Há anos, ela abriu mão de sua rotina em Porto 
Alegre para ganhar o mundo em ousadas missões 
ambientais. Entre uma viagem e outra, se reveza em 
projetos de defesa do meio ambiente de diferentes 
organizações.

No Greenpeace, já fez inúmeras viagens com 
cientistas e já participou de outros protestos pacíficos 
como este que lhe botou na cadeia.

Em uma carta, a mãe de Ana, dona Rosângela 
Maciel, vem lembrar porque sua filha está atrás das 
grades.

“Se hoje ela esta injustamente presa a milhares 
de quilômetros de casa, o motivo é um só: ela dá a cara 
a tapa por uma causa que é de todos nós”.

Ana Paula não é a única, e o que ela fez tampou-
co é novidade. Em todas as épocas de nossa história, 
houve brasileiros que fizeram sua cota de sacrifício 
pela coletividade. Invariavelmente, acabaram criticados, 
presos e, em alguns casos, até torturados.

Hoje, temos à frente do nosso país uma dessas 
pessoas. Nossa presidenta, Dilma Rousseff, como se 
sabe, também lutou pelo que acreditava ser um bem 
comum. Também acabou presa. E também manteve 
de pé seus sonhos, seus ideais.

Na última semana, o jornal Brasil Econômico 
publicou uma foto de Ana Paula na cadeia, e a com-
parou com a famosa foto de Dilma em sua época de 
prisioneira política.

Ambas ostentavam uma postura altiva, destemi-
da, aparentemente inabalável. Ambas lutavam por um 
mundo melhor.

Ambas lutavam pela liberdade de poder lutar por 
um mundo melhor, Porque é isso que está em jogo.

Recentemente, assistimos mobilizações popu-
lares em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, 
numa amostra de que ideais não morrem. Pelo con-
trário, continuam muito vivos.

A prisão de Ana Paula e dos outros jovens ativis-
tas é mais uma tentativa de calar esse ímpeto – sau-
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dável e necessário -de mudar para melhor o mundo 
em que vivemos.

Precisamos de mais Anas Paulas, não de menos. 
É responsabilidade do estado brasileiro garantir que 
essas vozes não serão abafadas.

E tenho certeza que um governo liderado por 
uma guerreira, que sentiu na pele o que Ana Paula 
está sentindo, não vai se calar diante dos fatos.

Portanto, deixo aqui meu apelo à presidenta Dil-
ma Rousseff, minha conterrânea e conterrânea de Ana 
Paula, que interceda ao governo russo.

Para que tão logo devolva ao Brasil, ao Rio Gran-
de do Sul e à dona Rosângela essa filha de quem de-
vemos nos orgulhar.

Porque lutar pacificamente por um meio ambien-
te saudável não é de se condenar. É de se aplaudir.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, pretendo registrar aqui os 75 
anos de fundação da Federação dos Empregados no 
Comércio do Rio Grande do Sul – FECOSUL. Uma 
das mais atuantes entidades sindicais do nosso país.

Os comerciários são considerados pioneiros nas 
lutas sociais no Brasil. Ainda no século 18, durante o 
Primeiro Império – a princípio de forma espontânea e, 
depois, organizados em associações – os comerciários 
saíram às ruas com jornais, greves e protesto contra 
a exploração do trabalho.

Já nas primeiras décadas do século 19 o comércio 
continuava se expandindo, principalmente em grandes 
cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Ale-
gre, mas surgia um problema: a ausência de mão de 
obra qualificada no balcão que soubesse matemática,

O Dia do Comerciário – 30 de outubro – reme-
te a um histórico de luta de uma das categorias mais 
antigas da humanidade. Esta data marca a categoria 
dos comerciários como os precursores da luta dos tra-
balhadores brasileiros na conquista da jornada de tra-
balho de oito horas diárias e do repouso aos domingos 
e feriados, dia tradicional de repouso dos comerciários 
conquistado desde outubro de 1932 e extinto no ano 
de 1997, por medida provisória.

A Fecosul foi fundada em outubro de 1938, de-
safiando o regime do Estado Novo em um contexto 
político delicado. Um ano antes, pela Constituição de 
1937, Getúlio Vargas proibia greves, considerados “re-
cursos antissociais, nocivos ao trabalho e ao capital, 
incompatíveis com os superiores interesses nacionais”.

Mesmo com todos esses problemas, nove líde-
res dos comerciários gaúchos se reuniram na sede do 
Sindicato dos Auxiliares do Comércio de Porto Alegre e 
fundaram a Fecosul para defender e proteger o direito 

dos trabalhadores do comércio, atuando fortemente na 
política sindical e fortalecendo a categoria.

O primeiro presidente eleito para unificar essa 
luta foi Francisco Massena Vieira, que dirigiu a Fede-
ração de 1938 até 1941, quando faleceu.

A entidade resistiu bravamente até a morte de 
seu líder, porém dois anos mais tarde, em 10 de julho 
de 1943, o presidente do Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Porto Alegre, Darcy Gross, refundou 
a Fecosul, omitindo o trabalho realizado desde 1938.

A refundação tinha a proteção do Delegado Re-
gional do Trabalho e do governo Getúlio Vargas, visando 
tornar a Federação um aparelho do Estado.

Nessa nova fase, Felipe Marcai Weinmann, repre-
sentante da Associação dos Vendedores, com sede em 
Santa Maria, assume a presidência, ficando a frente 
da entidade até 1957.

No ano seguinte, assume Romeu Pacheco de 
Abreu, funcionário da Livraria do Globo e presidente 
do Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre e que, 
desde 1956, era dirigente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio.

Pacheco de Abreu foi reeleito por quatro mandatos 
consecutivos, até 1962, quando perde a eleição para 
Januário Luiz Barreto, combativo dirigente do Coman-
do Sindical de Porto.

Barreto tenta implantar medidas para melhorar 
a vida dos comerciários, porém governa a Federação 
apenas até 1964, quando acontece o “Golpe Militar”.

No golpe militar de 1964, lideranças sindicais 
foram presas, caíram na clandestinidade ou tomaram 
o caminho do exílio.

Os sindicatos, sob intervenção, foram invadidos, 
saqueados, e esvaziados de qualquer sentido político 
ou reivindicatório. Passaram a ser entidades assisten-
cialistas. Neste contexto a Federação dos Comerciários 
não participa das lutas.

No início dos anos 80 José Carlos Schulte, diri-
gente do Sindicato dos Comerciários de Pelotas, liderou 
um movimento de oposição inscrevendo uma chapa e 
vencendo as eleições para a Fecosul.

Novos tempos para a Fecosul e para os traba-
lhadores. A abertura política e a vontade de mudar os 
rumos do país e da luta dos trabalhadores levaram a 
nova diretoria da Fecosul a ter um papel participativo 
e fundamental nas conquistas dos comerciários, e dos 
demais trabalhadores.

Nos anos 80, a Fecosul participou ativamente das 
lutas políticas sindicais e sociais no estado e no país.

Nestes anos aconteceram muitas greves, parali-
sações em muitas lojas e supermercados, destacando 
atividades em Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul e 
Farroupilha, dentre outras.
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Foi também nesta década que a Fecosul incenti-
vou a criação de vários sindicatos no interior do Estado.

Assim como foi nessa época, que foram alcança-
das as maiores conquistas nos dissídios como auxílio 
creche, qüinqüênio, triênio, leis municipais que garan-
tiam o sábado inglês (trabalho no sábado só até ao 
meio-dia) e outras garantias mantidas até hoje.

A Federação foi uma das principais entidades or-
ganizadoras do CET – Congresso Estadual da Classe 
Trabalhadora.

A Federação ainda teve participação nas mani-
festações das Diretas Já, e depois apoiando a indica-
ção de Tancredo Neves à presidência da República.

E teve papel destacado na luta pela Constituinte 
de 1988, que garantiu muitos direitos aos trabalhado-
res e trabalhadoras, e à sociedade.

No grande embate nacional entre os neoliberais 
e setores progressistas no final dos anos 80, a Fecosul 
marcou posição ao lado de Lula. Mesmo com intensa 
mobilização popular a favor de Lula, o eleito foi Fer-
nando Collor nas eleições de 1989.

Nos anos 90, A Fecosul foi uma trincheira de luta 
contra os ataques da política neoliberal implantada pe-
los governos Fernando Collor e Fernando Henrique. 
Os comerciários gaúchos estiveram representados no 
“Fora Collor”.

Em 1997, a Fecosul se posicionou radicalmen-
te, contra a Medida Provisória do governo FHC, que 
liberou o trabalho aos domingos no comércio em geral.

Luta que até hoje a Federação vem travando, tan-
to nos municípios, como no estado e no país. Sempre 
buscando apoio de parlamentares que estão do lado 
dos trabalhadores.

A Fecosul teve participação no Movimento em 
Defesa do Brasil, da Democracia e do Trabalho, na 
Marcha dos 100 mil contra o governo FHC, realizada 
em Brasília.

Em 2002 foi eleito presidente da Fecosul Guio-
mar Vidor, presidente reeleito para mais três gestões, 
com mandato até 2016.

Nestes anos de virada do século, a luta dos traba-
lhadores permanecia na resistência pela manutenção 
dos direitos conquistados, a Fecosul afirma-se cada 
vez mais como um instrumento de resistência contra 
a tentativa de retirada de direitos, como a reforma da 
previdência, reforma sindical e trabalhista que visava a 
extinção da CLT e a instituição da pluralidade sindical, 
com o consequente enfraquecimento dos sindicatos e 
da luta dos trabalhadores.

Também no final do século passado e início deste, 
a Federação teve uma postura marcante contra as co-
operativas de trabalho (Coopergatos), a disseminação 

dos estágios -utilizados como forma de precarização 
dos direitos trabalhistas.

Com sua integração com as demais categorias, 
teve participação ativa na fundação do Fórum Sindical 
dos Trabalhadores Gaúchos (Fórum das Federações), 
que é coordenado pela Fecosul.

A Fecosul,nos últimos 30 anos, sempre foi uma 
entidade presente na luta específica dos Comerciá-
rios Gaúchos e nas lutas gerais dos trabalhadores, 
sempre atuando na defesa dos direitos trabalhistas, 
da democracia, da soberania, do desenvolvimento e 
na perspectiva da construção de uma sociedade justa 
e igualitária.

Era o que tinha a dizer.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUN-
CIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

APRESENTAÇÃO

Abdias do Nascimento – esse é um nome que 
deve ser reverenciado, no Brasil e em outras partes do 
mundo onde existam africanos e seus descendentes!

Já tivemos muitos batalhadores pela causa da 
igualdade racial, mas, se quisermos citar uma persona-
lidade que se destacou e cujo trabalho significou muito 
para a melhora das condições dos menos favorecidos 
e dos afrodescendentes, sem dúvida, Abdias merece 
ser colocado em lugar de destaque. Por isso mesmo, é 
considerado o precursor do movimento negro no Brasil.

Estamos próximos de comemorar seu centená-
rio de nascimento, já que ele veio ao mundo em 14 de 
março de 1914 na cidade de Franca, Estado de São 
Paulo. E faleceu no Rio de Janeiro em 24 de maio de 
2011, faltando bem pouco para completar um século 
de uma existência muito produtiva.

Em 1930, com apenas 16 anos, portanto, já mo-
rando em São Paulo, Abdias entrou para a Frente 
Negra Brasileira para lutar contra a forte segregação 
racial que havia, então, nos estabelecimentos comer-
ciais dessa cidade.

Em 1944, fundou o Teatro Experimental do Negro, 
que promoveu a Convenção Nacional do Negro em 
1945-46. Dessa Convenção se originaram propostas 
para a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, para 
inclusão de políticas públicas que beneficiassem a po-
pulação afrodescendente e de um dispositivo tomando 
crime de lesa-pátria a discriminação racial.

Ainda como líder do Teatro Experimental do Ne-
gro, Abdias organizou o 10 Congresso do Negro Bra-
sileiro em 1950.
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Abdias do Nascimento pertencia aos quadros do 
antigo PTB, mas, após o golpe militar de 1964, mesmo 
vivendo no exílio, participou da forma* do PDT. Quando 
voltou ao Brasil, em 1981, liderou a criação do Movi-
mento Negro do PDT.

Tornou-se o primeiro Deputado Federal afro-
-brasileiro cujo mandato foi empregado totalmente na 
luta contra o racismo. Nesse período, apresentou pro-
jetos de lei definindo o racismo como crime e criando 
mecanismos de ação compensatória, visando diminuir 
as desigualdades que atingem os negros na socieda-
de brasileira.

Na década seguinte, quando assumiu o mandato 
de Senador (de 1996 a 1999), sucedendo o saudoso 
Darci Ribeiro, manteve-se fiel a mesma linha de atua-
ção já observada na Câmara dos Deputados.

No Poder Executivo do Estado do Rio de Janei-
ro, foi nomeado pelo Governador Leonel Brizola como 
Secretario de Defesa e Promoção das Populações 
Afro-Brasileiras (1991-1994). No final da década (1999-
2000), assumiu a Secretaria Estadual de Cidadania e 
Direitos Humanos do Rio de Janeiro.

Como nunca se curvou ao sistema em tempo al-
gum, Abdias chegou a ser preso durante a ditadura de 
Getúlio Vargas por ter resistido a agressões racistas.

Em 1955, idealizou e realizou o Concurso de 
Artes Plásticas sobre o tema Cristo Negro, que, por 
seu caráter polêmico, lhe rendeu a condenação de 
setores da Igreja Católica, mas recebeu o apoio de D. 
Hélder Câmara.

Em 1968, Abdias, incansável, fundou o Museu 
de Arte Negra, com exposição inaugural no Museu da 
Imagem e do Som do Rio de Janeiro, mas, por essa 
época, já era alvo de vários Inquéritos Policiais-Milita-
res, que o levaram a deixar o Pais.

Sua importância no cenário internacional já era 
reconhecida, o que o levou, no final de 1968 e início 
de 1969, a atuar como Conferencista Visitante da Yale 
University, School of Dramatic Arts. Também nesse pe-
ríodo, iniciou sua atuação como artista plástico, abor-
dando os valores da cultura afro-brasileira e da luta 
pelos direitos humanos dos povos africanos de todo 
o mundo. A partir daí, abriu-se para ele uma carreira 
internacional em que convivia com grandes intelec-
tuais da época, a exemplo de Norman Mailer, Nor-Norman Mailer, Nor-
man O. Brown, John Cage, Buckminster Fuller, Leslie 
Fiedler, e outros.

Sua atuação em prol das mais variadas causas de 
nações africanas, bem como contra as discriminações 
de todo tipo por que passam os que têm raízes nesse 
continente, lhe rendeu vários prêmios, valendo desta-
car: Prêmio UNESCO na Categoria Direitos Humanos 
e Cultura de Paz, em 2001, e Prêmio Comemorativo 

das Nações Unidas por Serviços Relevantes em Di-
reitos Humanos, em 2003. Em 2004, por ocasião dos 
dez anos do fim do regime de appartheid, recebeu o 
prêmio de reconhecimento do Governo da República 
da África do Sul, pelo seu grande envolvimento na cam-
panha internacional em prol da de democratização do 
país. Em 2009, foi indicado oficialmente ao Prêmio No-
bel da Paz, mas já havia sido lembrado anteriormente 
como merecedor dessa grande honraria.

Também recebeu títulos de Doutor Honoris Cau-
sa da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (1993) 
e da Universidade Federal da Bahia (2000).

Desde os anos 1970, Abdias já lutava pela ins-
tituição do Dia Nacional da Consciência Negra, esta-
belecido em 20 de novembro, dia da morte de Zumbi 
dos Palmares, por tudo que esse grande líder signifi-
cou para as aspirações de liberdade dos africanos que 
vinham para o Brasil na ultrajante condição de escra-
vos. Assim se expressou numa entrevista jornalística:

Eu já costumava dizer que a Lei Áurea não pas-
sava de uma mentira cívica. Sua comemoração todo 
ano fazia parte do coro de autoelogio que a elite es-
cravocrata fazia em louvor a si mesma no intuito de 
convencer a si mesma e à população negra desse es-
bulho conhecido como “democracia racial”. Por isso o 
movimento negro caracterizou o dia 13 de maio como 
dia de reflexão sobre a realidade do racismo no Brasil.

O dia 20 de novembro simboliza a resistência 
dos africanos contra a escravatura. Essa resistência 
assume diversas expressões táticas e perpassa todo 
o período colonial. Durante esse período, em todo o 
território nacional, havia quilombos e outras formas de 
resistência que, em seu conjunto, desestabilizaram a 
economia mercantil e levaram à abolição da escrava-
tura. Esse é o verdadeiro sentido da luta abolicionista, 
cujos protagonistas eram os próprios negros.

Tenho certeza de que este espaço é muito pe-
queno para dar ao menos uma ideia da grandeza do 
líder que foi Abdias na luta pela melhora das condições 
de vida dos povos africanos, no Brasil e no mundo.

Impossível, também, descrever toda a admiração 
que tenho por essa figura exemplar e na qual muitas 
vezes procuro espelhar-me na busca para proporcionar 
mais justiça social para as classes menos favorecidas 
deste País; em especial para os afrodescendentes, 
aos quais o País tanto deve pelas vicissitudes as quais 
os submeteu principalmente durante o Brasil-Colônia 
e Império, e as diferenças ainda hoje observadas na 
sociedade, que os impedem de integrar-se totalmen-
te e ascender aos postos cujo direito não lhes pode 
ser negado.

Foram numerosas as proposições que esse gran-
de brasileiro, Abdias do Nascimento, apresentou na 
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Câmara dos Deputados e no Senado Federal nos pe-
ríodos em que atuou nas duas Casas do Congresso. 
Proposições nas quais busco inspiração e ensinamento, 
reconhecendo em Abdias o precursor que foi da causa 
dos afrodescendentes. Talvez o grande destaque deva 
ser dado ao PL (Projeto de Lei) nº 1.332 de 1983, de 
cuja ementa se pode depreender o espírito da norma 
pretendida: “Dispõe sobre ação compensatória, visan-
do a implementação do princípio da isonomia social do 
negro, em relação aos demais segmentos étnicos da 
população brasileira, conforme direito assegurado pelo 
artigo 153, parágrafo primeiro, da Constituição Federal.”

Infelizmente, essa proposição foi arquivada por 
resolução da Câmara, juntamente com muitas outras, 
às vésperas da entrada em vigor da nova Constitui-
ção Federal.

Projeto com teor semelhante foi apresentado por 
Abdias no Senado, como PLS (projeto de Lei do Se-
nado) nº 75, de 24 de abril de 1997. Cabe destacar, 
por fim, o PLS nº 52, de 03 de abril de 1997, que de-
fine os crimes de prática de racismo e discriminação.

Há um mundo de ações maravilhosas e repletas 
de benemerência na biografia desse grande líder bra-
sileiro do século XX. Espero que esta obra sirva para 
despertar ou reforçar, naqueles que reconhecem a 
necessidade de aperfeiçoar as ações compensató-
rias e fazer justiça aos afrodescendentes, a vontade 
de continuar essa luta pela justiça social e igualdade 
para todos os seres humanos.

Certamente, ha de se considerar que o embrião 
para a elaboração do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 
no 12.288, de 20 de julho de 2010), cujo projeto tive a 
honra de apresentar quando era deputado, surgiu das 
ideias que já tinham sido apresentadas por Abdias do 
Nascimento, major defensor brasileiro, e provavelmente 
um dos maiores defensores, internacionalmente, das 
causas dos afrodescendentes.

É importante notar que, em pleno século XXI, hou-
ve grande dificuldade para se conseguir essa conquis-
ta – a transformação em lei do Estatuto da Igualdade 
Racial –, pois o projeto percorreu um caminho difícil 
pelos meandros do Congresso Nacional, demorando 
cerca de dez anos ate ser aprovado.

É longo o caminho da aceitação social dos afro-
descendentes, mas tenho certeza de que as conquis-
tas ate agora conseguidas nos dão esperança de dias 
melhores, com igualdade de direitos e reconhecimen-
to do valor dessas pessoas em todos os setores do 
convívio humano.

Que a biografia de Abdias do Nascimento inspi-
re muitos e muitos brasileiros que lutam pelos direitos 
dos menos favorecidos!

Brasília, outubro de 2013. – Senador Paulo Paim.

FATOR PREVIDENCIÁRIO, DESAPOSENTADORIA...

Todos sabem da nossa incessante e incansável 
luta na defesa intransigente dos direitos dos trabalha-
dores e aposentados de nosso País.

Desde o primeiro mandato parlamentar que assu-
mi, há quase três décadas, transformei a tribuna deste 
Parlamento em uma verdadeira trincheira, sempre a 
serviço dos interesses e das conquistas daqueles que 
trabalham ou já se aposentaram.

Recentemente, pude participar da vigília promo-
vida pela Confederação Brasileira de Aposentados e 
Pensionistas em frente ao Congresso Nacional, oca-
sião em que mais de 600 pessoas se reuniram para 
protestar contra os baixos benefícios que recebem, 
reivindicando reajustes equivalentes aos efetuados 
no valor do salário mínimo.

Nunca me furtei a lutar esse bom combate, com 
as armas de que disponho na lide parlamentar. Nunca 
mudei de lado ou tergiversei, seja na elaboração de 
projetos de lei ou nas discussões em Plenário.

Dois aspectos da mais alta relevância de nossa 
legislação previdenciária – e que tanta angústia e pre-
ocupação têm causado aos milhões de aposentados e 
pensionistas espalhados por todo o País – devem ser 
objeto de toda a nossa atenção e vigor.

Refiro-me, especificamente, ao famigerado fator 
previdenciário – causador de insuportável arrocho e 
achatamento de benefícios – e ao instituto da desa-
posentadoria desaposentação, cuja possibilidade tem 
sido contestada, reiteradamente, pelo Instituto Nacional 
de Seguridade Social – INSS.

Criado no ano de 1999 pelo governo federal e 
usado compulsoriamente no cálculo das aposentado-
rias por tempo de contribuição, o fator previdenciário 
é motivo de consistentes questionamentos jurídicos e 
constitucionais, segundo inúmeros especialistas.

Não obstante o fato de se retirar do beneficiário 
parte do patrimônio adquirido ao longo de todos os 
anos de contribuição – constituindo-se, portanto, em 
apropriação indébita! —, a implantação do fator pre-
videnciário se configura em flagrante afronta ao orde-
namento constitucional.

Originado por lei ordinária, não poderia, sob ne-
nhuma hipótese, se sobrepor à Carta Magna! O texto 
constitucional, em nenhum momento, determina que 
a idade seja fator determinante para o cálculo do be-
neficio, como faz o fator previdenciário para reduzir 
esses rendimentos.

Continuamos na luta pelo fim imediato desse 
famigerado redutor e apropriador de benefícios dos 
aposentados de nosso País! Até mesmo o Ministro 
da Previdência já reconheceu o caráter “cruel” de sua 
nefasta aplicação no cálculo das aposentadorias.



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 8 69939 

Para corrigir essa anomalia, e extingui-lo de uma 
vez, sou autor do Projeto de Lei do Senado no 3.299, 
de 2008, que expressamente acaba com o fator pre-
videnciário. Tivemos êxito em aprová-lo nesta Casa, 
mas o projeto continua aguardando andamento na 
Câmara dos Deputados.

Outra batalha importante nesse campo previden-
ciário reside na possibilidade da desaposentação, que 
consiste basicamente na renúncia da aposentadoria 
atual para pleitear uma mais vantajosa em relação 
aos rendimentos.

Trata-se de um direito dos aposentados que tem 
sido, de maneira sistemática, negado pelas autorida-
des previdenciárias.

O fato é que não há nenhuma proibição nesse 
sentido em nossa legislação. No setor público, o Tribunal 
de Contas da União já consagrou esse direito para os 
servidores estatutários. Por que, então, os aposentados 
e trabalhadores do regime geral não podem exercê-lo, 
de maneira isonômica?

A Justiça já vem reconhecendo esse direito, de 
maneira inequívoca, àqueles que recorrem aos tribu-
nais. Entretanto, o INSS, de forma míope e arbitraria, 
insiste em indeferir administrativamente esses pleitos.

Como a renúncia é ato unilateral, que independe 
de terceiros e incidente sobre direito patrimonial dis-
ponível, não há como questionar a possibilidade de 
o aposentado abrir mão, voluntariamente, dos seus 
atuais benefícios, possibilitando rendimentos maio-
res no futuro.

Pensando nisso, também elaboramos um projeto 
de lei nesta Casa – o PLS no 91, de 2010 – para que 
haja um reconhecimento expresso em nossa legisla-
ção dessa possibilidade, afastando a ma interpretação 
que o INSS vem utilizando para apreciar a matéria.

Esses dois projetos, cuja aprovação não deve 
mais tardar em acontecer, ratificam o nosso compro-
misso inabalável com a causa dos aposentados de 
nosso País, essa gente que tanto trabalhou pelo Brasil 
e que agora, depois de tantos anos de labuta e dedi-
cação aos seus ofícios, merecem uma aposentadoria 
digna e condizente com os serviços prestados. – Se-Se-
nador Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª será atendido, nos termos 
do Regimento.

Agora, para uma comunicação inadiável, eu con-
cedo a palavra ao Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Se-
nadores, depois dessa belíssima homenagem aos 60 
anos da Petrobras, eu volto à tribuna com um tema 

– digamos assim – também ligado à Petrobras, que 
é exatamente a reunião de trabalho que nós tivemos 
com a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, jun-
tamente com o Governador Cid Gomes e sua equipe, 
com o Diretor de Abastecimento da Petrobras, José 
Carlos Cosenza, que esteve aqui conosco há poucos 
instantes, acompanhado do Sr. Barroso Lutif, também 
ligado à Refinaria Premium II, que está sendo cons-
truída no Estado do Ceará.

Essa reunião eu considero muito importante, Sr. 
Presidente. Veja que é uma reunião com a Ministra 
Miriam, com o diretor José Carlos Cosenza, com o 
Barroso Lutif, com o Secretário de Estado Adail Fon-
tenele, que é o responsável, no Governo do Estado do 
Ceará, pelos trabalhos em torno da Refinaria Premium, 
no Porto do Pecém, no Estado do Ceará.

A Refinaria Premium vai refinar 300 mil barris 
de petróleo/dia, no Estado do Ceará, e está em uma 
fase de ganhar velocidade no processo de construção. 
A Petrobras divide em etapas a construção de uma 
refinaria, e nós estamos praticamente saltando uma 
dessas etapas, saindo da etapa 1, que é localização, 
é o terreno, que foi garantido pelo Estado do Ceará. 
O Estado do Ceará adquiriu o terreno, já fez essa do-
ação do terreno para a Petrobras, e a Petrobras já re-
cebeu esse terreno da refinaria. Depois é necessário 
cercar, fazer a subtração vegetal. Todo esse processo 
está acontecendo, e, simultaneamente, a Petrobras já 
contratou o projeto de engenharia para realizar a ter-
raplenagem do terreno que vai receber, finalmente, a 
Refinaria Premium II.

Isso para nós é muito importante, primeiro por-
que liquida os rumores que sempre se levantavam no 
nosso Estado, o Ceará, de que nunca seria feita essa 
refinaria. Pelo contrário, a refinaria está em processo 
veloz de consecução, a partir do projeto de engenharia, 
que vai desenvolver o programa não só de terraplena-
gem, de estruturação para receber a torre de refino, 
mas, sobretudo, pelas decisões políticas, porque isso 
é o mais importante.

Vejam: a Ministra Miriam Belchior, juntamente 
com o Governador Cid Gomes e com o Diretor da Pe-
trobras José Carlos Cosenza, estabeleceu um calen-
dário de acompanhamento – quando queremos que 
as coisas se materializem, temos que fazer mais ou 
menos dessa maneira. Todo mês teremos uma reunião 
em Fortaleza, no Estado do Ceará, para examinar os 
passos que foram dados e que embaraços surgiram 
ou que porventura possam surgir diante da construção 
da Refinaria Premium II. Para quê? Para dar maior ve-
locidade ao empreendimento! E isso tem um impacto 
muito grande para o nosso Estado, o Estado do Ceará. 
Isso significa não só a geração de emprego imediato 
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no processo de construção da Refinaria, mas também 
a atração de um conjunto grande de empreendimentos 
e de empresas que vão prestar serviços à Refinaria, 
que vão prestar serviços à Petrobras e à Refinaria 
Premium II. Então, haverá empresas que vão ofere-
cer alimentação, empresas que vão fazer transporte, 
empresas que vão oferecer produtos industrializados, 
para garantir o funcionamento permanente daquele 
empreendimento.

Tem de haver investimentos em infraestrutura de 
transporte. Estamos fazendo, exatamente para receber 
os equipamentos da Refinaria, um reforço na ponte do 
Porto do Pecém, para que esses equipamentos que 
vêm de vários lugares do mundo possam ser ali en-
tregues e recebidos com tranquilidade. Então, temos 
de reforçar esse equipamento do Porto, porque vamos 
receber máquinas com mais de mil toneladas, que vão 
chegar para ajudar a construir a Refinaria Premium II.

Já estamos fazendo o desvio de uma rodovia 
estadual.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Vamos ampliar a BR-222, desde seu 
entroncamento com a BR-020 até a entrada do Porto 
do Pecém – são mais ou menos 60km de ampliação 
dessa rodovia –, o que vai beneficiar todo o complexo 
portuário do Pecém, mas, sobretudo, vai dar viabili-
dade ao Porto e à Refinaria e vai melhorar, então, as 
condições de transporte de carga dentro do Estado do 
Ceará. Ao ser feita com o objetivo de oferecer a infra-
estrutura necessária para aquele empreendimento da 
Petrobras, ela ajuda todas as outras atividades do nosso 
Estado, seja o transporte de carga, seja o transporte 
de passageiros por ônibus e mesmo por automóveis 
de passeio que, porventura, vão aproveitar as praias 
naquela belíssima região do Estado do Ceará.

Portanto, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
eu não poderia deixar de...

(Interrupção de som.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) –...fazer o registro (Fora do microfone.) 
desse calendário que se estabeleceu no Estado do 
Ceará entre o Governo Federal, com a presença da 
Ministra Miriam; a Petrobras, com a presença do Di-
retor José Carlos Cosenza; e o Governo do Estado, 
com a presença do Governador do Estado do Ceará, 
do Secretário de Estado Adail Fontenele e do Sr. Bar-
roso Lutif, representando a Refinaria Premium II, no 
Estado do Ceará.

Eu estive ali presente e fiquei com a responsabili-
dade de também estar presente nas próximas reuniões, 
porque há o grande objetivo de garantir a construção 

da Refinaria Premium II e de, ao mesmo tempo, fazer 
o acompanhamento dos passos que estão sendo da-
dos com esse objetivo.

Nós sempre temos dito, no Estado do Ceará – e 
estas são palavras do Governador do Estado do Cea-
rá, são palavras minhas proferidas desta tribuna, são 
palavras dos Srs. Senadores Eunício Oliveira e José 
Pimentel e dos nossos colegas da Câmara –, que a 
Refinaria não é uma espécie de redenção econômi-
ca, social e política do Estado, mas é um ponto de 
mudança absoluto da realidade econômica, política e 
social do Estado do Ceará. A sua construção e a sua 
inauguração daqui a alguns anos significarão um im-
pacto sem precedência na nossa história. Basta dizer 
que o investimento de US$11 bilhões vai ser o maior 
investimento de todos os tempos da história do Esta-
do do Ceará.

Portanto, Srª Presidente, deixo aqui o registro do 
trabalho que estamos desenvolvendo no Ceará e que 
vai resultar, sim, numa conquista extraordinária para 
a nossa região: a Refinaria Premium II.

Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Inácio Arruda, o Sr. 
Anibal Diniz deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin. 

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa gostaria 
de cumprimentar V. Exª, Senador Inácio Arruda, não 
só pelo pronunciamento de agora, como, sobretudo, 
pela belíssima sessão solene realizada pelo Congres-
so Nacional hoje pela manhã, que homenageou os 60 
anos da Petrobras.

Então, cumprimento V. Exª como um dos autores 
do requerimento que propiciou essa sessão de home-
nagem à empresa muito querida do povo brasileiro, 
que é a Petrobras.

Ouço o Senador Gim.
O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 

Senadora Vanessa, peço a palavra pela ordem por 
dois minutos.

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Blo-
co Apoio Governo/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem 
revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, é com muita satisfação que parabenizo o Sena-
do pela sessão realizada em homenagem à Petrobras, 
orgulho nosso. Essa empresa é orgulho nacional e tem 
a grandeza de proporcionar a todos desenvolvimento 
e riqueza.

Parabenizo, igualmente, a Presidente da Petro-
bras, Maria das Graças Foster, e toda a sua Diretoria.
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Aproveito este momento, Srª Presidenta, para 
agradecer de maneira muito especial à Presidenta 
Dilma Rousseff, porque, a partir de hoje, já podemos 
comunicar oficialmente o BRT, que é uma forma nova 
e necessária de transporte coletivo de todas as gran-
des cidades. E nós já fomos agraciados com esse 
meio de transporte por entender a necessidade do 
Distrito Federal.

O BRT eu o anunciei aqui três anos atrás ou um 
pouco mais, há quatro anos. O BRT liga o Plano Pilo-
to até o Gama e Santa Maria, duas cidades próximas 
de Brasília. Nós vimos a necessidade disso, alertados 
até por uma servidora muito humilde do Senado que 
é moradora de Valparaíso: “Ó, Gim, somos vizinhos”.

O Entorno do Distrito Federal é muito pequeno. 
Para todos que estão nos ouvindo, quero dizer que o 
Distrito Federal é muito pequeno. Então, há uma re-
gião integrada, que se chama Entorno de Brasília. No 
Entorno Sul, moram mais de um milhão de habitantes. 
É vizinho nosso aqui, fica a 25 km de distância. Trata-
-se do Novo Gama, de Valparaíso, da Cidade Ociden-
tal, de Luziânia. Nós conseguimos o BRT dentro do 
quadrilátero do Distrito Federal. Mas e essas cidades 
vizinhas, grudadas no Distrito Federal, de onde todos 
os dias vêm para cá mais de 300 mil pessoas para 
trabalharem no Plano Piloto? Todos os dias, como em 
toda cidade grande, essas pessoas gastam mais de 
duas horas para chegar ao seu trabalho diariamente. 
São pessoas humildes.

Então, o que acontece agora? Podemos anunciar 
que, depois de pleitos, fizemos reuniões.

Quero agradecer também à Ministra Miriam Bel-
chior e a Maurício Muniz, que é gerente do PAC.

Fizemos reuniões com o Governador local, o Ag-
nelo, e com o Vice-Governador, o Filippelli.

(Soa a campainha.)

O SR. GIM (Bloco União e Força/ PTB – DF) – 
Fizemos reuniões com o Governador Marconi Perillo. 
Todos eles entenderam a necessidade do BRT Sul até 
Luziânia, atendendo Novo Gama, Céu Azul, Pedregal, 
Cidade Ocidental e, principalmente, Luziânia, que é o 
ponto final.

Vejam vocês que, de Luziânia para Brasília, vão 
ser gastos 40 minutos. Estamos dando, assim, conforto 
para essa população. O veículo carrega 180 pessoas 
de uma vez em cada vagão, com ar-condicionado. 
Com isso, damos dignidade a essas pessoas. A maio-
ria dessas pessoas mora no Entorno de Brasília e na 
Região Integrada de Desenvolvimento, a Ride do Dis-
trito Federal.

Então, podemos anunciar isso oficialmente. A 
partir de amanhã, vão ser feitas várias reuniões nessas 

comunidades para comunicar que o BRT vai chegar lá. 
Quando anunciei essas obras aqui quatro anos atrás, 
há mais de três anos, todo mundo duvidava. Hoje, as 
obras estão em pleno vapor, estão em funcionamento. 
Vários viadutos estão sendo...

(Interrupção do som.)

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
...feitos (Fora do microfone).

Quero também comunicar, Senadora Vanessa 
Grazziotin, que vai haver BRT para Águas Lindas, outra 
cidade nossa, onde moram mais de 250 mil pessoas. 
O BRT vai sair de Ceilândia também, interligando-se 
ao metrô de Ceilândia, dando condições de mobilida-
de para essa população imensa, para essa população 
humilde. É gente séria que vem trabalhar todos os dias 
em Brasília e que gasta mais de duas horas para vir e 
duas horas para voltar, quatro horas diárias.

Mas, a partir de amanhã, já vai ser anunciado o 
BRT Sul, até Luziânia. Várias pessoas vão participar 
desses eventos. Como nossa vida é muito atribulada, 
resolvi já comunicar isso a todo o Distrito Federal, a 
todo o Entorno e, principalmente, ao Brasil.

Realmente, a preocupação da Presidente Dilma 
Rousseff com os mais humildes se faz ver aqui, no 
Distrito Federal. Tenho de agradecer a ela também o 
VLT. Aqui, um dia, eu reclamei que ele tinha saído do 
PAC da Copa, mas ela fez com que ele voltasse para 
o PAC. Trata-se do VLT que irá da W3 ao Aeroporto. 
Ele tinha saído do PAC da Copa.

(Soa a campainha.)

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF) – 
Eu fui lá, e ela concordou com que ele voltasse para 
o PAC. E nós fizemos, então, o VLT, do Aeroporto até 
o coração de Brasília.

Eu vim anunciar mais essas obras, porque são 
obras estruturantes muito importantes para o Distrito 
Federal e para toda a sua região geoeconômica, a Re-
gião Integrada de Desenvolvimento, a Ride, composta 
de 22 Municípios em volta do Distrito Federal.

Então, são avisos importantes.
Eu queria agradecer novamente à Presidente 

Dilma, à Miriam Belchior, ao Maurício Muniz e aos Go-
vernadores desses dois Estados a compreensão da 
necessidade de, realmente, fazermos esforços para que 
essa população possa ser assistida por um transporte 
digno, de qualidade, dando dignidade principalmente 
aos mais humildes, às pessoas que vêm trabalhar de 
lá para cá. É uma região muito humilde, tanto o Entor-
no Sul quanto o Entorno Oeste de Brasília. São pes-
soas que realmente precisam de um transporte digno.

Muito obrigado, Srª Presidente.



69942 Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outuro de 2013

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco 
Apoio Governo/PCdoB – AM) – Cumprimento o Sena-
dor Gim, que faz aqui uma comunicação importante 
para toda a gente do Distrito Federal e do Entorno. 
Parabéns, Senador Gim!

Dando sequência aos trabalhos, convido a fazer 
uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Mo-
zarildo Cavalcanti.

V. Exa falará como orador inscrito.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senado-
ra Vanessa Grazziotin, do nosso vizinho Estado do 
Amazonas, Estado vizinho de Roraima; senhoras e 
senhores telespectadores da TV Senado; senhoras e 
senhores ouvintes da Rádio Senado; Sras Senadoras 
e Srs. Senadores aqui presentes, este mês de outubro, 
chamado de Outubro Rosa, é justamente o mês para 
chamar a atenção das mulheres sobre a importância 
da prevenção do câncer de mama.

Muitas vezes, principalmente por falta de infor-
mação, as mulheres não sabem os procedimentos 
mais primários, como, por exemplo, o autoexame ou 
a autopalpação das suas próprias mamas, dos seus 
seios, no popular. Com isso, muitas vezes, elas só vão 
ao médico quando o problema já está instalado e, às 
vezes, até agravado. Muitas vezes, elas têm medo de 
perder a mama, têm medo, portanto, de perder uma 
coisa que é geneticamente grata para a mulher, que é 
importante para mulher, que são justamente seus seios.

Nós aprovamos no Senado uma lei que autorizou, 
ou melhor, obrigou o SUS a fazer implante da prótese 
mamária, isto é, reconstituição da mama da mulher, 
logo em seguida à retirada da mama. Feita a mastec-
tomia, o SUS fica obrigado a, no mesmo ato, salvo 
se houver contraindicação, restaurar a mama, porque 
restaura a autoestima da mulher e mostra mesmo que 
o fato de ter um câncer retirado é mais importante do 
que, mais na frente, perder a sua vida.

Eu lamento muito que muitas mulheres, ainda, 
nos Estados mais distantes do Nordeste, do Norte 
e do próprio Centro-Oeste e até mesmo no Sul e no 
Sudeste, não tenham oportunidade de fazer um pre-
ventivo do câncer de útero, que é um exame simples, 
sem maiores necessidades de equipamentos, que deve 
ser feito anualmente, assim como o exame da mama, 
embora a autopalpação das mamas deva ser feita pe-
riodicamente. Um nódulo que surja rapidamente – e 
surge, realmente, às vezes, de maneira relativamente 
rápida – faz com que a mulher pense que não é nada 
de mais, que a própria glândula mamária possa ter 
endurecido em determinado ponto depois de ela ter 
tido filhos ou não.

Principalmente como médico – durante muito 
tempo, cuidei de Ginecologia e de Obstetrícia, princi-
palmente; embora eu fizesse tudo, embora eu fosse um 
generalista, eu me dedicava muito mais à Ginecologia 
e à Obstetrícia –, hoje, refletindo sobre a importância 
desse movimento, quero aqui fazer um apelo às mulhe-
res do meu Estado e às mulheres de todos os Estados 
brasileiros, para que, realmente, procurem dar muita 
atenção a essa questão. Na verdade, é lamentável 
que ainda haja uma incidência muito forte de câncer 
de mama, às vezes já com metástase, o que é pior. 

Mas tenho certeza de que as mulheres se cui-
dam mais do que os homens, tanto que agora vai ser 
até aprovado um projeto para se criar a Semana da 
Educação da Saúde Masculina. O homem, seja por 
questão genética, de achar que é sempre o guerreiro, 
o forte, negligencia; também às vezes por falta de in-
formação em relação à sua saúde, principalmente no 
que tange ao câncer de próstata. Com isso, realmen-
te, perdem-se às vezes pessoas que estão na flor da 
idade, vamos dizer assim, ou no início da melhor ida-
de, simplesmente por não tomarem esses cuidados.

Mas o outubro está dedicado às mulheres. As-
socio-me, portanto, às diversas manifestações que 
são feitas no Brasil todo, pedindo às mulheres que, de 
fato, deem atenção, mesmo talvez com algum sacrifí-
cio, já que, infelizmente, em muitos Estados, o acesso 
à mamografia é difícil, mas que, ainda assim, façam 
um esforço, se notarem um nódulo, para se deslocar 
para uma localidade mais próxima, onde possam fa-
zer a mamografia. 

Então, como disse, adiciono a minha voz às mi-
lhares de vozes e de movimentos que estão, neste 
mês de outubro, fazendo justamente esse alerta às 
mulheres, pedindo que elas se cuidem muito com re-
lação ao câncer de mama. 

Muito obrigado. 
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta 
o Senador Mozarildo pelo pronunciamento e convida 
agora para fazer uso da palavra, no período da Lide-
rança, o Senador Alvaro Dias, que falará pela Lide-
rança do PSDB. 

Depois do Senador Alvaro Dias, falará, como ora-
dor inscrito, o Senador Ruben Figueiró. Em seguida, 
falarei eu, para uma comunicação inadiável. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente, Srs. Senadores, com todo o respeito aos 
governistas – e não digo isto com nenhum prazer –, 
considero o atual Governo desrespeitoso e desavergo-
nhado, um governo que mente descaradamente, sem 
escrúpulo, como os inescrupulosos. Agora mais uma 
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manobra espúria do Governo. Portanto, mais uma ten-
tativa de dourar a pílula e iludir a população do País. O 
Governo vai utilizar o dinheiro dos depósitos judiciais 
para cumprir a meta fiscal. Que compromisso é esse? 
Compromisso com a farsa! Que meta fiscal é essa? A 
meta da ilusão fiscal.

É inacreditável, Srs. Senadores, que os depósitos 
de contribuintes em disputas com o fisco estejam sen-
do utilizados para engordar as contas públicas. Em um 
esforço concentrado para reforçar o seu caixa e evitar 
a deterioração das contas públicas e o consequente 
rebaixamento da nota de risco do Brasil pelas agências 
de classificação de risco, o Governo da Presidente Dil-
ma lança mão de mais um expediente do seu estoque 
infindável de mágicas contábeis: os depósitos judiciais.

A vulnerabilidade das contas públicas vem à tona 
em mais um episódio calamitoso. Nós não sabemos 
onde vamos parar, Senador Ruben Figueiró. Os de-
pósitos feitos em juízo pelos contribuintes que travam 
disputas com o fisco acumularam R$8,5 bilhões entre 
janeiro e agosto deste ano. O volume é 43% superior 
ao registrado em igual período do ano passado.

É evidente: esse dinheiro não pertence ao Te-
souro Nacional. Esse dinheiro não é do Governo. Esse 
dinheiro pode ser de cidadãos brasileiros, de contri-
buintes. Cabe à Justiça julgar e decidir a respeito. Se 
o Governo se apropria desses valores, obviamente 
está assumindo uma posição de apropriação indébita, 
porque esses recursos não lhe pertencem e, portan-
to, não poderiam ser contabilizados para o alcance da 
meta fiscal prevista.

Esse dinheiro vai diretamente para a Conta Única 
do Tesouro Nacional e representa 14% da meta fiscal 
do Governo – Tesouro, Banco Central e Previdência. 
Esses recursos estão sendo usados para reforçar a 
conta de pagamento dos juros da dívida, o chamado 
superávit primário.

Os depósitos judiciais são feitos pelos contribuin-
tes após ordem judicial e servem para lastrear causas 
em discussão com o fisco. Se o contribuinte ganhar 
a disputa, os recursos são devolvidos, corrigidos pela 
variação da Selic. Desde o fim de 1998, esse dinheiro 
vai para a conta do Tesouro. Até então, ele ficava na 
Caixa Econômica Federal e rendia como a caderneta 
de poupança.

Por meio de medidas provisórias e decretos, o 
Governo vem ampliando mecanismos para maquiar as 
contas públicas e assegurar o cumprimento da meta de 
superávit primário. O itinerário é o seguinte: o Governo 
antecipa créditos e dividendos de empresas públicas e 
aumenta o caixa do Tesouro. Para compensar esses re-
passes com as empresas, o Tesouro emite mais títulos, 
o que amplia a dívida bruta no longo prazo. Já a dívida 

líquida permanece inalterada, deixando a impressão 
de que as contas seguem padrão de normalidade. É 
a contabilidade criativa.

Como nós estamos chegando ao final do ano, os 
especialistas já se dedicam a buscar alternativas mági-
cas para escamotear a realidade das contas públicas 
brasileiras. Nós temos que refletir sobre isso. O povo 
brasileiro deve pensar sobre isso no ano eleitoral. As 
alternativas serão propostas durante a campanha. Exigir 
de candidatos que assumam compromissos de respei-
to à sociedade é, certamente, prioridade para quem 
quer votar com responsabilidade. Não se admite um 
Governo sustentado pelo marketing oficial mentiroso. 

Veja que, de um lado, o Governo adota a criati-
vidade contábil para enganar a população e, de outro 
lado, continua fazendo cortesia com o chapéu alheio. 
Os Municípios brasileiros sofrem as consequências.

Vejam o impacto da desoneração fiscal nas finan-
ças dos Municípios brasileiros. Estão pagando a conta 
das desonerações de impostos, promovidas pelo Go-
verno Federal, desde o início de 2008. O impacto nas 
finanças das prefeituras produziu uma perda potencial 
de R$60,4 bilhões entre 2008 e junho de 2013 – eu 
disse R$60,4 bilhões.

Os cálculos de um especialista da Associação 
Transparência Municipal mostram que as prefeituras 
que mais perderam foram as do Estado de São Pau-
lo, que perderam R$5 bilhões, as de Minas Gerais, 
R$4,9 bilhões, e as do Paraná, com R$2,55 bilhões. 
Nas palavras do especialista, “os custos dos serviços 
municipais cresceram muito, mas os repasses não 
acompanharam”.

Aliás, desde a Constituinte, desde a Constituição 
de 88, que agora faz aniversário – a Constituição Ci-
dadã, promulgada por Ulysses Guimarães no dia 5 de 
outubro de 88 –, os Municípios brasileiros passaram a 
receber encargos. A cada passo, mais encargos, nesses 
anos todos, sem o repasse compatível de recursos para 
atender às novas demandas originadas com as trans-
ferências de responsabilidades que foram efetuadas 
nesse período – repito: a partir da Constituição de 88.

O impacto das desonerações no Paraná pode ser 
dimensionado nos números destacados pelo Secretário 
de Fazenda, Luiz Carlos Hauly. Em nosso Estado, as 
transferências federais tiveram desempenho negativo 
de 2,9%, em termos reais, até agosto. “Nossa receita 
líquida real cresceu 12,9% nesse período”, compara 
o Secretário. O prejuízo com a redução de transferên-
cias, segundo Hauly, já soma R$300 milhões neste 
ano. O Paraná sofre esse prejuízo de R$300 milhões. 
Mas não é só isso. Sofre com aquilo que chamam lá 
de discriminação política, e que eu chamo aqui de in-
competência administrativa, porque não é o Paraná 



69944 Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outuro de 2013

que está sendo discriminado. É o Brasil que está sendo 
discriminado. Não é apenas o povo do Paraná que so-
fre com a discriminação. É o povo brasileiro que sofre 
com a discriminação, que tem origem na incompetência 
administrativa, porque este Governo é a consagração 
da incompetência administrativa de forma absoluta. 
Basta analisar as pesquisas de opinião pública. Ali-
ás, os governistas proclamam, com euforia, o êxito 
de popularidade de quem preside o País nos últimos 
anos, em razão de pesquisas de opinião pública, mas 
se esquecem de analisar aquilo que é qualitativo, sim, 
nas pesquisas de opinião pública e que nos orientam 
para a exata avaliação do desempenho do Governo.

Vejam, consultem as pesquisas de opinião públi-
ca! Essas mesmas que são divulgadas pelos grandes 
veículos de comunicação do País. 

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Verifiquem o que o povo brasileiro acha do desem-
penho do Governo com saúde, com educação, com 
segurança pública. Setenta por cento da população 
condenam o Governo em matéria de serviços de saú-
de oferecidos ao povo brasileiro.

Da mesma forma, há uma condenação brutal 
em relação à segurança pública, à infraestrutura, a 
impostos. A carga tributária provoca uma enorme in-
satisfação no País.

Sou obrigado a afirmar que este Governo consa-
gra a incompetência administrativa de forma absoluta 
e irretocável.

Segundo o Secretário Hauly...

(Interrupção do som.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Estou concluindo, Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR) – Estou concluindo agora.

Essa desoneração, que é obra deste Governo, 
incompetente administrativamente, acaba com os Es-
tados e Municípios do País.

Nós estamos vivendo o pior momento do fede-
ralismo brasileiro.

Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco 

Apoio Governo/PCdoB – AM) – Muito bem, Senador.
Dando sequência aos nossos trabalhos, V. Exª 

falou pelo tempo da Liderança do PSDB, e, agora, fa-
lará como orador inscrito o Senador Ruben Figueiró. 
Depois de S. Exª, falarei eu. O Senador Mozarildo as-
sumirá os trabalhos.

Senador Ruben Figueiró. 

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores, venho 
a esta tribuna para anunciar a comemoração do 36º 
aniversário da criação do meu Estado, Mato Grosso 
do Sul, no próximo dia 11. Tal fato é relevante, pois o 
desmembramento do imenso território do Estado de 
Mato Grosso uno tem reconfigurado a história do Brasil 
em muitos aspectos. 

Estamos construindo uma unidade federativa de 
perfil diferenciado, pois temos oportunidade de olhar 
para as experiências consagradas de Estados mais 
antigos e, por meio desses parâmetros, desenhar o 
processo de desenvolvimento interno com os olhos 
voltados para o futuro, tendo maiores cuidados com o 
meio ambiente, preservando nossas riquezas naturais e 
planejando o crescimento com foco na sustentabilidade. 

É importante, Srª Presidente, ressaltar que a 
criação de Mato Grosso do Sul foi uma aspiração que 
remonta ao século XIX. A imensidão geográfica do 
antigo Estado de Mato Grosso relegou ao sul forte 
influência dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Paraná e Rio Grande do Sul, sobretudo, estabelecen-
do outra cultura, outra economia, outro processo de 
crescimento.

Com o tempo, a secessão tornou-se uma obses-
são. E, com isso, inúmeros movimentos sociais surgi-
ram, transformando essa bandeira numa luta política 
renhida, desembocando, em 1932, na criação da Liga 
Sul-mato-grossense. Na Revolução de 1932, conheci-
da como Revolução Constitucionalista, em busca de 
uma Carta Magna reivindicada desde a Revolução de 
1930, que levou Getúlio Vargas ao poder, os sulistas 
aliaram-se aos paulistas em troca de seu apoio às 
reivindicações separatistas. Entre julho e outubro de 
1932, foi constituído o Estado de Maracaju, que veio 
a ser derrotado juntamente com os constitucionalistas.

Como fui um divisionista de primeira hora, tive a 
oportunidade histórica de lutar ao lado de valorosos 
companheiros para que pudéssemos ser vitoriosos 
em nosso sonho. 

Lembro-me aqui, com muita saudade, de Paulo 
Coelho Machado, José Fragelli, Rádio Maia, Oclécio 
Barbosa Martins, Eduardo Metello, Nelson Benedito 
Neto, Paulo Jorge Simões Corrêa, Martinho Martins, 
Professor J. Barbosa Rodrigues, Demóstenes Martins 
e tantos outros que abraçaram a ideia do desmembra-
mento de Mato Grosso como condição necessária para 
acelerar o processo de desenvolvimento do Centro-
-Oeste brasileiro.

Era a campanha do dividir para multiplicar, Sr. 
Senador Alvaro Dias, aspiração centenária nos res-
pingos finais do século XIX por Bento Xavier e Jango 
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Mascarenhas e, relembrada com fervor, na década 
de 30 do século XX, por Vespasiano Martins, Arnal-
do Estevão de Figueiredo, Dolor de Andrade e, claro, 
outros nomes que deram extraordinária valia ao ideal 
emancipacionista.

Tive a oportunidade, Srªs e Srs. Senadores, de 
escrever inúmeros artigos na imprensa de meu Estado 
sobre as minhas vivências e experiências no processo 
político da divisão e criação de Mato Grosso do Sul. 
Talvez possa ainda publicar um livro relatando detalhes 
da história vivida, porque se trata de um acontecimento 
extremamente relevante e que deve ser deixado como 
legado fundamental para as gerações vindouras.

Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti, quando nas-
ceu o Mato Grosso do Sul, a ideia central era a de que 
teríamos a chance histórica de criarmos um “Estado 
Modelo”. De imediato, no final da década de 70 e nos 
primeiros anos da década de 80, difundiu-se para todo 
o País que o mais novo Estado da Federação era um 
Eldorado, lugar de esperança e progresso, uma chance 
para muitos construírem suas vidas a partir do zero.

No entanto, como inúmeras vezes registrei, o tem-
po tem suas armadilhas escondidas nas artimanhas 
do destino, e as adversidades pelas quais atravessava 
o País, nos anos 70 e 80, com o fim do regime militar, 
terminaram por toldar toda a euforia com o nascimen-
to do Estado e colocar a classe política em disputas 
internas, o que terminou por prejudicar imensamente 
a montagem e estruturação inicial do Estado.

Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
em seguida desses acontecimentos, os recursos pre-
vistos na Lei Complementar nº 31, de 11 outubro de 
1977 (Prosul), que seriam responsáveis pela implan-
tação da infraestrutura necessária para começarmos 
a funcionar a pleno vapor – e também como uma 
compensação pelo fato de ficarmos com um espaço 
territorial bem menor do que o de Mato Grosso –, não 
foram viabilizados.

Com isso, os novos governantes precisaram con-
trair imensas dívidas, o que hoje é um dos principais 
óbices de nosso desenvolvimento. Durante muito tem-
po, governadores e técnicos das mais diversas áreas 
procuraram viabilizar um encontro de contas entre 
aquilo que foi previsto na Lei Complementar nº 31 e 
os valores dos empréstimos tomados de organismos 
internacionais, com aval do Governo Federal, para não 
somente reduzir o valor total da dívida, mas para di-
minuir sensivelmente o pagamento de juros. O Estado 
não teve sucesso. Milhares de dificuldades técnicas se 
impuseram, e nada se avançou nesse processo.

Mesmo assim, Srªs e Srs. Senadores, Mato Gros-
so do Sul seguiu em frente. O Estado vive um processo 
de crescimento em todos os setores, principalmente 

ocupando posições importantes na produção de com-
modities de alimentos, sendo o quarto maior produtor 
de bovinos do Brasil e o quinto maior produtor de grãos.

Além disso, há uma grande expansão no setor 
de serviços, indústria, e mais recentemente estamos 
criando um dos polos florestais mais importantes do 
País, na região do Bolsão Sul-Mato-Grossense.

Somos um Estado com 2,5 milhões de habitantes 
e temos uma boa posição nos índices de desenvolvi-
mento humano, estando entre os dez Estados com 
melhor qualidade de vida do País.

Nosso símbolo maior é o Pantanal Sul-Mato-
-Grossense, patrimônio da humanidade. Nossa identi-
dade cultural advém da confluência de povos das mais 
diversas origens – indígenas, paraguaios, bolivianos, 
paranaenses, mineiros, gaúchos, paulistas e nordes-
tinos –, enfim, um multiculturalismo que busca fincar 
raízes sobre uma terra que se urbaniza, se transforma 
e se globaliza com muita rapidez.

Nossas matas se transformaram em terras ferazes 
para o cultivo de grãos – milho, soja, algodão, princi-
palmente –; os campos de vacaria, que lembram os 
pampas do Rio Grande para o pastoreio da pecuária; 
os campos cerrados, que possibilitaram uma agricul-
tura transformadora graças a uma tecnologia agrícola 
avançada; a implantação de um imenso maciço flo-
restal, onde as árvores de eucalipto e de seringueiras 
estão impulsionando um extraordinário parque indus-
trial de papel e celulose e, em breve tempo, a manu-
fatura do látex.

Com o maior prazer, meu eminente Líder, Sena-
dor Alvaro Dias.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 
Apenas, Senador Ruben Figueiró, para homenageá-lo 
e aos conterrâneos de V. Exª que, no Mato Grosso do 
Sul, desenvolvem um Estado de maneira exemplar. E 
faço isso com a maior satisfação, porque temos lá mui-
tos paranaenses. Mato Grosso do Sul, na agricultura, 
sobretudo, passou a ser uma espécie de extensão do 
Estado do Paraná. Há algum tempo fui, a convite de ami-
gos, proferir palestra no interior do Mato Grosso dessa 
feita. Os dois Estados possuem tantos paranaenses, 
não sei qual dos dois possui mais paranaenses. Mas 
fui ao interior, em Nova Mutum, no Mato Grosso, pro-
ferir uma palestra, e perguntei ao auditório: “Quem veio 
do Paraná levante o braço”. O auditório todo levantou 
os braços. Portanto, é uma colonização paranaense, 
paulista e gaúcha, como diz V. Exª, de competentes 
homens do campo, sobretudo, agricultores de extraor-
dinária competência, promovendo avanço tecnológico, 
modernizando a produção agrícola, impulsionando o 
desenvolvimento. O Mato Grosso do Sul é uma das 
grandes esperanças de desenvolvimento econômico do 
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nosso País. Quando nós conhecemos a potencialidade 
de um Estado como esse, é que não nos conformamos 
mesmo com a posição do Brasil no ranking de cresci-
mento econômico da América Latina. Temos riquezas 
extraordinárias, temos potencialidades econômicas 
incríveis, e não podemos nos conformar com o índice 
de crescimento econômico, com o índice do Produto 
Interno Bruto do nosso País. No ranking da América 
Latina, em último lugar ou em penúltimo lugar, entre 
os países emergentes, em penúltimo lugar. Portanto, 
uma posição de vergonha para os nossos governan-
tes. E nós imaginamos que, em respeito sobretudo 
a esse esforço de desenvolvimento promovido pelos 
homens do interior do seu Estado do Mato Grosso do 
Sul, que são verdadeiros bandeirantes, desbravadores, 
que para lá foram para construir uma civilização, estão 
construindo um grande Estado, em respeito a eles é 
que necessitamos neste País de governo mais compe-
tente administrativamente e mais correto eticamente.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Senador Alvaro Dias, V. Exª muito me honra 
com seu aparte. 

Quero confessar aqui a V. Exª e ao Plenário que 
os paranaenses muito contribuíram para a conquista 
das terras sul-mato-grossenses e o seu desenvolvimen-
to naturalmente. E V. Exª, mui especialmente quando 
Governador do Estado do Paraná, nos estendeu a 
mão também. 

Confesso que, como Secretário de Agricultura do 
Estado na ocasião, implantei um projeto de microbacias 
lá, moldado em projeto implantado, e com sucesso, pelo 
governo de V. Exª. Além disso, V. Exª há de recordar 
que, ultrapassando as águas do rio Paraná, nos limites 
de Mato Grosso do Sul e o Paraná, temos duas pon-
tes interestaduais, e as duas foram incentivadas, uma 
projetada e outra incentivada, pelo governo de V. Exª. 
Não me recordo perfeitamente em que ponto ocorreu 
essa iniciativa de V. Exª, mas, se não me engano, era 
a partir de Naviraí, no território paranaense, não me 
recordo o nome, parece-me que Panorama, não me 
recordo perfeitamente, e a outra que está entre as ci-
dades de Guaíra e Mundo Novo. 

Além disso, essa região sul-mato-grossense foi 
colonizada por grandes empresas colonizadoras oriun-
das do Paraná – Naviraí, Ivinhema, Itaquiraí –, cida-
des implantadas pela iniciativa, pelo pioneirismo dos 
homens do campo paranaense. 

Por todas essas razões e para dizer também a 
V. Exª que a conquista da fronteira de Mato Grosso 
do Sul ou de Mato Grosso com o Paraná é obra de 
um grande paranaense, o Barão de Antonina, que lá 
recebeu do Império uma área de mais ou menos um 

milhão de hectares e que pode, com isso, firmar a bra-
silidade naquela região.

Sou muito grato a V. Exª pelo aparte, porque me 
faz lembrar fatos em que V. Exª teve uma participação 
preponderante.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Agradeço a V. Exª, Senador Ruben Figueiró, pela 
lembrança. V. Exª foi um grande Secretário de Agricul-
tura e desenvolveu lá esse programa que, no Paraná, 
foi pioneiro e foi considerado pela FAO e pelo Banco 
Mundial como um programa modelo para o mundo, e 
foi implementado em 18 países do mundo. Um progra-
ma que ensina como compatibilizar a necessidade do 
crescimento econômico de maior produção com a in-
dispensável exigência da preservação ambiental. Um 
grande programa de preservação ambiental, mas que 
assegurou a fertilidade do solo; garantiu o solo rico 
e fértil para que possa ser produtivo como tem sido. 
Isso não apenas mudou a cor das águas dos rios que 
cortam o nosso Estado como o seu, mas, sobretudo, 
assegurou a produção em níveis de excelência, com 
uma produtividade ímpar, exatamente em função da 
riqueza do solo, compatibilizada com a preservação 
ambiental indispensável. Eu fico muito feliz de ver V. 
Exª relembrando esses momentos de gestão no Pa-
raná e no seu Estado, o Mato Grosso do Sul, quando 
V. Exª exercia a função de Secretário da Agricultura.

O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB 
– MS) – Mato Grosso do Sul deve a V. Exª a lembran-
ça de lançarmos lá esse programa de microbacias.

E eu me recordo aqui de um pequeno detalhe: 
hoje, temos um grave problema em Mato Grosso do 
Sul, que é a questão do assoreamento do Rio Taquari, 
um dos principais rios em meu Estado, que teve esse 
processo, porque as terras erodidas da região planal-
tina, as areias foram se acumulando no leito do rio e o 
resultado foi um desastre ecológico que existe hoje lá, 
que é chamado, em um paradoxo, de deserto aquático.

Graças à lembrança que tivemos de copiar o pro-
jeto do seu Governo, só nessa região, como trabalho 
pioneiro, nós tivemos oportunidade de, em São Ga-
briel do Oeste, uma terra fundada também por para-
naenses, tivemos oportunidade de recuperar, no curto 
tempo em que fui Secretário, cerca de 31mil hectares 
de terras, o que evitou que se agravasse o problema 
do Rio Taquari.

São testemunhos que eu quero prestar, sempre 
homenageando a ideia de V. Exª com relação às mi-
crobacias.

Mas continuo, Sr. Presidente.
Nossas fontes hídricas, inclusive, as reservas po-

tenciais do aquífero Guarani, estão contribuindo para o 
complexo hidroelétrico da Ilha Solteira, Jupiá/ Urubu-



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 8 69947 

-Pungá e Primavera, das maiores do País. Isso na divisa 
de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo.

Mato Grosso do Sul, pela inteligência e operosi-
dade de seu povo, enfrenta as adversidades e as vence 
no campo e nas cidades e se orgulha de sua contribui-
ção para a formação sociocultural da Nação brasileira.

Daqui desta tribuna da mais alta Casa do Parla-
mento brasileiro, rendo as homenagens àqueles que, 
no curso de um tempo longo e de dificuldades múlti-
plas, lutaram para que o nosso sonho se tornasse a 
realidade que é hoje o Estado de Mato Grosso do Sul.

Diante disso, Sr. Presidente, vejo no meu Estado 
germinar o movimento que olha para o futuro. Dentro 
de 14 anos estaremos completando o nosso cinquen-
tenário. Será um momento simbolicamente importante 
para Mato Grosso do Sul. Será o momento propício 
para se fazerem balanços históricos com vista a nos 
projetarmos para o primeiro século de existência.

Ao mesmo tempo, dará oportunidade aos gover-
nantes de elaborar planos de meta que devam ser per-
seguidos como objetivos estratégicos de longo prazo. 
O que seremos quando completarmos nossos primei-
ros 50 anos? O que será Mato Grosso do Sul quando 
atingir a maturidade? Esse é o desafio que terão os 
próximos governantes de nosso Estado? Acredito que 
será muito importante conhecermos o que a classe 
política pensa a respeito desse assunto, que interessa 
cada vez mais à população de Mato Grosso do Sul.

Por fim, Sr. Presidente, quero deixar registrado 
nos Anais desta Casa este fato relevante: o aniversá-
rio de criação de Mato Grosso do Sul. Que neste 36º 
aniversário possamos lançar as primeiras sementes 
para reflexões e mudanças. Nosso Estado tem po-
tencial econômico, social e cultural para dar grandes 
respostas ao povo brasileiro.

Meus cumprimentos aos meus concidadãos por 
esse grande acontecimento, que será comemorado no 
próximo dia 11, sábado que vem, e que encherá de 
orgulho toda a nossa população, pelo muito que temos 
realizado em favor do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela oportunida-
de que me oferece.

Durante o discurso do Sr. Ruben Figueiró, a 
Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para 
uma comunicação inadiável, à Senadora Vanessa Gra-
zziotin, do PCdoB do Estado do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadi-

ável. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. 
Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Senador Rodrigo Rollemberg, Srs. Senadores, 
companheiras e companheiros, Sr. Presidente, antes 
de tratar da matéria, mais uma publicada na edição 
de ontem do programa televisivo Fantástico, da Rede 
Globo de Televisão, dando conta de mais uma ação 
da espionagem americana, dos países coligados aos 
americanos, contra o Brasil, quero falar um pouco do 
que foi, na última sexta-feira, o encontro da Ministra 
Ideli Salvatti e dos prefeitos do Estado do Amazonas.

O encontro nasceu de uma decisão da Presiden-
ta Dilma para que a Ministra Ideli, que está à frente da 
Secretaria de Assuntos Institucionais, fosse a todos 
os Estados brasileiros para se reunir com todos os 
prefeitos, ouvir as reivindicações e trabalhar no senti-
do de acertar as ações entre o Governo Federal e os 
governos estaduais e municipais, de forma a que os 
programas federais possam ter uma vazão maior em 
todos os Municípios brasileiros.

Primeiro, quero destacar que participaram do 
encontro todos os membros da Bancada Federal do 
Amazonas, Sr. Presidente, com exceção de um Depu-
tado Federal que se encontra acamado, hospitalizado, 
num estado de saúde extremamente grave, que é o 
Deputado Luiz Fernando Nicolau. Com exceção dele, 
todos os demais Parlamentares federais, inclusive 
Deputados licenciados, como é o caso da Deputada 
Rebecca Garcia, participaram do evento, assim como 
os três Senadores pelo Estado do Amazonas: Sena-
dor Eduardo Braga, Senador Alfredo Nascimento e eu.

O Governador do Estado, Omar Aziz, assim como 
o seu Vice, deu total apoio para que o encontro pudesse 
ser viabilizado, porque um deslocamento, no Estado 
do Amazonas, não pode jamais ser assemelhado a um 
deslocamento no Estado de Goiás, por exemplo, ou 
até mesmo aqui no Distrito Federal. O Amazonas é a 
maior Unidade da Federação brasileira e é um Estado 
onde os Municípios não estão interligados por estra-
da. A única interligação que existe entre os Municípios 
do Amazonas se dá ou pelos rios – viagens longas, 
algumas chegam a durar 30 dias – ou por aeronave, 
através da aviação. Então, o Governo do Estado, o Go-
vernador Omar deu um forte apoio, um grande apoio 
para quer os prefeitos pudessem chegar a Manaus e 
participar da reunião.

E a primeira observação da Ministra Ideli foi de 
que o Amazonas foi o que, percentualmente, reuniu 
o maior número de prefeitos. Dos 61 Municípios do 
interior, além da presença da Prefeitura de Manaus – 
obviamente, a capital, onde o encontro foi realizado, 
Senador Mozarildo –, estavam presentes no encontro 
59 prefeitos ou prefeitas, um percentual extremamente 
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elevado. E foi uma reunião extremamente importante, 
em que a Ministra Ideli não apenas pôde expor os in-
vestimentos, os projetos do Governo Federal que estão 
voltados diretamente para o Estado do Amazonas, mas 
se prontificou a contribuir com o esforço para solucionar 
alguns graves problemas. E, sem dúvida nenhuma, creio 
que, no Amazonas, não tenha sido diferente de outros 
Estados. Um dos maiores problemas que precisamos 
resolver é a permanente inadimplência dos Municípios 
brasileiros e, portanto, a sua impossibilidade de levar 
a efeito, a cabo, os convênios com o Governo Federal.

No Estado do Amazonas, Sr. Presidente, é muito 
comum, em determinados períodos, todos os Municí-
pios estarem registrados no CAUC – todos, todos. E 
dentro de um rigor na fiscalização da boa aplicação 
de serviço público, é óbvio que tem de haver outra for-
ma, outro mecanismo, para que os Municípios possam 
acessar esses recursos, esses programas importantes 
do Governo Federal.

A Ministra Ideli desenvolveu uma rápida exposi-
ção, explicação, dos diversos programas federais que 
estão sendo desenvolvidos na nossa região, mas, so-
bretudo, no Estado do Amazonas; e não são poucos, 
Sr. Presidente. Logo na sua chegada – e nós, os três 
Senadores, a acompanhamos –, estávamos sendo 
aguardados pelo Governador Omar Aziz, por toda a 
sua comitiva e, a partir do aeroporto, começamos a vi-
sitar obras. Obras que são do Governo Federal, como o 
aeroporto, ou obras que são feitas em parceria entre o 
Governo Federal e o Governo do Estado do Amazonas.

A primeira obra que visitamos foi do Aeroporto 
Eduardo Gomes. E quero confessar a V. Exª – eu já 
havia feito algumas visitas àquela obra, e havia algum 
tempo que não ia visitá-la – que fiquei, da mesma for-
ma que a Ministra, que o Governador e os demais, 
impactada, pelo tamanho, pela grandiosidade da obra 
de, aproximadamente, R$500 milhões. E nós dizíamos 
à Ministra: “O Amazonas, a cidade de Manaus, merece 
um aeroporto desse porte”. Porque o nosso aeropor-
to é superavitário, salvo engano, é o terceiro maior na 
movimentação de cargas, não de passageiros, mas 
na movimentação de cargas que é o que dá o grande 
lucro para os aeródromos brasileiros.

O aeroporto de Manaus foi inaugurado em 1976 
e, de lá para cá, não sofreu nenhuma intervenção sig-
nificativa por parte da Infraero. Entretanto, nós temos 
agora não uma reforma, mas praticamente a constru-
ção de um novo aeroporto para a cidade de Manaus. 
O aeroporto, segundo os engenheiros responsáveis 
pela obra, deverá ficar pronto no mês de dezembro. 
Mas digamos que não fique pronto no mês de dezem-
bro, que fique pronto em janeiro, que fique pronto em 
fevereiro; o que nós não podemos fazer é permitir que 

haja uma aceleração das obras e que, nessa etapa im-
portante de acabamento, o serviço não saia de forma 
adequada como deve sair.

A Presidenta Dilma – creio eu – deverá fazer a 
inauguração que é um dos maiores projetos da Infra-
ero em curso hoje no Brasil.

Na sequência, nós fomos visitar a continuidade 
de uma avenida que serve para a mobilidade urbana 
e também para escoar a produção do distrito industrial 
até o aeroporto, que é a Avenida das Torres, Sr. Presi-
dente, também em convênio com o Governo Federal, 
que repassou ao Amazonas em torno de R$300 mi-
lhões para a realização daquela obra e que está sendo 
levada a cabo, claro, por uma empresa particular, mas 
sob a orientação e a coordenação do próprio Governo 
do Amazonas. Uma obra belíssima, uma avenida de 
mão dupla, com quatro pistas de cada lado, e fora a 
pista exclusiva para ônibus, que é muito importante, 
porque ela faz um círculo em toda a cidade de Ma-
naus. Ela sai do distrito industrial, sai do porto e vai 
até o aeroporto. E o mais importante é que passa por 
muitas unidades residenciais e terá a sua via exclu-
siva; é a primeira avenida da cidade de Manaus que 
já está sendo construída com uma via exclusiva para 
transporte coletivo. Olha, nós estamos no ano de 2013, 
Senador Rodrigo Rollemberg, e a cidade de Manaus, 
que V. Exª bem conhece como o Senador Mozarildo, 
com dois milhões de habitantes, só agora, em 2013, 
tem a sua primeira avenida construída com corredor 
exclusivo para transporte coletivo. Vejam a prioridade 
que se dava ao transporte coletivo. A prioridade não 
tem que ser no discurso, a prioridade tem que ser na 
prática. E esse projeto só foi aprovado aqui em Bra-
sília por conta disso, porque garantiu a melhoria na 
mobilidade urbana.

Então, a Avenida das Torres é uma obra fantás-
tica, uma obra maravilhosa, que vai contribuir muito. 
Essa via passa muito próximo a um dos maiores pro-
gramas do Minha Casa, Minha Vida do Brasil, em que 
está concentrada, em um único lugar, a construção 
de 10 mil unidades habitacionais, maior do que mui-
tos Municípios do interior do Amazonas. São 10 mil 
unidades habitacionais, sendo que quase 4 mil delas 
já foram entregues e já estão habitadas. É uma região 
com uma infraestrutura toda nova para poder abrigar 
essas habitações. E, por fim, visitamos essa obra do 
Minha Casa, Minha Vida.

Isso significa dizer que há um grande empenho do 
Governo Federal para colaborar com os Estados bra-
sileiros, para colaborar com os Municípios brasileiros. 
E isso é muito importante. Discutimos lá, por exemplo, 
se há de fato – e houve – uma queda no repasse do 
FPM. Isso é certo. Houve uma queda no repasse. A 
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queda aconteceu pela desoneração de alguns seto-
res da economia, e essa desoneração veio para que a 
economia brasileira não refluísse. Em caso de refluxo, 
o desemprego viria, haveria falta de salário, a econo-
mia brasileira estaria menos aquecida.

Então, se, por um lado, houve essa queda nos 
repasses para os Municípios, fruto das desonera-
ções, por outro lado – e isso foi muito bem destacado 
pelo Prefeito Wanderlan, que é o Vice-Presidente da 
Associação Amazonense dos Municípios e que lá se 
pronunciou em nome de todos os Municípios amazo-
nenses –, foi registrado aumento no repasse do ICMS.

E o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços, só se manteve bem exatamen-
te por essa razão, não só pela existência de programas 
do Governo Federal de desoneração – da linha branca, 
de automóveis –, pelos quais se conseguiu manter a 
produção e continuar o consumo no mesmo patamar 
que estava anteriormente, mas também pela existên-
cia de programas de financiamento como é o caso 
do Programa Minha Casa Melhor, que possibilita que 
famílias que residem nas habitações do Minha Casa, 
Minha Vida possam buscar um cartão de até R$5 mil 
para comprar a máquina de lavar roupa, mobiliar a sua 
casa. Isso é muito importante para a nossa gente. Só 
não sabe da importância que tem uma máquina de la-
var, Sr. Presidente, quem nunca precisou lavar roupa. 
A maioria das mulheres brasileiras trabalha fora, mas 
elas voltam para suas casas e limpam a casa, cuidam 
dos filhos e sabem o quanto é penoso ficar num tan-
que. Então, isso é muito importante. Mostra que o Bra-
sil vem conseguindo ultrapassar uma crise econômica 
que não é nossa, é uma crise internacional.

Mas, neste tempo que me resta, Sr. Presidente 
– aproveitando e até abusando da benevolência de V. 
Exª –, eu quero falar a respeito de mais uma matéria, 
divulgada ontem pelo programa Fantástico. A reporta-
gem mostrou dados que apontam que o Ministério de 
Minas e Energia também foi alvo de interceptações, 
não só de internet, mas também telefônicas, Sr. Presi-
dente. E há lá um mapa completo, ou seja, para onde 
o Ministério ligou, de que telefones ligou e a hora em 
que ligou. Não há, segundo a matéria de ontem, infor-
mação de que o conteúdo tenha sido acessado, não 
há uma informação direta quanto a isso. Mas há uma 
indicação de que pode ter sido utilizado por um grupo 
denominado TAO – a tropa de elite dos espiões ciber-
néticos da NSA, a agência de segurança americana 
– um programa denominado BPoA, através do qual a 
interceptação poderia ter chegado ao conteúdo das 
comunicações, tanto da internet, quanto da telefonia. 

E a matéria de ontem mostrou, de forma clara, 
primeiro, que esse exemplo foi dado pela Agência Ca-

nadense de Segurança em Comunicação (CSEC), e 
que ela teria mapeado essas ligações e os e-mails do 
Ministério de Minas e Energia.

Sr. Presidente, eu penso que nós temos que ter 
um conhecimento maior dos fatos para chegar a algu-
mas conclusões. Será que o Canadá, o Reino Unido, 
a Inglaterra, a Nova Zelândia, a Austrália são colabo-
radores do governo americano, ou participam todos 
de um mesmo projeto de interceptações? Até agora, 
Senador Taques – se o Presidente me permitir, eu 
concederei aparte a V. Exª –, os indicativos apontam 
que há, sim, um programa conjunto desenvolvido por 
esses seis países, chamado Five Eyes, Cinco Olhos. 
E, mais uma vez, o que vem a público é uma apresen-
tação, e a apresentação mostra o método. O método, 
desta vez, utilizou um programa chamado Olympia para 
buscar as informações de metadados, que é a hora, 
o número, inclusive o aparelho de telefone utilizado. 
E, mais do que isso, em seguida, se foi utilizado esse 
outro método, esse outro programa chamado BPoA, 
possivelmente tenham acessado também o conteúdo. 

Então, esses são os questionamentos que nós, 
não obrigatoriamente, teremos que responder – nós 
que participamos da CPI. Mas, obrigatoriamente, Se-
nador Taques, nós temos que apontar propostas para 
o Brasil de defesa, propostas de segurança, seja da 
Nação, seja das empresas, seja do povo brasileiro, 
propostas que encaminhem investimentos maiores do 
Brasil nesse segmento. Mudança na legislação para 
que, uma vez identificado quem promoveu, se esse 
alguém que promoveu ilegalmente essa interceptação 
esteja atuando em Território nacional, que possa ser 
punido duramente pela legislação brasileira.

Concedo, neste momento, aparte ao Senador 
Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Senadora Vanessa, Presidente da CPI que 
trata disso – eu tenho a honra de ser Vice-Presidente 
–, essas pessoas devem ser punidas, sim. Contudo, 
a CPI deve buscar encontrar omissões do Sistema 
Brasileiro de Inteligência. O Sistema Brasileiro de In-
teligência está parecendo um queiro suíço, cheio de 
buracos. Parece que a República Federativa do Brasil, 
independentemente dos nomes desses programas que 
V. Exª está trazendo, parece a casa da mãe joana. Todo 
mundo chega, pega informação. E este atual Governo, 
que não é um governo novo, é um governo de mais 
de 12 anos, está a demonstrar, também nessa área, a 
total incompetência e falta de gestão na segurança de 
informações que são preciosas para o futuro do Brasil. 
Incompetência e falta de gestão. Estão transformando 
o Sistema Brasileiro de Inteligência numa verdadeira 
casa da mãe joana.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – Senador Pedro Taques, eu só 
quero lembrar aqui que o que falta, historicamente, é 
o Brasil garantir investimentos nesse setor de defesa 
e, principalmente, de defesa na tecnologia da informa-
ção, defesa cibernética. 

É muito recente. Foi neste Governo que foi in-
cluída a questão cibernética na defesa estratégica do 
Brasil, e criada a Secretaria de Inteligência e Defesa 
Cibernética. 

É óbvio que os recursos disponibilizados para 
essa agência, que é muito nova, são poucos. Nós ou-
vimos o General na semana passada...

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Sim, eu participei. 

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ... e a primeira observação 
do General: “O Brasil não está formando cérebros, in-
teligência para fazer frente a isso tudo.”

Então, nós precisamos investir. 
E eu concordo com V. Exª em gênero, número e 

grau: a maior tarefa de nossa CPI, Senador, é, a partir 
desse diagnóstico, apontar caminhos, caminhos que 
o Governo Federal já está procurando.

Entretanto, nós sabemos que, quando o Gover-
no entende que um caminho é importante, talvez na 
política não seja considerado o principal, e a CPI do 
Senado Federal tem este objetivo: mostrar que, para 
a política também, isso é prioridade.

Hoje fizemos uma belíssima sessão de homena-
gem aos 60 anos da Petrobras. Aqui estava o Ministro 
de Minas e Energia. Eu falava, durante a sessão, de 
um Município que tem talvez a maior reserva do Pla-
neta de silvinita – se não a maior, a segunda maior do 
Planeta, fato já provado, de onde se extrai o potássio. 
E quem é que está lá trabalhando? Empresas cana-
denses! Não estou querendo... Estou apenas fazendo 
um paralelo. E, se nós não tivermos a capacidade de 
defender o nosso País, nós estaremos diminuindo a 
nossa própria capacidade de desenvolvimento e ga-
rantia da qualidade de vida. 

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Me permita?

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) –Novamente concedo...

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – V. Exª tem razão. Nós temos que nos preocu-
par com as empresas canadenses, americanas; agora, 
muito mais, Senadora Vanessa, nós temos que nos 
preocupar com o que é nosso. As informações, que 
são informações de segurança nacional, essas infor-
mações não podem vazar. O que está parecendo aí é 
que qualquer um tem acesso, por falha nossa. Espero 

que esse programa recém-criado a que V. Exª está fa-
zendo referência não seja mais um conjunto de letras 
para propagandear em períodos eleitorais.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM) – E aí, Senador Taques, não sei 
se V. Exª leu uma matéria que acho é do jornal Folha 
de S.Paulo de hoje. Trata-se de uma matéria muito ex-
tensa a respeito dessa nova mudança que a internet 
está sofrendo em âmbito mundial, que são as garan-
tias, as concessões de termos genéricos, aquilo que 
vem depois do ponto. E, de acordo com a matéria dos 
jornais de hoje, apenas um pedido custa em torno de 
US$700 mil. A manutenção dessa denominação genéri-
ca custa em torno de US$150 mil. Isso vai para quem? 
Isso vai para uma gestão democrática, multilateral da 
internet? Não, isso vai para uma empresa chamada 
ICANN, uma empresa americana. O que significa que 
somente com esses recursos os americanos teriam 
a capacidade de manter a NSA com essa estrutura 
fantástica, com o orçamento que é um orçamento es-
trondoso, não é verdade?

Então, não tenho dúvida nenhuma de que a gen-
te deva trabalhar no sentido de estudar, conhecer e 
dominar a capacidade de defesa do Estado brasileiro 
– não é do Governo, mas do Estado brasileiro –, para 
também colaborarmos nesse novo momento. E, por 
fim, aqui registrar somente que, na próxima quarta-
-feira, teremos, na nossa CPI, a presença do jornalista 
Glenn e também, na sequência, do Sr. David. David foi 
o brasileiro que foi detido na Inglaterra, e dele foi con-
fiscado tudo o que tinha, de forma ilegal, sob o nosso 
ponto de vista. Inclusive, cidadãos ingleses, europeus 
se mostraram contrários a essa medida, que não tem 
nenhuma base na Lei Antiterror, como quis dizer o 
governo inglês.

Muito obrigada. Desculpe-me por ter abusado do 
tempo, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
momento, como orador inscrito, ao Senador Rodrigo 
Rollemberg, do PSB do Distrito Federal.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nesta segunda-feira, eu não poderia dei-
xar de subir à tribuna do Senado Federal para fazer 
formalmente o registro de um fato histórico dos mais 
relevantes do período recente da democracia brasilei-
ra, Senador Pedro Taques.

Nós todos assistimos consternados, na noite 
da última quinta-feira, à decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral que negou o registro do Partido Rede e Sus-
tentabilidade, liderado pela ex-Senadora Marina Silva.
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Todos aqui acompanharam o apoio, a solidarie-
dade que o Partido Socialista Brasileiro emprestou 
à criação da Rede desde o primeiro momento. E o 
fizemos contrariando uma lógica da velha política. O 
Governador Eduardo Campos, Presidente do nosso 
Partido, assinou a ficha de apoio à criação da Rede. 
Aqui em Brasília, eu também assinei a ficha de apoio 
à criação do Rede, e, quando o Governo, numa ma-
nobra casuística, com o apoio de grandes partidos do 
Congresso Nacional, procurou interromper, procurou 
evitar a criação da Rede e Sustentabilidade, nós fo-
mos ao Supremo Tribunal Federal, ingressamos com 
um mandado de segurança naquela ocasião, para que 
os militantes de todo o Brasil que estavam defendendo 
a criação da Rede tivessem o direito de se expressar 
num partido político que tem inserção na sociedade 
e que é liderado por uma grande líder brasileira, a ex-
-Senadora Marina Silva.

Lembro-me de que, naquela ocasião, fomos con-
testados por muitos que achavam incoerente e estranho 
que o PSB, Partido com um pré-candidato à Presidên-
cia da República, estivesse ali apoiando outro Partido 
que também tinha uma pré-candidata a Presidente da 
República. A cabeça da velha política indicava: “Não, 
reduzir o número de adversários é melhor”. E nós está-
vamos ali afirmando um princípio, afirmando um valor, 
o valor da democracia, de que nós não poderíamos 
tratar, em uma mesma Legislatura, de forma diferente, 
os partidos, como não poderíamos tratar, em uma mes-
ma Legislatura, de forma diferente, os Parlamentares.

Naquele momento, tivemos a solidariedade de 
diversos Senadores, como o Senador Pedro Simon, 
o Senador Pedro Taques, o Senador Antonio Carlos 
Valadares e o Senador Aloysio Nunes, que entendiam 
a importância para a democracia brasileira de que a 
diversidade de ideias pudesse se expressar livremente 
no cenário democrático.

Não ganhamos no Supremo Tribunal Federal, mas 
as manifestações dos Ministros e as manifestações das 
ruas no mês de junho foram tão claras, pedindo uma 
nova forma de fazer política, que se criou um cons-
trangimento. E o Presidente do Senado, que buscou 
colocar aquele projeto em votação imediatamente, in-
clusive o seu regime de urgência, retirou-o de pauta.

Agora, Senador Pedro Taques, votar essa regra 
para valer após as eleições para todos é outra ques-
tão. Eu sempre disse isso. Não vou entrar no mérito da 
decisão do Supremo Tribunal Federal, mas o mesmo 
entendimento dado ao PSD tem de ser dado para os 
outros, porque senão trataremos de forma diferente os 
partidos e os Parlamentares.

Pois bem, com a decisão do Tribunal Superior 
Eleitoral, a Senadora Marina Silva, Líder maior da Rede 

Sustentabilidade, resolveu propor ao Partido Socialis-
ta Brasileiro uma coligação programática, uma filiação 
democrática. Ela o fez a um Partido que, desde o pri-
meiro momento, já reconhecia a Rede Sustentabilida-
de como um partido registrado moralmente, registrado 
realisticamente, registrado efetivamente no conjunto 
da população brasileira.

Quero dizer, como Líder do PSB, que fiquei muito 
honrado de ter participado desse processo, que, sem 
dúvida, é um fato novo na política brasileira por tudo 
o que representa de novidade.

Em primeiro lugar, Senador Eduardo Suplicy, é 
importante aqui registrar a história da ex-Senadora 
Marina Silva, dessa grande líder que traz a força do 
povo brasileiro. É uma mulher do povo que passou por 
todas as dificuldades que o povo brasileiro passou e 
por todas as dificuldades que o povo brasileiro passa 
na Região Norte do País, as quais ainda são maiores 
do que as de outras regiões do País, e que traz consigo 
a força do povo brasileiro. Ela traz a força da Floresta 
Amazônica, desse bioma exuberante, vigoroso, e traz 
a força do desejo de mudança da população brasilei-
ra e do desejo da criação de novas práticas políticas 
no nosso País.

Ela buscou o PSB num gesto inesperado. Imagi-
nava-se que a Senadora Marina Silva tomaria atitudes 
previsíveis. E o que era o previsível para a cabeça da 
velha política? Ou Marina não se filiaria a nenhum par-
tido político e continuaria pregando com a Rede, nas 
redes sociais, mas não contribuiria mais efetivamen-
te no processo político eleitoral, ou Marina se filiaria 
a um partido político para disputar a Presidência da 
República.

Nesse caso, o discurso dos partidos dominantes, 
o discurso da velha política estava pronto: “Está aí, a 
Senadora, na verdade, só queria ter um partido político 
para disputar a Presidência da República”. Mas não! 
Guardando coerência com sua história, guardando 
coerência com sua trajetória de luta, a Senadora Ma-
rina Silva não buscou o caminho mais fácil, buscou o 
caminho mais coerente, buscou um Partido político 
que, embora tenha diferenças com a Rede Susten-
tabilidade, é o que, no espectro político brasileiro da 
atualidade, guarda mais identidade com esse Partido, 
porque quer acabar com essa polarização nefasta ao 
País, com essa polarização que tenta evitar o debate 
político no nosso País e que busca conter toda a diver-
sidade cultural e toda a diversidade política brasileira 
em apenas dois polos de poder. Esses dois polos de 
poder cumpriram o seu papel na redemocratização 
do País, com a estabilidade econômica, comandada 
pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, ou 
com o processo de inclusão social, comandado pelo 
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ex-Presidente Lula. Mas isso não satisfaz mais ao Bra-
sil. O Brasil quer avançar. O Brasil quer avançar sem 
abrir mão das conquistas, mas o Brasil também quer 
avançar com um debate livre. O Brasil quer radicalizar 
a sua própria democracia.

E o que nós tivemos foi uma união de valores, 
uma coligação programática e uma coligação de va-
lores, valores como a decência, como a competência, 
como o compromisso com o Brasil, unindo a utopia 
encarnada na Senadora Marina Silva e a capacidade 
de gestão do Governador Eduardo Campos, que tem 
demonstrado, nos seus dois governos, ser um excelente 
gestor, um realizador, que está conseguindo promover 
as aspirações legítimas da população do Estado de 
Pernambuco. Assim, é hoje o Governador mais bem 
avaliado do Brasil, com quase 90% de aprovação, com 
uma história também muito coerente, herdada do seu 
avô. Ele acompanhou os primeiros passos do seu avô, 
Miguel Arraes, uma das maiores lideranças populares 
deste País, o que fez com que Eduardo, desde cedo, 
mostrasse o seu compromisso de não se afastar da 
população mais pobre, população que está tendo a sua 
vida transformada no Estado de Pernambuco.

Esta é a dificuldade da velha política, Senador 
Pedro Taques: entender por que essa coligação pro-
gramática não está preocupada com o tempo de tele-
visão, não foi criada em torno do tempo de televisão, 
em troca de cargos, de DASs, de espaços. Não! Essa 
coligação programática se dá em torno de valores, de 
valores caros à nossa democracia, de valores que es-
tão faltando na prática política do nosso País, o que 
fez com que pessoas ao longo desta vida passassem 
a descrer da política. O que essa coligação progra-
mática está promovendo é o retorno da esperança, 
o retorno de que é possível construir mais, construir 
melhor, construir de forma diferente.

É isso que está animando pessoas experientes 
na política, como o Senador Pedro Simon, de quem 
recebi um telefonema, ainda na sexta-feira, antes da 
entrevista coletiva marcada pela Senadora Marina, 
para dizer: “Nós temos de unir esses dois persona-
gens, esses dois partidos, porque eles vão mudar a 
história do Brasil.”

O Senador Cristovam também me ligou na manhã 
de ontem, assim como o Senador Jarbas Vasconcelos 
e como a Deputada Federal Luiza Erundina, que são 
pessoas que reavivam sua esperança numa política 
feita de forma diferente, com a construção feita de 
forma diferente.

Ouço, com muita alegria, o Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – O Senador Pedro Taques estava na minha 
frente, com o microfone levantado. Acho que é justo e 

correto que ele tenha o primeiro aparte, Senador Ro-
drigo Rollemberg.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – V. Exª está aqui há mais tempo. Eu passo a 
palavra a V. Exª e, depois, eu falo.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Rodrigo Rollemberg, 
ainda na semana passada, na véspera da decisão do 
Tribunal Superior Eleitoral, nós os amigos da Rede 
Sustentabilidade fomos convidados pela ex-Senadora 
Marina Silva para estarmos presentes lá, para demons-
trarmos que, mesmo pertencentes a outros Partidos, 
avaliávamos como importante que pudesse haver o 
reconhecimento da Rede Sustentabilidade. Há de se 
respeitar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que, 
até por larga margem, acabou não a reconhecendo, 
pelos problemas que foram constatados, o de não se ter 
chegado a um número suficiente de assinaturas, ainda 
que a Senadora Marina tivesse dito que estranhava o 
grau de rejeição em alguns lugares, com 50% ou com 
70% até de rejeição, como no ABC. Mas foi o que cada 
cartório eleitoral encaminhou para o TSE. O TSE, le-
vando em conta as normas legais, nesse instante, não 
reconheceu ainda a Rede Sustentabilidade. Eis que, 
então, não podendo candidatar-se pelo partido que 
estava organizando – ela liderava a sua organização 
–, Marina Silva resolveu ingressar no PSB. Primeiro, 
quero dizer aqui do conhecimento que tenho de Marina 
Silva, quero dar meu testemunho. Eu a conheci logo no 
início da história do Partido dos Trabalhadores. Estive, 
em alguns momentos, em Manduri. Perdão! Estive, em 
alguns momentos, na cidade de...

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Xapuri.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Estive na cidade de Xapuri. Perdão! É que 
Manduri é o nome da rua onde moro; por isso é que 
veio à minha mente. Xapuri é a terra de Chico Mendes. 
Estive lá, conheci os lugares onde viveu Chico Mendes. 
Aprendi a respeitar a luta extraordinária e as origens 
dessa moça que se alfabetizou já na adolescência e 
que, então, estudou e chegou ao grau universitário, in-
clusive fazendo estudos universitários avançados aqui, 
na própria Universidade de Brasília, quando era minha 
colega no Senado. No Senado, fui Líder da Bancada 
quando ela era membro da Bancada. Depois, ela foi 
líder. No ano em que foi líder, ela teve a oportunidade 
de fazer uma espécie de um seminário, um treinamento 
de todos os funcionários da Liderança do PT, para que 
cada um pudesse dedicar-se ainda mais, com espírito 
de equipe. Ao longo desses anos de convivência aqui, 
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mesmo antes de sermos colegas Senadores, mas, es-
pecialmente, durante os anos de convivência, eu tive 
na Senadora Marina Silva uma das pessoas de maior 
afinidade que encontrei na vida política brasileira. E, 
quando ela tomou a decisão de sair do Partido dos 
Trabalhadores, eu senti muito. Fiz questão de estar 
presente na entrevista que ela concedeu anunciando 
a sua saída do PT. Eu disse a ela que eu tinha a con-
vicção de que nós continuaríamos juntos, batalhando 
por ideais comuns, mesmo que em partidos diferentes, 
porque sei dos propósitos, da sinceridade dela, da sua 
ética, que é do mais alto nível, sempre, e de como ela 
granjeou simpatia em todo o Território nacional, inclu-
sive como candidata à Presidência da República. A ex-
-Senadora Marina Silva sabe que eu estarei apoiando 
a Presidenta Dilma Rousseff para a sua reeleição. E 
a Presidenta Dilma Rousseff sabe que eu, aqui, serei 
um soldado da sua candidatura, mas avalio que a pre-
sença de Marina Silva na sucessão presidencial, agora 
ao lado do Governador Eduardo Campos, figura que 
conheço menos, mas que certamente tem merecido o 
respeito de todos nós, eles dois juntos estarão enrique-
cendo a vida democrática brasileira. Eu acho que, do 
ponto de vista do Brasil como um todo, a participação 
nas eleições presidenciais da Senadora Marina Silva, 
junto com o Governador Eduardo Campos, aquele que 
for escolhido para disputar a Presidência, ao lado tam-
bém do Senador Aécio Neves e da Presidenta Dilma 
Rousseff – poderá haver outros candidatos também –, 
essa plêiade de candidatos constitui uma segurança 
de que o processo democrático brasileiro e as institui-
ções brasileiras sairão fortalecidos. Portanto, conside-
ro que nós estamos melhores hoje do que na semana 
passada, do ponto de vista do que será a campanha 
presidencial de 2014. Espero que o nível dos debates, 
a troca de ideias, de proposições sejam os melhores 
possíveis. Se há alguém que teve um comportamento 
exemplar como candidato à Presidência foi a Presi-
denta Dilma Rousseff. Ela continuará demonstrando 
o seu caráter, a sua seriedade, o aprimoramento de 
todos os programas que tem colocado em prática, e 
hoje se coloca como favorita. E vou batalhar para que 
ela seja eleita. Mas vejo cada um dos demais candida-
tos, inclusive Marina Silva, como uma pessoa que só 
enriquecerá, engrandecerá o pleito sucessório, agora 
ao lado do Governador Eduardo Campos e também do 
Senador Aécio Neves, que, em princípio, sabe-se que 
é candidato à Presidência. Também, se acontecer de 
ser José Serra, é uma pessoa que vai contribuir para 
o aprimoramento da sucessão presidencial brasileira. 
Então, queria transmitir isso, porque estivemos juntos, 
ali, na Praça dos Três Poderes, no momento em que a 
Senadora Marina Silva nos convidou, como os amigos 

da Frente, para apoiarmos, juntamente com o Senador 
Pedro Taques e com outros colegas nossos do próprio 
PT. Estavam lá o Senador Lindbergh Farias e outros.

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

Eu me reúno entre os milhões de brasileiros que 
têm uma profunda admiração pela Senadora Marina 
Silva. E quero registrar que, nessa oportunidade, a 
história me concedeu o privilégio de acompanhar de 
perto esse processo, de participar dele.

Quero registrar que a minha admiração pela Se-
nadora Marina Silva só aumentou, pelo seu despren-
dimento, pela sua grandeza, pelo seu compromisso, 
pela sua firmeza de ter tido a coragem de ter um gesto 
dessa magnitude, com muita serenidade, com muita 
tranquilidade. 

Tive a oportunidade de dizer a ela, no sábado, 
um pouco antes do ato político que formalizou essa 
coligação programática entre o PSB e a Rede, que eu 
gostaria de ter gravado aquele depoimento, aquela 
conversa entre ela e o Eduardo Campos, o Governa-
dor Eduardo Campos, na noite de sexta-feira, porque 
teríamos ali um documento histórico da maior impor-
tância, em função da profundidade das palavras da 
Senadora Marina Silva, naquele momento, que me 
tocaram profundamente, me emocionaram profunda-
mente, mostrando a grande liderança política que é 
a Senadora Marina Silva. E mais: dando um exemplo 
a ser seguido por todos nós, que a admiramos; um 
exemplo de desprendimento, um exemplo de compro-
misso com as causas maiores do nosso País, do nos-
so povo e fazendo um movimento em torno de valores 
importantes que precisam ser resgatados na política 
brasileira. Como eu disse, valores como a decência, 
como o compromisso, como a competência. Enfim, 
chegou a hora de iniciarmos uma nova forma de fazer 
política no Brasil.

Entendo que essa união entre Rede e PSB ex-
pressa de alguma forma as manifestações das ruas 
em junho, da população brasileira, especialmente da 
juventude brasileira, querendo, cobrando de todos nós 
uma nova forma de fazer política. 

Ouço com alegria V. Exª. 
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Permita-me apenas corrigir, porque eu 
falei Frente e queria ter dito Rede Sustentabilidade. 
Obrigado.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Pois não, Senador.

Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – Senador Rodrigo, inicialmente, quero parabe-
nizar o PSB. O PSB ajudou a ganhar, ajudou a gover-
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nar e chegou num instante de entendimento em que é 
possível fazer mais. O PSB saiu do Governo, mas isso 
não significa que o PSB, aqui no Senado e na Câmara, 
tenho certeza, tenha deixado de pensar no Brasil. O 
PSB quer mais. O PSB não se deixou canibalizar por 
outros partidos políticos que se encontram no poder. 
Infelizmente, partidos políticos que se encontram no 
poder, aqueles mais fortes, querem canibalizar partidos 
médios como o PSB, como o PDT, como o PCdoB. In-
felizmente, alguns não notam isso. O PSB notou isso e 
quer mais do que isso que aí está. Parabéns ao PSB! 
E também este é um momento de reflexão sobre par-
tidos políticos, a ideia de partido político. No Brasil, 
com essa legislação que temos, partidos políticos es-
tão na prateleira, mais ou menos como num “bolicho”, 
como se diz no Estado de Mato Grosso. Bolicho é uma 
venda, uma loja, uma mercearia que vende secos e 
molhados: vende banana, abacaxi, mamão, vela, toici-
nho. E alguns partidos políticos estão ali, para serem 
comprados como mercadoria. O PSB não é esse par-
tido político. Essa nossa legislação está permitindo a 
existência de partidos políticos sem causa e causas 
sem partidos políticos, como é o caso da Rede, lidera-
da pela Senadora Marina Silva. Existem partidos sem 
causa e causas sem partidos. Aí, a Senadora Marina, 
juntamente com seu grupo político, entendeu por bem 
se filiar ao PSB. Defendo, desde há muito, que o PDT 
saia do Governo, apoie o Governo sem precisar de 
ministérios, porque partido político não é para apare-
lhar o Governo, e o PSB mostrou isso. Infelizmente, 
dentro do PDT, Partido a que tenho a honra de perten-
cer, Partido que vem de longe, ainda não chegamos a 
esse grau de maturidade do PSB. Quero cumprimentar 
o PSB e cumprimentar V. Exª, que participou desse 
momento que entendo como significativo. E parabeni-
zar o Governador Eduardo Campos por não ter medo, 
por ele ter atravessado o rubicão. Não tem mais volta. 
Ele é pré-candidato a Presidente da República. Não 
tem mais volta. Isso não é vergonha. Não é vergonha! 
Precisamos de candidatos para que possamos supe-
rar aquela dicotomia PSDB/Fernando Henrique e PT/
Lula. O Brasil é maior do que isso. E essa construção 
política está demonstrando isso. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Senador Pedro Taques, agra-
deço a V. Exª o aparte. 

Apenas para afirmar que as causas defendidas 
pela Senadora Marina Silva, as causas defendidas por 
centenas de milhares de militantes que se filiaram à 
Rede Sustentabilidade não ficarão sem partido. Essas 
causas serão acolhidas, estão acolhidas no PSB, até 
porque muitas delas já são causas do PSB. E foi exa-
tamente essa identidade que levou a Senadora Marina 

Silva a optar pelo PSB, como Partido de maior iden-
tidade com as causas da Rede. E quais são as três 
grandes linhas de compromisso dessa coligação pro-
gramática? Manter e avançar as conquistas. 

Nós reconhecemos os avanços que tivemos no 
Brasil nos últimos anos e não temos dificuldade algu-
ma em reconhecer os responsáveis maiores por esses 
avanços. Nós temos a capacidade de reconhecer a 
importância do Governo Fernando Henrique Cardo-
so no que se refere à estabilidade econômica, que foi 
importante para o País. Como nos orgulhamos de ter 
participado do grande movimento de inclusão social 
que aconteceu neste País, liderado pelo Presidente 
Lula. E nós temos a responsabilidade de manter essas 
conquistas, de não colocar jamais em risco essas con-
quistas, que são, Senador Anibal, conquistas de toda 
a população brasileira. Mas também não nos podemos 
conformar com elas, porque a população brasileira 
quer mais. Ela tem direito a mais. E nós não podemos 
cercear o debate político neste País.

Quando se quer restringir o debate político no 
Brasil a uma falsa polarização entre PT e PSDB, quem 
perde com isso é o povo. Quem perde com isso são as 
expectativas de um futuro melhor para o nosso País. 
Portanto, nós temos que estimular o debate. 

E, se depender de nós, se depender do PSB, se 
depender da Rede, teremos um debate de altíssimo 
nível em 2014, discutindo o Brasil. Debate que não ti-
vemos em 2010, porque tivemos um debate raso, com 
muitas acusações de parte a parte, com dossiês para 
lá e para cá. Isso não contribui para a construção de 
um novo Brasil, de um Brasil que esteja à altura dos 
brasileiros, de um Brasil que esteja à altura das expec-
tativas que o mundo tem em relação a este nosso País.

Portanto, essa aliança se dá em torno de três 
eixos principais: manter e avançar as conquistas que 
a população brasileira teve nos últimos anos; demo-
cratizar a democracia, aprofundar a democracia, radi-
calizar a democracia, ampliando os instrumentos de 
participação popular, ampliando a transparência, enfim, 
abrindo a possibilidade de uma participação cada vez 
maior da população.

Em terceiro, desenvolvimento sustentável. Nós 
não queremos o desenvolvimento a qualquer custo. 
Queremos um desenvolvimento que propicie para esta 
e para as futuras gerações uma qualidade de vida me-
lhor do que a que tivemos. E o Brasil é um dos poucos 
países do mundo que pode inaugurar uma nova forma 
de desenvolvimento, que pode liderar um processo 
mundial de um novo modelo de desenvolvimento.

E, sem dúvida, essa união de PSB e Rede será 
uma grande contribuição a esse debate. Temos muito 
que aprender nessa relação. E queremos ter humil-
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dade para aprender com os militantes da Rede, como 
também queremos passar a nossa experiência. Expe-
riência reconhecida pela população, de ter o Gover-
nador melhor avaliado do Brasil, de ter o prefeito de 
capital melhor avaliado do Brasil, de ter sido o Partido 
que mais reelegeu prefeitos na última eleição, porque 
há um reconhecimento da população brasileira da ca-
pacidade de gestão do Partido Socialista Brasileiro.

Senador Randolfe, ouço V. Exª com muita alegria.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Gover-

no/PSOL – AP) – Senador Rodrigo, queria, primeira-
mente, cumprimentar V. Exª. Sei que V. Exª é um dos 
arquitetos do acontecimento político mais importante 
– não diria da semana, nem diria do ano –, eu diria, 
dos últimos anos. Das últimas disputas presidenciais, 
eu creio que a ida da Senadora Marina Silva ao PSB 
é o acontecimento político mais importante. E exulto 
que este acontecimento político leve a disputa presi-
dencial do ano que vem para o debate que deve ser 
travado. Eu concordo que urge ao Brasil, em primeiro 
lugar, alterar o debate político da polarização colocada. 
Primeiramente, porque eu acredito que essa polariza-
ção é uma falsa polarização. O Brasil necessita de um 
debate concreto sobre alternativas econômicas. Nós 
estamos diante de um debate medíocre sobre eco-
nomia. O que o Brasil tem crescido nos últimos anos, 
diante da média de crescimento econômico mundial, 
é medíocre. Os números da PNAD mostram, recente-
mente, o que nós temos que debater. Nós passamos a 
última eleição presidencial debatendo costumes; deba-
tendo costumes, quando os debates do drama social 
do Brasil são urgentes e dramáticos. Veja, Senador 
Rodrigo Rollemberg, neste último domingo, a nossa 
Constituição republicana completou 25 anos. Há 25 
anos, do plenário da Assembleia Nacional Constituinte, 
Ulysses Guimarães proclamava: a cidadania começa 
com o alfabeto. Dizia Ulysses há 25 anos: o Brasil tem 
30 milhões de analfabetos; afrontosos 25% da popula-
ção brasileira. A PNAD da semana passada mostrou 
que ainda temos 8,7% de analfabetos. Ou seja, este 
País foi incapaz de resolver o drama da alfabetização 
à média de 1% ao ano. Este País não foi capaz de, em 
25 anos, erradicar a chaga do analfabetismo. Não se 
pode, na eleição do ano que vem, debater costumes; 
não se pode, na eleição do ano que vem, dizer que 
tivemos 16 anos de conquistas econômicas, de cres-
cimento econômico. O nosso crescimento econômico 
de 16 anos foi medíocre, diante da média mundial. En-
tão, é necessário haver um debate sério sobre o Brasil 
na eleição do ano que vem. O debate não pode ser 
nivelado, não se pode tangenciar o debate por troca 
de acusações de dossiês, e ser nivelado o debate na 
eleição do ano que vem por costumes, como se isso 

fosse o debate central, enquanto direitos sociais bási-
cos – assegurados, inclusive, pela Constituição, que 
completa o seu jubileu de prata – não estão sendo 
assegurados; enquanto debates fundamentais sobre 
a ordem econômica estão sendo negligenciados; en-
quanto o debate em que, inclusive, Marina tem uma 
contribuição fundamental, que é o debate da susten-
tabilidade, da ordem ambiental, não é travado no País. 
Nós temos crescido, concretamente falando. A pauta 
ambiental é uma pauta que tem sido relativizada, tanto 
é que temos debatido propostas de emendas constitu-
cionais que colocam em xeque direitos de populações 
tradicionais assegurados historicamente. Então, eu 
queria fazer uma saudação a V. Exª, pelo papel que eu 
sei que V. Exª tem. A modéstia não permite que V. Exª 
aqui revele, mas sei do papel de protagonista de V. Exª 
nas articulações políticas deste final de semana. Eu 
creio que é importante que a ida da Senadora Marina 
para o PSB dê fôlego para a disputa presidencial, e 
surjam também alternativas políticas, porque o Brasil 
precisa de alternativas políticas. Nós não podemos ser 
condenados a uma versão tupiniquim de alternância 
entre republicanos e democratas. O Brasil é muito mais 
plural, historicamente, que isso. E os demais, Sena-
dor Rodrigo Rollemberg, acontecimentos da semana 
passada – a negativa, por parte do TSE, ao funciona-
mento da Rede Sustentabilidade, a autorização para 
o funcionamento de outros dois partidos, a dicotomia 
entre essas duas situações – revelam que nós temos 
que ter, de fato, agora, um debate sério aqui no Con-
gresso Nacional sobre o sistema partidário brasileiro. 
Eu e V. Exª nos alinhamos na mesma frente política, 
quando esse debate foi proposto aqui anteriormente, 
porque era um casuísmo. Obviamente, quando estava 
sendo proposto anteriormente, visava a impedir o fun-
cionamento, a legalização de um partido, ao qual eu 
até posso apresentar divergências políticas, mas sou 
o primeiro a garantir o direito às diferentes vertentes 
políticas a concorrerem na eleição do ano que vem. 
Antes, era um casuísmo, mas nós não podemos trans-
formar o sistema político, o sistema partidário brasi-
leiro em situações como a que nós vimos na semana 
passada no Congresso Nacional, aqui na Câmara dos 
Deputados. Eu tive notícias – não sei se se concretiza-
ram – de que abriram uma barraca lá no plenário da 
Câmara, do lado de fora, para filiação. Quase abriram 
uma quitanda, uma baiuca, como dizem na Amazônia, 
uma bodega, como dizem no Nordeste, para fazerem 
filiação em partido. Um troca-troca de partidos, que 
se torna uma feira do “liberou geral”. Isso é pernicioso 
para a democracia, e eu creio que, aí, em outras con-
dições, sem o vício do anterior, nós tenhamos que ter 
um debate sério sobre o sistema partidário brasileiro. 
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Por fim, Senador Rodrigo, cumprimento V. Exª pelo pa-
pel de protagonista, pela iniciativa política do Partido 
Socialista Brasileiro, por se colocar no cenário político 
e pelas possibilidades para a cidadania que são colo-
cadas para as eleições do ano que vem.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Ran-
dolfe. Agradeço as palavras de V. Exª. Eu sou teste-
munha de que V. Exª foi um dos que se aliou a esse 
movimento, no sentido de garantir o direito de a Rede 
se formalizar, se expressar, de disputar e enriquecer o 
processo eleitoral. E tenho certeza de que o seu partido 
tem dado e dará uma contribuição muito importante ao 
processo eleitoral, discutindo teses, trazendo ideias, 
trazendo propostas. Isto é o que nós devemos defen-
der – um processo eleitoral elevado, respeitoso, mas 
em que as pessoas possam, com toda a tranquilidade, 
fazer o debate sobre um novo Brasil.

Quero registrar também que, a partir de agora, 
temos um grande desafio que é a construção desse 
programa comum a partir destes três grandes eixos: 
manter e avançar nas conquistas, democratizar a de-
mocracia e o desenvolvimento sustentável.

Para nós, fica claro que vamos precisar, con-
juntamente, promover grandes entendimentos nos 
Estados, em função de que havia uma expectativa de 
duas candidaturas diferentes. Portanto, devemos uni-
ficar esse processo nos Estados. Faremos isso com 
muita tranquilidade.

De parte do PSB, percebi que isso foi recebido 
com muita alegria, pelo que representa a Rede, pelo 
que representam os valores defendidos pela Rede, 
pela comunhão de propósitos existentes. E também, 
para mim, fica clara a irreversibilidade da candidatu-
ra de Eduardo Campos à Presidência da República.

É claro que nós vamos tratar isso no momento 
adequado, como temos sempre dito que só iríamos 
tratar do processo eleitoral propriamente dito em 2014. 
Mas é claro que um movimento político dessa magnitu-
de torna irreversível a candidatura de Eduardo Campos 
à Presidência da República.

Peço desculpas ao Senador Anibal, porque S. Exª 
tinha pedido um aparte, e peço licença ao Presidente 
apenas para ler e para deixar registrado nos Anais da 
Casa um comunicado da coligação Rede Sustentabi-
lidade e PSB:

Os partidos Rede Sustentabilidade e Partido 
Socialista Brasileiro decidiram neste sábado, 
5 de outubro, formar uma coligação política 
e eleitoral em torno de um programa para a 
disputa das eleições de 2014.
Os partidos reafirmam a legitimidade da in-
tegridade e da identidade partidária do outro.

Nas circunstâncias criadas por recente decisão 
da Justiça Eleitoral, o caminho para construir 
essa coalizão é a filiação democrática e transi-
tória de lideranças e de militância da Rede ao 
PSB. A filiação democrática e transitória é uma 
tradição brasileira nas situações em que cor-
rentes políticas são impedidas de se organizar 
formalmente e de participar com sua própria 
legenda dos processos políticos e eleitorais.
O objetivo central da aliança entre o PSB e a 
Rede é aprofundar a democracia e construir 
as bases para um ciclo duradouro de desen-
volvimento sustentável, os dois pilares da ver-
dadeira soberania nacional.
A luta da sociedade brasileira tem alcançado 
importantes conquistas nas últimas décadas: 
a redemocratização, a estabilidade econômica, 
a redução das desigualdades sociais. A única 
forma de manter e aprofundar essas conquis-
tas é avançar. Por isso estamos unindo forças 
para apresentar uma alternativa ao Brasil.
A convergência programática entre a Rede e 
o PSB, que será desdobrada num calendário 
apropriado para a produção de um programa 
a ser levado à população, é uma contribuição 
para superar velhos hábitos e vícios da política 
brasileira. Chegou a hora de combater clara-
mente o atraso na política e colocá-la a serviço 
da sociedade. Chegou a hora de o Estado ser 
finalmente comandado pelo povo brasileiro.
O ato político de hoje é o início de um proces-
so. A aliança entre PSB e Rede será constru-
ída de baixo para cima nas escolas, locais de 
trabalho, municípios, Estados, no diálogo per-
manente e democrático com as organizações 
da sociedade.
Esse é o nosso compromisso.
Brasília, 5 de outubro de 2013.
Rede Sustentabilidade, Partido Socialista Bra-
sileiro.

Esse era o registro, Sr. Presidente, que gostaria 
de fazer, na tarde hoje, tendo a convicção da dimensão 
histórica desse fato político protagonizado pela Rede e 
pelo PSB, pela ex-ministra e ex-senadora Marina Sil-
va e pelo Governador Eduardo Campos e Presidente 
Nacional do Partido Socialista Brasileiro.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste 
instante ao Senador Anibal Diniz, do PT do Estado 
do Acre.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
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orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespecta-
dores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu 
inicio o meu pronunciamento reafirmando o que ouvi 
hoje do diretor da área de exploração e produção da 
Petrobras, Sr. José Miranda Formigli, que confirmou 
a participação da Petrobras no 12º leilão da Agência 
Nacional de Petróleo, que vai acontecer entre os dias 
28 e 29 de novembro, com diversos blocos de explo-
ração de petróleo e gás e, entre eles, os nove blocos 
programados para a Bacia do Acre e a Bacia Madre de 
Dios, no Acre. O mesmo leilão vai disponibilizar nove 
blocos. E a Petrobras já anunciou que vai participar 
desse leilão. Até a próxima sexta feira, deverá haver a 
manifestação das empresas interessadas em partici-
par desse processo.

Trago esse assunto aqui, Sr. Presidente, porque 
a discussão sobre petróleo e gás no Estado do Acre foi 
iniciada há muito tempo, há pelo menos 7 ou 8 anos, 
pelo Governador Tião Viana, quando era Senador da 
República.

Ele passou a defender essa tese, levou esse 
posicionamento à Agência Nacional de Petróleo; con-
seguiu convencer os dirigentes a fazerem um estudo 
aprofundado da região; fez levantamento aéreo; depois, 
fez sondagem sísmica, com milhares de perfurações, 
para detecção da viabilidade ou não da exploração de 
petróleo e gás no Vale do Juruá, no Estado do Acre, 
exatamente na divisa com o Estado do Amazonas. In-
clusive, essa bacia sedimentar do Acre, que envolve 
o Vale do Juruá, tem uma parte no Estado do Acre e 
outra parte no Estado do Amazonas. E será leiloada 
no 12º Leilão da Agência Nacional de Petróleo.

O Governador Tião Viana, quando era Senador 
da República, foi atrás, buscou os recursos; conseguiu, 
com o Ministério do Planejamento e Orçamento, a de-
finição de um orçamento específico para a realização 
desses estudos, e muita gente, inclusive alguns nomes 
da oposição, diziam que o Governador estava falando 
de algo impossível, falando de um sonho irrealizável, 
que o discurso não era condizente com a realidade.

Hoje, estamos a um passo de ter essa licitação 
realizada, com quase total garantia, de todos os técnicos 
da área da Petrobras, de que há um grande potencial 
para exploração de petróleo e gás na Bacia do Acre, 
lá no Vale do Juruá, bem na fronteira com o Peru. Para 
se ter uma ideia, do lado do Peru, uma área de 50 mil 
quilômetros quadrados tem pelo menos vinte poços de 
petróleo hoje sendo explorados, petróleo e gás, com 
número bastante significativo de barris, por dia, de 
petróleo e de metros cúbicos de gás, também por dia. 

E uma extensão dessa bacia entra no Estado do 
Acre, que é exatamente onde vai ser explorada a partir 
do resultado dessa licitação. 

E é exatamente por isso que temos defendido 
que vai ser muito importante para o povo daquela re-
gião do Vale do Juruá essa exploração de petróleo e 
gás, tanto pelos recursos que vão ser possíveis – em 
impostos, em royalties, na comercialização desse pro-
duto –, quanto na mudança da matriz energética da 
região. Porque hoje nós temos todas as usinas da re-
gião sendo termoelétricas: Cruzeiro do Sul, Tarauacá, 
Feijó, os Municípios vizinhos de Cruzeiro do Sul: Porto 
Walter, Thaumaturgo, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, 
todos utilizam usinas termoelétricas. Isso significa um 
extremo custo para o transporte do combustível, do 
óleo diesel para esses Municípios, com o custo tam-
bém da danificação da estrada, poluição do rio, uma 
série de fatores complicadores dessa utilização das 
usinas termoelétricas. Nossa matriz energética é al-
tamente poluente.

E a nossa esperança é que, com duas ações 
que devem acontecer nos próximos anos, a gente vá 
ter uma matriz energética limpa para o Vale do Juruá, 
para todos os Municípios; primeiro, com a construção 
do Linhão entre Sena Madureira e Cruzeiro do Sul 
para levar a rede da Eletrobrás até Cruzeiro do Sul. 
Assim, esses Municípios vão poder ter acesso à rede 
de energia elétrica, ao Linhão, sem ter que depende-
rem das termoelétricas. 

E o segundo fator importante, que vai acontecer 
certamente, é que, com a exploração dessas jazidas 
de petróleo e gás no Vale do Juruá, vai ser possível 
no futuro, inclusive, o fornecimento de energia que 
virá a ser gerada da exploração do gás para a rede 
da Eletrobrás, de tal maneira que o Acre venha a se 
beneficiar dessa exploração; e o povo do Vale do Ju-
ruá, principalmente.

Então, o nosso esforço permanece o mesmo. 
Nós estamos permanentemente acompanhando esse 
processo da licitação do Linhão para a extensão da 
rede da Eletrobrás de Sena Madureira até Cruzeiro 
do Sul e, ao mesmo tempo, estamos acompanhando 
agora, passo a passo, essa Rodada de Licitações da 
Agência Nacional de Petróleo para que haja empre-
sas interessadas explorando petróleo e gás na região 
do Vale do Juruá. Hoje, já temos a garantia, o que nos 
deixa muito felizes, de que a Petrobras vai participar, 
sim, desse leilão. Tenho essa garantia do Diretor da 
Área de Exploração e Produção da Petrobras, José 
Miranda Formigli, que nos confirmou isso hoje, exata-
mente quando estava havendo uma sessão especial 
em homenagem aos 60 anos da Petrobras.

O que venho dizer aqui, nesta primeira fase do 
meu pronunciamento, Sr. Presidente, senhores teles-
pectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, 
pessoas que nos acompanham em todos o Municí-
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pios do Acre, é que, nos dias 28 e 29 de novembro, a 
Agência Nacional de Petróleo receberá a apresenta-
ção das ofertas das empresas que se habilitaram para 
participar da 12ª Rodada de Licitações da Agência 
Nacional de Petróleo. E, até a próxima sexta-feira, dia 
11, as empresas poderão entregar os documentos 
referentes à manifestação de interesse, documentos 
para qualificação.

Serão 110 blocos exploratórios em áreas de novas 
fronteiras nas Bacias do Acre, Parecis, São Francisco, 
Paraná e Parnaíba, e 130 blocos exploratórios em ba-
cias maduras do Recôncavo e de Sergipe e Alagoas. 
Para a Bacia do Acre, serão nove blocos exploratórios 
que estarão geograficamente localizados no oeste do 
Estado do Acre e sudoeste do Estado do Amazonas, 
porque os dois Estados estão muito ligados, e essa 
Bacia do Acre atinge tanto o Acre quanto o Amazonas.

As bacias acrianas, Acre e Madre de Dios, são 
extensões de províncias produtoras. Em países vizi-
nhos, já existe a exploração com sucesso do gás no 
campo de Camisea, no Peru, e do óleo, nos campos 
de La Colpa, no Peru, e Pando, na Bolívia.

A Bacia Amazônica peruana teve, no ano de 
2012, vinte e dois postos exploratórios perfurados e 
a produção média foi de 160 mil barris diários de pe-
tróleo e 20 milhões de metros cúbicos de gás natural. 

As reservas estimadas no ano passado eram de 
550 milhões de barris de petróleo e de 360 bilhões de 
metros cúbicos de gás natural.

Aguardamos com grande expectativa a 12ª Ro-
dada de Licitações, pois sabemos, caso seja encon-
trado gás e óleo no nosso Estado do Acre, da grande 
importância para a economia local, pois, além dos 
royalties e dos tributos (ICMS e ISS), se viabilizada 
a área, nós poderemos também pensar, futuramente, 
numa refinaria ou planta de diesel, a partir do gás na-
tural ou ainda geração termoelétrica que beneficiaria 
diretamente a indústria e os consumidores acrianos. 
Hoje, o alto custo de transporte para combustível faz 
com que a gasolina seja a mais cara do País.

E o Diretor da Área de Exploração e Produção da 
Petrobras, Sr. José Miranda Formigli, confirmou hoje 
que a Petrobras participará da licitação e que a dire-
toria da empresa tomou uma decisão nesse sentido. 
A diretoria da Petrobras se reuniu e tomou a decisão 
de participar do 12º Leilão e, certamente, vai poder 
também adquirir algum bloco no Estado do Acre, na 
Bacia do Acre.

A Diretora-Geral da Agência Nacional do Petróleo, 
Srª Magda Chambriard, também confirmou a realização 
da rodada de leilão, nos dias 28 e 29 de novembro, da 
12ª Licitação da ANP, e também manifestou total inte-
resse no sentido de que a Petrobras participe. Com a 

Petrobras participando, é garantia absoluta de suces-
so nessa licitação.

Feito esse anúncio, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Se-
nado, eu gostaria de relatar um pouco a agenda que 
cumpri no último final de semana no Estado do Acre. 

Estive inicialmente com o Ministro das Comuni-
cações, Paulo Bernardo, quando tivemos uma agenda 
específica da banda larga, em Rio Branco, com uma 
parceria assinada entre o Governo do Estado e a Te-
lebrás, no sentido de permitir que o nosso programa 
Floresta Digital tenha um incremento a mais nos pró-
ximos 30 ou 40 dias. Esse passo que foi dado é muito 
importante porque o Floresta Digital já é um sucesso. 
Nós temos, pelo menos, sete mil usuários/dia no pro-
grama Floresta Digital, em Rio Branco.

Esses usuários têm acesso a pelo menos 400kb 
de velocidade. A partir dessa parceria com a Telebrás, 
poderemos proporcionar, com apoio da Eletronorte, 
levando infraestrutura da rede de fibra ótica, a cada 
usuário pelo menos 1 mega de velocidade, o que vai 
dar mais condição de navegação e as pessoas vão ter 
acesso a muito mais conteúdo.

Continuando a nossa agenda, na sexta-feira, pe-
gamos um avião e fomos até o Município de Thauma-
turgo, no extremo do Estado do Acre, fazendo fronteira 
com o Peru, e de lá seguimos por barco até a comuni-
dade de Triunfo, uma hora e dez minutos descendo e 
depois uma hora e meia subindo de barco; pegamos 
um tempo de sol escaldante e outro tempo de chuva 
torrencial nessa viagem.

Tivemos a alegria de uma grande recepção. Fo-
mos recebidos lá na comunidade de Triunfo pelas fa-
mílias do Sr. Geraldinho e pelo Sr. Felipe. Exatamente 
nas propriedades desses senhores é que foi feito o ato 
de apresentação, de inauguração, de uma extensão 
de 90km do Programa Luz para Todos, beneficiando 
400 famílias.

Para nós, foi um momento de muita alegria, porque 
a felicidade daquelas pessoas era total. As pessoas não 
tinham acesso à energia e tiveram a oportunidade de 
serem beneficiadas pelo Programa Luz para Todos. Aí 
vale a pena fazer o registro do quanto esse programa é 
inovador, do quanto o Programa Luz para Todos revo-
luciona a vida das pessoas nas regiões mais isoladas.

Foi incrível como as pessoas se manifestaram em 
declarações de felicidade e os diversos testemunhos 
do quanto a luz mexe com a vida das pessoas. Agora 
elas podem conservar seu alimento, tomar água ge-
lada, assistir televisão; podem inclusive ter acesso a 
uma infinidade de informações que antes não tinham 
e viviam no seu isolamento sem informação.
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Foi um ato muito bonito, fiquei muito feliz de ter 
participado dessa atividade com o Governador Tião 
Viana, com o Vice-Governador César Messias, com 
o Prefeito de Thaumaturgo, Aldemir Lopes, que está 
fazendo um excelente trabalho na cidade e conseguiu 
dar um ânimo novo para a população de Thaumaturgo.

Então, foi algo muito interessante, que nos dei-
xou bastante otimistas por fazer política, por discutir, 
por projetar e por executar coisas que melhoram a 
vida das pessoas nas comunidades mais remotas, 
mais distantes.

Então, foi muito gratificante para mim testemu-
nhar a chegada do Luz para Todos na comunidade do 
Triunfo, no Alto Juruá, beneficiando, ao mesmo tempo, 
400 famílias. Vale a pena ressaltar também que, no 
Estado do Acre, o Programa Luz para Todos já bene-
ficiou mais de 40 mil pessoas em todos os Municípios. 

Retornando de Thaumaturgo, dessa comunidade 
do Triunfo, fomos à cidade de Tarauacá, onde assisti-
mos e acompanhamos a procissão de São Francisco, 
no dia 4 de outubro. Também na cidade de Tarauacá, 
participamos de uma feira da economia solidária, a feira 
do pequeno produtor, uma feira que envolveu agricul-
tores que participam do PAA (Programa de Aquisição 
de Alimentos), que tem recebido todos os benefícios 
possíveis por parte do Governo do Estado e do Gover-
no Federal, da nossa Presidenta Dilma. Agora, a sua 
produção tem garantia de compra por parte do Governo 
Federal. Seja para as escolas, seja para as casas de 
abrigo, seja para as comunidades terapêuticas, o Go-
verno Federal garante a compra da produção e depois 
encontra uma forma de armazenar essa produção, ou 
fazer com que esses alimentos cheguem às institui-
ções que prestam serviço público, que são de utilidade 
pública e que não têm como adquirir esses alimentos.

Estivemos lá em Tarauacá com o Prefeito Rodri-
go Damasceno, um prefeito jovem que também tem 
feito uma mobilização muito grande da sociedade de 
Tarauacá, e pudemos presenciar o quanto a produção 
do Município está em alta. Vale a pena ressaltar: quem 
não conhece, tem que conhecer Tarauacá, a cidade 
que produz, provavelmente, o maior abacaxi do Brasil. 
Não creio que haja no Brasil outro lugar que produza 
um abacaxi tão grande quanto o de Tarauacá. 

Nessa feira, realizada na sexta-feira, os abacaxis 
vencedores tinham 11kg e 12kg de tamanho. Em outra 
ocasião, eu trouxe um abacaxi desses aqui e as pesso-
as puderam saboreá-lo e viram que, além de grandes 
e pesados, são também saborosos. Certamente, não 
faltará oportunidade para a gente trazer um abacaxi de 
Tarauacá, para mostrar que a população de Tarauacá, 
o Prefeito Rodrigo Damasceno e todos os seus auxi-
liares têm uma hospitalidade especial e, com certeza, 

vão ficar felizes ao saber que as pessoas têm acesso 
à sua produção. 

Essa agenda, tanto no Município de Thaumaturgo 
quanto em Tarauacá, foi uma agenda no sentido de es-
tar em contato com as pessoas que estão produzindo, 
estão procurando dar vazão à sua potencialidade e, 
ao mesmo tempo, tendo acesso às políticas públicas. 

Ao terminar essa agenda, eu pude fazer uma 
inspeção, juntamente com o Governador Tião Viana, 
às obras da BR-364, que é a nossa ligação direta de 
Rio Branco até Cruzeiro do Sul. É uma obra que foi 
iniciada na década de 60 pelo Presidente Juscelino 
Kubitschek e é um desafio que se mantém até hoje. 

Nos últimos governos – Jorge Viana, Binho Mar-
ques e agora com o Governador Tião Viana –, a gente 
conseguiu chegar a Cruzeiro do Sul. Não existe mais 
interrupção durante os invernos. A estrada permite o 
tráfego de inverno a verão, mas ela ainda tem muitos 
problemas. O Governador Tião Viana assumiu pesso-
almente o desafio de inspecionar a obra toda sema-
na, tem procurado estar presente, indo a Cruzeiro do 
Sul ou voltando de Cruzeiro do Sul para Rio Branco 
sempre de carro, acompanhando cada um dos can-
teiros de obra e dando a garantia de que os trechos 
que necessitam de recuperação estão recebendo essa 
atenção de recuperação. O trecho que falta ser con-
cluído também já tem atenção especial do Governo do 
Estado para concluí-lo. 

O desafio posto é concluir as etapas que estão 
faltando, repassar essa obra para o Ministério dos 
Transportes, para o Departamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes, o DNIT, a fim de que o 
Governo Federal passe a fazer a manutenção dessa 
rodovia, porque é algo completamente inconcebível 
que o Governo do Acre, governo pobre, com tantas 
dificuldades, tenha que bancar a manutenção de uma 
rodovia federal. Então a rodovia está sendo concluída 
a duras penas, com o esforço tremendo de parte do 
Governador Tião Viana. Mas, graças a Deus, já foram 
concluídas todas as pontes de Rio Branco a Cruzeiro 
do Sul. Todas as pontes, todos os bueiros, todas as 
obras já foram concluídas, mas ainda há trechos de 
pavimentação para serem concluídos.

Tenho certeza de que, ao término de 2013 até 
meados ou final de 2014, a gente vai ter a pavimenta-
ção da BR-364 em condição de ser inaugurada numa 
grande festa. Aí, sim, com a presença da nossa Pre-
sidenta Dilma Rousseff, e mostrando que o Governo, 
quando tem preocupação em fazer o melhor pela po-
pulação, produz resultados excepcionais. E é nesse 
sentido que nós estamos trabalhando. A gente acredita 
que a política pode trazer melhoria para a qualidade 
de vida das pessoas e é assim que a gente tem se 
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dedicado, procurando fazer com que o mandato este-
ja em sintonia com as necessidades da população. A 
gente faz essa mediação do Governo do Estado com 
o Governo Federal, com os Ministérios, buscando as 
condições adequadas, para concluir com sucesso este 
desafio, que é o grande sonho do povo acriano, a con-
clusão da BR-364.

Então, Sr. Presidente, agradecendo a tolerância 
do tempo, concluo aqui e me coloco à disposição para 
fazer o bom debate sempre.

Muito obrigado.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 

RO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Tem V. Exª a palavra, 
pela ordem.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, apenas para fazer um 
registro aqui.

Com muito pesar, registramos o falecimento do 
ex-Prefeito de São Paulo, Miguel Colasuonno, ocorri-
do na última sexta-feira, dia 4, aos 74 anos, devido à 
complicação de seu estado de saúde. Ele deixou cinco 
filhos e a mulher, Marlene.

Miguel Colasuonno era um peemedebista de 
conduta ilibada e exerceu vários cargos públicos, a 
exemplo do cargo de Diretor de Administração da Ele-
trobras, para o qual foi indicado pelo PMDB em 2008, 
e exerceu esse cargo até os últimos dias de sua vida. 
Inclusive, passou mal na sexta-feira, no exercício da sua 
função como Diretor de Administração da Eletrobras.

Formado em economia na Universidade de São 
Paulo, na USP, Colasuonno teve militância política ati-
va, tendo sido vereador, Secretário de Estado de São 
Paulo, Prefeito da capital paulista e Presidente da Em-
presa Brasileira de Turismo, a Embratur. 

Perdemos, sem dúvida, um grande homem pú-
blico, competente e cumpridor de suas obrigações. 
Os nossos sentimentos à família enlutada pela perda 
desse grande cidadão brasileiro, chamado, como todos 
conheciam, Professor Miguel Colasuonno.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – V. Exª me permite um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido na 
forma regimental.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Se me permite...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Não há aparte em pedido 
pela ordem, mas, se V. Exª quiser pedir também pela 
ordem, pode fazê-lo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Pela ordem, então, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, eu até tenciono apresentar, ainda 
hoje, o requerimento de pesar, com o Senador Valdir 
Raupp, para que seja aqui registrado, pelo falecimento 
do Professor Miguel Colasuonno, ex-Prefeito de São 
Paulo, ex-Vereador, Deputado Federal, e que deu uma 
contribuição muito importante, inclusive como diretor 
da Fipe, do Instituto de Pesquisas Econômicas da Uni-
versidade de São Paulo. 

Lembro-me de que, certo dia nos anos 70, o 
Professor Miguel Colasuonno me convidou para es-
tar presente numa conferência de enorme relevância, 
pois visitava a Universidade de São Paulo o Professor 
James Tobin, da Universidade de Yale, extraordinário 
Prêmio Nobel de Economia. Aquele foi para mim um dia 
supergratificante, porque tive a oportunidade de levar 
o Professor James Tobin para conhecer toda a Gran-
de São Paulo, suas áreas mais carentes e suas áreas 
mais desenvolvidas. Com ele sempre aprendi muito. 

Visitei o Professor James Tobin na Universidade 
de Yale. Ele foi um dos pioneiros na concepção da ga-
rantia de uma renda mínima, através de um demogrant 
que ele propôs ao candidato à presidência da repú-
blica George McGovern, em 1972, quando disputou 
as eleições com Richard Nixon. Àquela altura, ainda 
não se havia desenvolvido tão bem todo o conceito, 
as vantagens da renda básica de cidadania, à qual 
equivalia aquele demogrant, que, se fosse aplicado 
em 1972, seria equivalente, pela proposta de James 
Tobin, a US$1 mil por ano – hoje seriam US$10 mil a 
US$12 mil por ano para cada cidadão norte-americano. 

O Professor Miguel Colasuonno, como verea-
dor e como prefeito, deu uma enorme contribuição ao 
Município de São Paulo e agora, conforme ressaltou 
o Senador Valdir Raupp, continuava a colaborar no in-
teresse público como diretor da Eletrobras. 

Portanto, transmito também os meus sentimentos 
a sua senhora, a sua família, a toda a comunidade de 
professores e estudantes da USP, da Fipe e da Facul-
dade de Economia e Administração da USP, onde ele 
foi um valoroso professor.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, a Mesa 
acolhe a palavra pela ordem de V. Exª, já, inclusive, 
como um encaminhamento do requerimento que V. Exª 
anunciou que vai apresentar. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Fora do microfone.) – Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, neste ins-
tante, o Senador Vital do Rêgo, do PMDB da Paraíba. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB 
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, meus 
cumprimentos. 

Eu quero me associar às manifestações do meu 
Presidente, o Presidente nacional do PMDB, o Senador 
Valdir Raupp, a esta legenda histórica do PMDB paulis-
tano. Hoje, perdemos a presença entre nós de Miguel 
Colasuonno. Ele representou muito para a formação 
do Partido no Brasil e prestou inestimáveis serviços 
à construção desta legenda histórica que é o PMDB. 

Eu tenho a honra, Sr. Presidente, de poder, neste 
momento, falar do mais importante ato da democracia 
brasileira nesses últimos 25 anos. Anteontem, sába-
do, dia 5 de outubro de 2013, comemoramos 25 anos 
desde o dia em que foi promulgada a nossa Lei Maior, 
a que reúne as normas básicas e perenes, segundo 
as quais se rege toda a vida civil e política brasileira. 

Ela foi apelidada de Constituição Cidadã pelo 
inestimável e insubstituível Deputado Ulysses Guima-
rães. Ele se tornou por ela – e ela se tornou – símbolo 
imortal, tal foi o vulto do papel político que ele cumpriu 
na histórica redemocratização do Brasil. O orgulho 
que Ulysses externou ao brandir, em gesto histórico, 
aquele livrinho de capa verde e amarela, quando, por 
fim, a Carta Magna foi aprovada pela Constituinte, 
certamente foi e tem sido compartilhado por cada um 
de nós brasileiros. 

No dia 29 de outubro próximo, será realizada, 
em plenário, sessão especial para comemorar os 25 
anos da Constituição. Porém, eu não gostaria de dei-
xar passar em branco a data de sábado passado, dia 
5 de outubro, uma das datas mais importantes, repito, 
para o País. 

Ulysses, do PMDB, fez mais do que apelidar a 
nova Carta ou brandir um exemplar dela naquele mo-
mento. Mais que isso, tudo o que ele fez, ao longo de 
quase dois anos comandando a Assembleia Nacional 
Constituinte, permaneceu como um símbolo da conduta 
serena, forte, com autoridade de comandante daquele 
que foi, sem dúvida alguma, o mais fecundo período 
constitucional que vivemos nestes últimos 25 anos.

Foram 62 mil emendas apresentadas durante 
615 dias de trabalho. Isso não podemos esquecer, 
porque, por mais defeitos que tenha, Senador Moza-
rildo, a nossa Constituição, ela tem defeitos que são 
quase inevitáveis, em razão de constituir-se um texto 
longo que parece querer abraçar todas as minúcias 
da vida nacional.

Mas a Lei Maior representa, em seu nível mais 
profundo, a recusa horrorizada da Nação contra o re-
gime do arbítrio e contra a ditadura.

E é desse espírito de liberdade e de direito que 
temos de nos imbuir nos nossos dias de trabalho no 
Congresso Nacional, pois as palavras escritas no papel, 
por mais nobre que seja este papel, tornam-se mortas 
se não são vivificadas, se não vividas cotidianamente 
pelo sentimento e pelos valores do povo.

O dever que temos é de abraçar no íntimo de 
cada um de nós a mensagem democrática e liberal 
de nossa Constituição cidadã.

Temos, também, de nos manter vigilantes em fa-
vor de nossa democracia liberal, honrando-a e jamais 
a desprezando. 

O Brasil tem um longo e persistente passado au-
toritário. A ditadura militar, que a Constituição de 1988 
destronou e arrancou do mundo político-jurídico, foi 
apenas o último período desse passado. Não nos en-
ganemos: existem inimigos da liberdade e do Estado 
de direito ainda hoje, e é nesses momentos de crise 
e de dissensão que eles surgem mais alvoroçados.

Quanto ao espectro político-ideológico, eles se 
situam tanto à direita quanto à esquerda. Há segmen-
tos autoritários dos dois lados: há entre aqueles que 
saudaram com simpatia o advento e a permanência da 
ditadura militar; e há, também, aqueles que se opuse-
ram, não por amor apenas à liberdade, nem por ódio 
ou por nojo ao arbítrio, mas por preferirem outro tipo 
de arbítrio.

Devo mencionar que do arbítrio tenho experiência 
pessoal no âmbito familiar, pois foram cassados pe-
los militares, em 1969, tanto meu pai, Antônio Vital do 
Rego, quanto meu avô Pedro Moreno Gondim. 

No dia 13 de janeiro de 1969, Senador Mozarildo, 
em uma mesma lista, estavam os nomes de meu pai 
e de meu avô, cassados pela ditadura militar. Em de-
zembro do ano passado, em emocionante e inesque-
cível sessão na Câmara dos Deputados, o mandato de 
ambos foi simbolicamente devolvido, juntamente com 
o de todos os deputados cassados pela ditadura, um 
simbolismo cívico de reparação e justiça.

Mas eu gostaria, agora, de tão somente louvar 
a Constituição, pelo que ela trouxe de mais positivo à 
vida nacional, mencionando resumidamente alguns 
pontos relevantes, deixando minha análise mais crítica 
de seu texto para o momento da nossa sessão solene. 
É inegável que hoje o Brasil é um País mais civilizado, 
mais solidário, institucionalmente mais maduro, política 
e economicamente mais estável e socialmente mais 
justo do que era há 25 anos. Grande parte desse sal-
do pode-se debitar à conta da Constituição de 1988.
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Em solenidade ocorrida há poucos dias, na última 
quinta-feira, o Presidente do Senado, Senador Renan 
Calheiros, listou alguns inegáveis avanços, de cunho 
social, permitidos ou alcançados pela Carta Magna, 
avanços que eu gostaria de relembrar, fazendo minhas 
as palavras do Sr. Presidente: a demarcação de terras 
indígenas; o reconhecimento da propriedade de áreas 
remanescentes de quilombos; o direito a voto para os 
maiores de 16 anos; o salário mínimo nacionalmente 
unificado e valorizado – salário mínimo que, aliás, teve 
seu valor real fortemente majorado desde então, de 
US$60,00 à época a US$300,00 nos dias de hoje –; 
a jornada de trabalho de 40 horas semanais; os dis-
positivos que garantem a preservação ambiental; a 
equiparação da união estável ao casamento; a licen-
ça-paternidade; a aposentadoria para trabalhadores 
rurais; a garantia de atendimento especial aos porta-
dores de deficiência; a universalização da Previdência 
Social e o fortalecimento do Ministério Público, a que 
eu acrescentaria, neste instante, outra universalização 
de suma importância e complementar àquela, que é 
a universalização da prestação pública e gratuita de 
saúde ao povo, por meio desse gigante – que V. Exª 
conhece tão bem, Senador Mozarildo – que é o nosso 
Sistema Único de Saúde, que, se é grande em relação 
aos problemas que o envolvem, é porque os problemas 
são do tamanho de sua ousadia, a ousadia de não 
deixar nenhum brasileiro sem atendimento de saúde, 
sejam tais brasileiros ricos ou pobres. Esse é o espírito 
da universalização proposta na Constituição Cidadã.

A liberdade de expressão, porém, foi o fundamento 
do regime de liberdades que o Presidente do Senado 
mais enfatizou, reafirmando o compromisso inabalável 
desta Casa Legislativa em relação a estas liberdades. 
E eu me somo a ele neste compromisso declarado 
publicamente de obstar sempre, sempre, quaisquer 
tentativas, venham de onde vierem, de manifestar o 
livre debate público e a livre circulação e publicação 
de fatos, opiniões e ideias.

Srªs e Srs. Senadores, restaurando a liberdade 
e o Estado de direito em nosso Brasil, a Constituição 
de 1988, não resta dúvida, por meio de seu centro de 
gravitação, por meio de suas cláusulas pétreas, colocou 
o cidadão no centro da ordem constitucional.

As garantias constitucionais individuais e cole-
tivas, as normas inegociáveis e inafastáveis da nova 
ordem, estão abrigadas principalmente no art. 5º da 
Lei Maior, desdobradas em 78 incisos. No fulcro deste 
artigo e perpassando todos os seus incisos, assim eu 
o considero, estão fincados os valores morais e polí-
ticos da liberdade e da dignidade da pessoa humana. 
Não é possível afastar a primazia desses valores entre 

nós senão derrubando, e necessariamente pela força 
bruta, o próprio regime liberal e democrático.

Quanto à eficiência em proteger a liberdade e o 
direito, basta dizer – o que é sabido por todos – que 
a Constituição da República, desde 1988, inaugurou, 
em toda a história do Brasil Republicano, o mais longo 
período de estabilidade institucional. Para um País com 
tantos solavancos, com tantas rupturas institucionais 
ao longo da sua história, tal estabilidade, duramente 
conquistada, não é pouca coisa. Deve ser valorizada, 
e muito.

Igualmente, desde 1988, apesar de reformada 
em artigos importantes, apesar da necessidade de 
ter tido atualizado seu extenso texto e seus inúmeros 
dispositivos em diversos pontos, a Constituição man-
teve-se inalterada quanto a sua estrutura e arquitetura 
jurídica, que é a base essencial naqueles termos que 
fundamentam o pacto ideológico e institucional que nos 
mantêm unidos e solidários como Estado, como Nação.

Então, Srªs e Srs. Senadores, eu quero deixar 
marcado o dia de hoje, no meu mandato – primeiro dia 
de sessão no Senado desta semana, dois dias passa-
dos do dia 5 de outubro de 2013 –, com este primeiro 
pronunciamento comemorativo de uma Constituição 
que, por tudo o que eu disse hoje com brevidade, faz 
jus ao epíteto de cidadã, que Ulysses lhe conferiu há 
25 anos.

Nossa Constituição veio para nos devolver a 
dignidade de um povo livre, fez da redemocratização 
um processo cumulativo e irreversível, cimentou em 
nossas mais caras e generosas aspirações nacionais 
uma plataforma apontada para o futuro.

Saibamos sempre, por amor à liberdade e a seus 
fundamentos, ser merecedores dessa dignidade de 
homens livres no Estado democrático de direito.

Sr. Presidente, essas são as palavras que devo, 
com muita honra, na condição de Presidente da Comis-
são de Constituição e Justiça, proferir neste momento 
em que todos nós, Senador Suplicy, estamos come-
morando os 25 anos da nossa Carta Magna.

Ouço com prazer esse brilhante Senador, por 
São Paulo, Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT 
– SP) – Meus cumprimentos, Senador Vital do Rêgo, 
por esta homenagem que faz aos Constituintes da 
Constituição cidadã, inclusive ao Presidente Ulysses 
Guimarães, pois foi ele que assim qualificou a nossa 
Constituição de 1988, e pela avaliação que faz de quan-
to o Brasil avançou por termos tido a apreciação e a 
aprovação desta Constituição, que teve como uma de 
suas características a participação popular. Ainda na 
semana passada, o Professor Dalmo de Abreu Dallari, 
ao recordar dos passos dados na Constituinte, recor-



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 8 69963 

dou que ali, nas arcadas da Faculdade de Direito do 
Largo São Francisco da Universidade de São Paulo, 
instituiu-se um grupo para organizar a chamada parti-
cipação popular, algo que depois se multiplicou pelas 
mais diversas instituições brasileiras. Então, sejam os 
acadêmicos ou os juristas nas diversas instituições de 
ensino, mas também por toda parte, as entidades, os 
sindicatos, tudo o mais passaram a encaminhar su-
gestões aos Constituintes. Dessa forma, o Presidente 
Ulysses Guimarães organizou grupos de trabalho que 
justamente tinham a responsabilidade de receber es-
sas sugestões, que foram em grande parte contempla-
das. Mas agora V. Exª nos fala da importância de nós 
aperfeiçoarmos a Constituição. E ali, na Comissão de 
Constituição e Justiça, presidida por V. Exª, nós temos 
tido a oportunidade de examinar proposições, algu-
mas das quais, inclusive, apresentei. V. Exª me disse, 
há pouco, que irá, sim, designar os relatores para as 
proposições e, dentre elas, está uma que eu considero 
importante: dar transparência ao longo da campanha 
eleitoral e até o último dia da campanha eleitoral. Ou 
seja, no próximo ano, se, em 15 de agosto, 15 de se-
tembro e 5 de outubro, todos os candidatos, partidos 
e coligações registrarem em seu sítio eletrônico as 
suas contribuições, isso permitirá aos eleitores saber 
a natureza do financiamento de cada coligação, par-
tido e candidato. É uma proposta que eu avalio como 
adequada no sentido do aprimoramento de nossas 
instituições democráticas. Esse é um dos projetos que 
eu agradeceria a designação de um relator por V. Exª. 
Meus cumprimentos pelo trabalho que vem realizan-
do, inclusive para aperfeiçoar nossa Constituição, na 
Presidência da Comissão de Constituição e Justiça. 

O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco Maioria/PMDB – 
PB) – Agradeço a V. Exª. Não é à toa, mas por um sen-
timento de justiça que o povo do Estado de São Paulo 
o tem aqui na longevidade operosa de seu mandato, 
Senador Eduardo Suplicy. V. Exª faz parte da história 
deste Senado, propondo matérias de relevância no 
aperfeiçoamento do texto constitucional.

A Comissão de Constituição e Justiça tem en-
tre as suas mais importantes atribuições, Senador 
Mozarildo, V. Exª que tem a honra de participar dela, 
a possibilidade de receber as propostas de emenda 
constitucional, aperfeiçoando o texto tão consagra-
do, jubilosamente consagrado nestes 25 anos de um 
momento sublime que a Nação viveu. E V. Exª, Sena-
dor Suplicy, pôde testemunhar, desde o Estado de S. 
Paulo, o rio de ideias permanente que abasteceram 
este nosso Plenário, este nosso Congresso ao longo 
de 615 dias, que foi o tempo da nossa formulação da 
Carta Magna.

Eu gostaria de dizer que a contribuição de V. 
Exª sempre será muito importante. Nós haveremos 
de participar imediatamente, todas elas, propostas de 
emenda constitucional ou não, propostas de emenda 
constitucional ou projetos de legislação ordinária, com 
a rapidez e celeridade que o assunto merece.

Rapidamente, Sr. Presidente, para não abusar 
da paciência de V. Exª, tão generosa e tão solidá-
ria, desde já agradeço a permuta que fizemos com o 
Senador Randolfe Rodrigues, que estaria, dentro do 
calendário dos oradores, a participar deste momento. 
Nós pedimos a permuta de nosso tempo com S. Exª, 
que foi muito generoso. Em respeito a S. Exª, eu queria 
apenas comentar a agonia que hoje o povo nordestino 
vive com relação à distribuição de milho para o abas-
tecimento dos micro, pequenos e médios produtores 
de todo o Nordeste.

A Conab tem hoje dezenas, milhares de tonela-
das que não podem ser distribuídas por força de uma 
portaria que renovava os subsídios para o pequeno 
produtor e para o médio produtor. Uma saca de milho 
em nosso Estado, na Paraíba, custa R$18,00 ao pe-
queno e R$21,00 ao médio. Essa portaria venceu no 
dia 30 de setembro. Nestes últimos sete dias, não há 
dispositivo legal que permita à Conab distribuir esse 
milho com esse preço subsidiado. E nós apelamos 
hoje. Fizemos um verdadeiro périplo pelos Ministérios 
da Agricultura, da Casa Civil e, recentemente, pelo 
Ministério da Fazenda e recebemos a confirmação de 
que essa portaria iria ser renovada.

Abreviamos a renovação – já tarde – dessa porta-
ria. Hoje, para um pequeno e médio produtor comprar 
uma saca de milho em meu Estado, na Paraíba, em 
Alagoas, em qualquer outro Estado da região Nordeste, 
terá de pagar R$37,00, podendo pagar R$18,00 com 
preço subsidiado.

Recebi do Ministério da Fazenda, do Sr. Secretá-
rio Diogo Oliveira, a manifestação de que rapidamen-
te essa portaria iria sair, exatamente para diminuir as 
angústias do povo paraibano e do povo nordestino.

Agradeço a V. Exª e agradeço a atenção do povo 
brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Vital, quero 
cumprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento que fez 
sobre a nossa atual Constituição, sobre o processo 
constituinte. E quero, como ex-constituinte, dizer que 
realmente a nossa Constituição é vasta, é detalhada, 
mas isso é compreensível. Ela foi elaborada logo após 
décadas de regime de exceção, portanto sofreu a pres-
são das ruas, das diversas camadas da sociedade, 
para ter na Constituição os seus direitos garantidos. 
E nós avançamos, como V. Exª citou, por exemplo, na 
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questão dos direitos fundamentais do ser humano, 
algo em que nenhuma outra Constituição brasileira 
tinha avançado tanto, e na implantação do SUS, que 
também está completando 25 anos, e que, lamenta-
velmente, ainda não atingiu o ideal que nós pensamos 
na época da elaboração da Constituição.

Portanto, parabéns pela abordagem.
Concedo a palavra, neste instante, pela Liderança 

do PSOL, ao Senador Randolfe Rodrigues, do Amapá.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, senhoras e senhores que nos 
ouvem e nos assistem pela Rádio e pela TV Senado, 
quero continuar no tema.

Neste final de semana, em 5 de outubro de 2013, 
a Constituição promulgada no Plenário do Congresso 
Nacional completou seus 25 anos. E ainda bem, Sr. 
Presidente, que esta sessão não deliberativa de hoje 
ocorre sob a Presidência de V. Exª, que foi um dos 
Deputados constituintes. Então, V. Exª deve se lem-
brar de um dos trechos de S. Exª o saudoso Ulysses 
Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, quando, da 
mesa da Assembleia Nacional Constituinte, no seu 
célebre discurso de promulgação do Texto Constitu-
cional, proclamava para todo o Brasil: “A Constituição 
mudou na sua elaboração”. E, mais adiante, ele dizia: 
“Mudou quando quer mudar o homem em cidadão. E 
só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê 
e escreve, mora, tem salário, hospital e remédio, lazer 
quando descansa.” 

Assim o Presidente Ulysses Guimarães definia 
cidadão. Mais adiante, Ulysses Guimarães definia o 
que era cidadão em relação ao alfabeto. Dizia Ulysses 
Guimarães sobre o alfabeto: “Num País de 30 milhões, 
401 mil analfabetos, afrontosos 25% da população, 
cabe advertir: a cidadania começa com o alfabeto”. 

Sr. Presidente, há 25 anos, o Presidente Ulysses 
Guimarães nos advertia, na promulgação do nosso 
atual texto constitucional, na conclusão dos trabalhos 
da Assembleia Nacional Constituinte. Dizia para nós 
que, num País com 30 milhões de analfabetos, cabia 
advertir: a cidadania começa com o alfabeto. 

Cabe iniciarmos aqui uma reflexão sobre o Brasil 
que temos hoje, 25 anos depois, porque ainda pade-
cemos com 13,2 milhões de analfabetos, ainda temos 
8,7% da população padecendo de analfabetismo. Em 
1988, no 5 de outubro de 1988, no Brasil, nós tínhamos 
a chaga de 25% da população. Vinte e cinco anos de-
pois, este País foi incapaz de erradicar o analfabetismo. 

Alguns vão dizer: mas vamos comemorar! Co-
memorar? Comemorar a pífia redução de menos de 
1% ao ano do índice de analfabetos? Este País, que 
se arvora em ser uma das maiores economias do 

mundo – e é uma das maiores economias do mundo 
–, mas se arvora ao querer ser um dos países a estar 
assentados no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas não se envergonha de, em 25 anos, não ter 
erradicado o analfabetismo? E se inserir num grupo 
de países que ainda têm entre suas chagas o anal-
fabetismo? Nós vamos nos orgulhar de, em 25 anos, 
não ter banido o analfabetismo como uma chaga da 
sociedade brasileira? 

Eu vou dizer o que significam esses dados para 
o Brasil. Na lista de países por índice de alfabetiza-
ção no mundo, Senador Mozarildo Cavalcanti, a nos-
sa condição é de 95º. Quando o Presidente Ulysses 
Guimarães fez aqui o pronunciamento que dizia “num 
País de 30 milhões e 401 mil analfabetos, afrontosos 
25% da população”, outros países tinham índices de 
analfabetismo maiores do que o nosso. O dramático, 
para nós, é que esses outros países do planeta, nes-
ses 25 anos, erradicaram ou reduziram seus índices 
de analfabetismo mais eficientemente do que nós. E, 
nesses 25 anos, o Estado brasileiro se mostrou inca-
paz de erradicar o analfabetismo.

Nesses 25 anos, a Tailândia reduziu o analfabe-
tismo mais do que nós. Nesses 25 anos, o Equador, 
que tinha 10% mais analfabetos do que o Brasil, re-
duziu os índices de analfabetismo mais do que nós. 
Nesses 25 anos, o México, que em 1988 tinha mais 
analfabetos do que nós, reduziu o índice de analfabe-
tismo mais do que nós. Nesses 25 anos, a Venezuela, 
que tinha mais analfabetos do que nós, declarou o seu 
território livre de analfabetismo. Nesses 25 anos, chega 
a ser vergonhoso que a República Cooperativista da 
Guiana, vizinha nossa, Senador Mozarildo, vizinha de 
Roraima e do Amapá, tenha reduzido o analfabetismo 
para índices insignificantes, enquanto nós não conse-
guimos. Reduziu o analfabetismo para menos de 2%, 
enquanto nós não conseguimos. Nesses 25 anos, a 
Colômbia reduziu mais o analfabetismo do que nós; o 
Paraguai, de que nós tanto zombamos, reduziu mais 
o analfabetismo do que nós. O Suriname, a República 
do Suriname reduziu mais o analfabetismo do que nós. 
E o que é trágico, para nos deixar rubros de vergonha: 
a República do Zimbábue, na África, que tinha índices 
de analfabetismo maiores do que o nosso, nesses 25 
anos reduziu mais o analfabetismo do que nós. 

Pior, Sr. Presidente, pior do que isso é constatar 
que alguns países, que algumas regiões com esse ín-
dice de analfabetismo que aqui externei, que aqui nós 
relatamos, metade desse número... Veja, hoje temos 
13,2 milhões de analfabetos, segundo o último PNAD, 
que foi divulgado semana passada. Desses, 7,1 milhões 
estão no Nordeste. Metade está no Nordeste do País.
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Os índices de analfabetismo no Nordeste do País 
pouco se alteraram em relação a 1988, comparados 
com os dados do Brasil. Se, no Brasil, em 1988, a 
chaga era de 25% da população brasileira, em alguns 
Estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão e 
de Alagoas, os índices chegam a ser de 22% e 20%, 
os mesmos índices que tinham em 1988. Ou seja, 
comparados ao índice nacional, em nada alterou, ou 
pouco alterou. 

Na maioria dos Estados nordestinos não houve 
queda significativa dos índices de redução do analfa-
betismo. Mais grave e talvez mais dramático do que 
isso é que esses Estados do Nordeste se comparam 
a alguns países que estão abaixo do Brasil no quadro 
internacional de alfabetização. Os dados do Nordeste 
se comparam a São Vicente e Granadinas, a Domini-
ca, a Guiné Equatorial, a Bahrein, a Namíbia, a São 
Tomé e Príncipe, à República do Congo. 

Os dados do Nordeste brasileiro, de analfabe-
tismo, são iguais a Suazilandia, às Ilhas Salomão, a 
Vanuatu, ao Camboja, que saiu de uma guerra civil, 
à República do Quênia, a Madagascar, a Dijibuti, à 
Argélia e à Líbia, que recentemente esteve envolvida 
numa guerra civil. E há regiões do Nordeste brasilei-
ro com dados piores de analfabetismo do que países 
africanos que recentemente estiveram envolvidos em 
guerra civil.

Portanto, não há o que celebrar desses números. 
Aliás, o mais dramático é que a mais recente pesqui-
sa PNAD revela um retrocesso ou, se não foi um re-
trocesso, no mínimo uma estagnação dos índices de 
redução do analfabetismo no Brasil. 

O problema é que não é só na redução do anal-
fabetismo que está a dramaticidade dos números bra-
sileiros em relação à educação. O índice de brasileiros 
com nível superior completo ainda é de 12% da popu-
lação. Nós ainda temos 3,5 milhões de crianças traba-
lhando, segundo os últimos dados da pesquisa PNAD.

Quero repetir aqui o trecho do discurso, de 1988, 
do Presidente Ulysses Guimarães. “A Constituição mu-
dou quando quer mudar o homem em cidadão. E só 
é cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e 
escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando 
descansa.”

O principal de todas as belas conquistas do Texto 
Constitucional de 1988 é o texto que cria, neste País, 
um estado de bem-estar, é o texto a ser ressaltado, 
porque a questão que compreende no País a introdu-
ção de uma ordem de bem-estar, a questão social, 
sempre foi tratada pela ótica das classes dominantes, 
pela ótica do Governo, como uma questão de polícia e 
não como uma questão social. É por isso, talvez, que 
boa parte das demandas sociais traçadas na Carta 

não foram cumpridas ainda, e é sobre isso que tem 
que se debruçar, é sobre isso que tem que se refletir.

A Carta de 1988 assegura e garante para todos 
um Sistema Único de Saúde, universal, público e gratui-
to para todos. E é verdade que esse Sistema Único de 
Saúde enfrenta hoje um gravíssimo problema, o mais 
grave dos problemas, que tem que ser enfrentado com 
a responsabilidade devida por parte do Governo, que 
é o problema do seu financiamento. O SUS não pode 
ser terceirizado, e a responsabilidade do SUS não pode 
ser entregue para organizações sociais.

A Constituição declarou claramente que a res-
ponsabilidade é do Estado brasileiro com um Sistema 
Único de Saúde gratuito, universal, de qualidade e para 
todos. A Constituição assegurou esses direitos que o 
Presidente Ulysses Guimarães proclamou aqui no seu 
pronunciamento de promulgação da Constituição, os 
princípios de quem é cidadão: “Só é cidadão quem 
recebe justo e suficiente salário, quem lê e escreve.” 
Nesse sentido, ainda temos 13,2 milhões de brasileiros 
que não têm reconhecidos seus direitos de cidadãos, 
metade desses localizados no Nordeste do País. E 
mais, não temos tido as políticas, por parte do Estado 
brasileiro, para este número ser traduzido a zero; não 
temos tido, porque é inaceitável que, de 1988 para cá, 
o número de analfabetos não tenha sido reduzido em 
percentual superior a 1% ao ano. 

“E só é cidadão quem ganha justo e suficiente 
salário, lê e escreve, [só é cidadão quem] mora, quem 
tem hospital e remédio, lazer quando descansa.” Para 
ter hospital e remédio, é necessário ter um Sistema 
Único de Saúde público e de qualidade e, em especial, 
um Sistema Único de Saúde que tenha, em especial, 
financiamento, para ser garantido o seu princípio fun-
dante na Constituição de Sistema Único de Saúde, 
conforme elaborado no Texto Constitucional de 1988, 
que é o princípio da universalidade e da qualidade no 
atendimento para todos.

Senador Eduardo Suplicy, tenho o prazer de 
ouvi-lo.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Quero cumprimentá-lo, Senador Randol-
fe Rodrigues, primeiro, por aqui estar recordando as 
aspirações de todos os brasileiros que, liderados por 
Ulysses Guimarães, promulgaram a Constituição de 
1988, e V. Exª tão bem recorda os princípios e diretrizes 
colocados por Ulysses Guimarães para fazer o nosso 
Brasil avançar na direção de prover efetivo grau de di-
reitos da cidadania a toda e qualquer pessoa. Para que, 
efetivamente, os duzentos e tantos milhões de brasilei-
ros e brasileiras tenham participação, tenham direito à 
voz, tenham direito à cidadania plena, é fundamental 
que todos tenham oportunidade à boa educação, opor-
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tunidade de aprender a ler e escrever, para começar, 
mas ir além disso. Acho que constitui um desafio para 
mim, para V. Exª, para os 81 Senadores, para o nosso 
querido Senador Cristovam Buarque que, a cada dia, 
a cada semana, batalha por esses objetivos, que ve-
nhamos a realizar um esforço extraordinário para ze-
rar o analfabetismo, conforme propõe V. Exª, no mais 
breve espaço de tempo possível. Eu fico pensando o 
que poderíamos fazer. Não sei se V. Exª gostaria de 
abraçar essa causa com a veemência com que está 
nesse instante falando, mas quem sabe possamos 
todos nós, Senadores, inclusive darmos o exemplo? 
Quem sabe dedicarmos uma hora por semana que 
seja, cada um de nós, para encontrarmos pessoas que 
ainda não sabem ler e escrever em algum lugar onde 
estejamos para nos dedicarmos, depois de lermos um 
pouco dos ensinamentos de Paulo Freire, como que 
é possível se ensinar as pessoas a partir das suas 
próprias experiências de vida a aprender a colocar a 
sílabas e as palavras para que, daí, aprendam a ler e 
a escrever. Quem sabe possamos formar um grupo de 
Senadores que se disponha a fazer isso para, assim, 
estimular o nosso querido Ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, a promover ações onde todos aqueles 
brasileiros e brasileiras – nós que já aprendemos a ler 
e a escrever, que tivemos oportunidade desde o jar-
dim da infância, o ensino fundamental, primeiro ciclo 
e segundo ciclo até os bancos universitários – alguns 
de nós chegamos, como eu próprio tive a oportunida-
de de fazer pós-graduação no exterior, o mestrado e o 
doutoramento. Mas me sinto como que responsável em 
dar de mim como professor para quem não aprendeu 
a ler e a escrever. Há pouco tempo, tive uma pessoa 
que trabalhava em casa e não sabia ler e escrever e 
resolvi, então, dedicar um tempo por semana para 
ensiná-la a escrever, mas ela acabou saindo. Talvez – 
quem sabe?– possamos ter mais oportunidades, mais 
pessoas à nossa volta, ou – quem sabe? – em Macapá 
V. Exª possa encontrar em um bairro pessoas analfa-
betas que queiram aprender e possa V. Exª constituir 
um grupo e ensinar-lhes a ler e escrever: E podemos 
dizer ao Ministro Aloizio Mercadante que queremos 
ajudá-lo a zerar a taxa de analfabetismo. Acho que 
com iniciativas pessoais poderemos – quem sabe? – 
estimular o Ministério da Educação, o Ministro Aloizio 
Mercadante, e a Presidenta Dilma a avançarem mais 
ainda, de tal forma que daqui a um ano V. Exª possa 
registrar aqui: “Que bom! Esse ano avançamos muito, 
desde o meu discurso de 7 de outubro. Agora, 7 de 
outubro de 2014, o Brasil conseguiu baixar, pela últi-
ma PNAD, a taxa de analfabetismo.” Então, todos nós 
estaremos mais felizes. É a sugestão que formulo, Se-
nador Randolfe porque está a nosso alcance.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Aceito, Senador Suplicy, e in-
corporo o aparte de V. Exª.

Antes de ouvir o Senador Cristovam, acredito, Se-
nador Suplicy, que é importante e necessário esforços 
individuais, boa vontade de todos, não só de homens 
públicos mas também de todos, para um esforço des-
se, porém é importante o papel do Estado como in-
dutor de mobilização. É necessário o Estado assumir 
a liderança de indutor de mobilização, ou talvez, seja 
importante perguntar...

Talvez uma reflexão mínima, Senador Cristo-
vam, antes de ouvir V. Exª, seja necessária: por que 
de 1988 para cá a Tailândia conseguiu reduzir o anal-
fabetismo mais do que nós, tendo em 1988 a Tailândia 
mais analfabetos do que nós? Por que de l988 para 
cá a Venezuela conseguiu declarar seu território livre 
do analfabetismo e nós não conseguimos? Por que 
de 1988 para cá a República Cooperativista da Guia-
na, vizinha nossa, do Amapá e de Roraima, Senador 
Mozarildo, um país cuja população está concentrada 
na capital, Georgetown, conseguiu declarar o seu ter-
ritório livre do analfabetismo e nós não conseguimos? 
Por que a oitava economia do Planeta, em 25 anos, 
ainda tem 13 milhões de analfabetos, 7 milhões deles 
no Nordeste? Alguns Estados do Nordeste, como é o 
caso do Maranhão e de Alagoas, com 22% de analfa-
betos, repito: com índices de analfabetos iguais aos de 
Guiné Equatorial, iguais aos da República do Congo, 
iguais aos de países africanos, iguais aos índices de 
analfabetismo do Brasil de 25 anos atrás.

Então, eu acho que esse é uma reflexão gera-
cional para o Brasil. É uma reflexão que nós... O mais 
exemplar, o trecho... Eu estava, Senador Simon, antes 
de o senhor chegar aqui, o senhor, que conheceu tão 
bem Ulysses, eu comecei aqui falando de um trecho do 
pronunciamento de Ulysses, em 1988, quando, de lá 
do plenário da Câmara, onde se reunia a Assembleia 
Nacional Constituinte, na promulgação da Constituin-
te, ele dizia o seguinte: “A Constituição mudou quando 
quer transformar o homem em cidadão. E só é cidadão 
quem recebe justo e suficiente salário, lê e escreve.” 
Mais adiante, ele dizia: “Num País, de 30.401.000 anal-
fabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir: 
a cidadania começa com o alfabeto.” 

Vinte e cinco anos depois, a primeira reflexão so-
bre a Constituição quero fazer é sobre essa reflexão 
de Ulysses. Ulysses dizia: “A cidadania começa com 
o alfabeto.” Vinte e cinco anos depois, não erradica-
mos o analfabetismo, e regiões do Brasil ainda têm 
os mesmos índices, praticamente o mesmo índice de 
analfabetos que tinham há 25 anos. Alguns vão dizer: 
“Não, mas eram 25% em 88, hoje são 8%.” Em 25 anos, 
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a oitava economia do Planeta não conseguiu banir o 
analfabetismo do seu território. 

Essa é a chaga que, no mínimo... Essa é a ver-
gonha nacional, é a chaga, sobre a qual tem que se 
refletir. Isso é o que tem que ser lembrado do texto da 
Constituição de 1988. 

Senador Cristovam, eu quero ouvi-lo.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-

no/PDT – DF) – Senador, eu vou tentar responder à 
sua pergunta. Por quê? Mas antes eu quero dizer que, 
nesses montantes, não se estão considerando os que 
deixaram de ser analfabetos porque morreram.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Perfeitamente. Aí é um per-
centual significaria aumento.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Aumento, porque morreram analfabetos. 
Não vou discutir o que o Brasil perdeu, ao deixar que 
uma pessoa morra analfabeta. Depois eu quero dizer 
que eu estava na solenidade organizada pela Unesco 
na Venezuela, quando o País foi declarado um territó-
rio livre do analfabetismo. Num auditório que deveria 
ter duas mil e tantas pessoas, o Presidente Chávez, 
com o representante da Unesco, declarou a Venezuela 
território livre do analfabetismo. Eu confesso que não 
acreditei muito. Então fiz um teste, Senador Mozarildo. 
Claro que a amostragem foi insuficiente, mas eu escre-
vi o nome de uma rua num papelzinho e saí com ele 
pelas ruas. A minha intenção era mostrá-lo às pesso-
as mais humildes que eu encontrasse – vendedor de 
cigarro por unidade, por exemplo; pessoas que ven-
diam frutas – para ver se conseguiam ler o nome da 
rua. Todos leram. Não vou dizer que aquilo refletia a 
totalidade do país, até porque estava na capital, mas, 
de qualquer maneira, foi um indicador. Acho que, no 
Brasil, se fizermos isso, não vamos ter essa surpre-
sa positiva, vamos, provavelmente, ter uma surpresa 
negativa – num país rico como o nosso! Mas eu digo 
mais: por que o governo brasileiro não pensou, o Lula, 
em estabelecer como meta que, quando a Copa che-
gasse, cada cidade do Brasil teria uma placa imensa 
com os dizeres: “Você está entrando em território livre 
do analfabetismo.” Por que isso não foi feito? Caramba, 
seria uma coisa tão bonita! Vou dizer por que isso não 
aconteceu. Quando eu cheguei como Ministro dele, 
escolhido por ele, uma das primeiras coisas que fiz 
– na primeira ou na segunda semana – foi criar uma 
Secretaria pela Erradicação do Analfabetismo. Era 
uma secretaria que tinha prazo fixo para terminar, por-
que se depois de quatro ou cinco anos não houvesse 
mais analfabetos, não precisaria dela e, se houvesse 
analfabetos ainda, ela não mereceria continuar. E co-
meçamos o trabalho. Fizemos convênios com igrejas, 

com condomínios, com empresas. Nós íamos cumprir 
a meta, se não em quatro anos, em cinco ou seis nós 
iríamos erradicar o analfabetismo – erradicar significa 
chegar a 1% ou 2%, zerar mesmo é quase impossível, 
porque há pessoas que nem conseguimos alcançar. 
Aí vou dizer por que não conseguimos alcançar essa 
meta – num gesto do Presidente Lula. No dia em que 
nós fomos assinar um convênio com a CNI para que 
a CNI alfabetizasse um milhão de pessoas, que já era 
uma percentagem boa, o Presidente Lula disse:

“Quem come apressado come cru” – está re-
gistrado, está mostrado, está em todo canto. Quem 
come apressado come cru. Disse isso olhando para 
mim, como quem diz: “Não tem que se apressar na 
erradicação do analfabetismo, isso é impossível.” Falta 
a meta de fazer isso. A prova também é que, quando 
assumiu o meu lugar o Governador do Estado do Se-
nador Simon, uma das primeiras coisas que ele fez 
foi acabar com a secretaria para erradicação do anal-
fabetismo. Acabou. Coisa, aliás, raríssima no Brasil, 
não é? Acabar uma caixinha dessas do organograma 
é difícil. Pois ele acabou e disse que não se justificava 
um programa de erradicação, era apenas um programa 
de alfabetização, como o Brasil tem desde D. Pedro II. 
Nós não erradicaremos através de uma simples alfa-
betização sem uma meta determinada para os adultos 
e, ao mesmo tempo, com a melhoria para as crianças, 
porque o Brasil tem uma torneirinha aberta, pingando 
analfabetismo de 15 anos todos os anos. Então, nunca 
houve essa meta. Mas nunca houve essa meta tam-
bém para erradicar o trabalho infantil. Aí a gente cai no 
analfabetismo – caía, porque, neste ano, não caiu, ficou 
no mesmo ou subiu um pouquinho – como também a 
gente cai muito pouco no trabalho infantil. Aí também 
eu lembro muito bem que, no começo do Governo 
Lula, numa reunião no Ministério da Justiça, eu disse 
que só iríamos eliminar o trabalho infantil se criarmos 
um xerife do trabalho infantil que coordenasse tudo, 
com meta para cumprir. Hoje, o trabalho infantil passa 
por cinco ministérios, e, então, nenhum é responsável. 
Se a Presidenta, de manhã cedo, ver no jornal alguma 
notícia sobre um menor abandonado que morreu, ela 
não sabe para quem ligar, não sabe se é para o Mi-
nistério da Justiça, se é para o Ministério do Trabalho, 
se é para os Direitos Humanos. Então, não há vontade 
para isso, como meta forte. Eu acho – pode parecer 
um pouco de querer fazer uma avaliação pouco sem 
sentido – que é porque isso não dá voto. Não dão voto 
erradicar o analfabetismo e abolir o trabalho infantil. Dá 
voto criar uma universidade. Isso o governo Lula fez 
– temos de tirar o chapéu. Aumentou muito o número 
de universitários e ainda criou um programa para os 
universitários. Eu lembro mais uma coisa do tempo em 
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que fui Ministro: o programa ProUni, Senador Simon, 
começou no meu tempo de Ministro. Preparamos o 
projeto, que se chamava PAE (Programa de Apoio ao 
Estudante), que foi entregue à Casa Civil, do Ministro 
José Dirceu. Ele ficou engavetado, mas o recuperaram 
com o ProUni. Mas havia uma diferença: a diferença 
é que, no nosso, o aluno que fosse beneficiado pelo 
ProUni teria de ser alfabetizador de adultos durante 
seis horas por semana durante um semestre. Basta-
vam esses para erradicar o trabalho infantil em quatro 
anos, mas isso não dá voto, porque cada menino que 
recebesse o ProUni, tendo que trabalhar, ele não ia 
se sentir em débito com o Governo. Tiraram essa con-
dição, com o apoio da UNE, que estava contra exigir 
que cada um fosse alfabetizador durante seis horas 
por semana, durante só quatro meses de um semestre, 
não eram os quatro anos do curso. Não quiseram. Falta 
essa vontade de tocar nas coisas fundamentais que se 
referem aos direitos humanos. E concluo dizendo que 
defendo. E, aí, voltando, Senador Suplicy, não acredito 
que o Ministério da Educação vá conseguir eliminar 
o analfabetismo. Porque o Ministério da Educação, na 
verdade, é o Ministério do ensino superior. O máximo 
que se pode esperar do Ministério é que faça uma 
portaria dizendo que analfabeto pode entrar na univer-
sidade, para beneficiar os analfabetos – o que seria 
uma grande demagogia. Mas, erradicar? Um Ministé-
rio que se preocupa só com o ensino superior, quase, 
eu não acredito nisso. Por isso defendo que haja um 
ministério da educação de base, mas, mesmo assim, 
não é este ministério que vai erradicar. A erradicação 
do analfabetismo exigiria, primeiro, tratar o analfabetis-
mo como um problema de direito humano, e não como 
um problema de educação. A pessoa ser analfabeta 
é uma questão de direito humano, porque sofre pela 
falta de saber ler, é uma tortura permanente. Então, a 
Secretaria de Direitos Humanos é que deveria cuidar 
disso, e, dentro dela, criar uma secretaria específica, 
com a tarefa específica de fazer isso. Aqui, o Governo 
Federal criou uma secretaria para a Copa, e não du-
vido nada ainda queiram fazer o Ministério da Copa 
– mas já está no final. Mas por que não se criar uma 
secretaria para erradicação do analfabetismo – mesmo 
que não seja vinculada ao Presidente, embora devesse 
estar com o Presidente? Por isso, não se faz. A gente 
vai levando, levando; o trabalho infantil vai levando; a 
alfabetização vai levando; a gente não vai com meta. 
A meta é para fazer uma represa; a meta é para fazer 
– quantos são? – nove estádios – para isso há meta; 
a meta é para fazer ponte; a meta é para fazer uma 
central nuclear como estão fazendo a terceira.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Assento de segurança na ONU.

Assento de segurança na ONU, isso é meta.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT 

– DF) – Assento de segurança na ONU, essas coisas. 
Para isso há meta, mas para erradicar o analfabetis-
mo não há meta. Então, a gente vai continuar sofrendo 
muitos anos; muitas Tailândias vão passar na frente da 
gente; a Bolívia vai passar na frente da gente.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – A Bolívia já passou.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT 
– DF) – Já passou.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – A Bolívia já passou.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Governo/PDT 
– DF) – O Paraguai já passou.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – O Paraguai já passou.

Isso, inclusive, é o que é contrastante. No índice 
da alfabetização, estávamos à frente de Venezuela, de 
Paraguai, de Bolívia e fomos ultrapassados por eles, 
de 1988 para cá.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Agora, o impressionante – e falei muito 
do Governo, mas vamos falar da sociedade em geral, 
de todos nós –, o incrível é que se o Paraguai ou a 
Bolívia ganhassem da Seleção Brasileira de Futebol 
haveria um cataclismo nacional. Agora, eles ganham 
no índice de alfabetização e não há nada, a não ser 
um discurso como o seu, que parabenizo.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Se V. Exª me permite, Senador 
Cristovam, no ranking da FIFA nós devemos estar entre 
as dez primeiras colocações. Imagine se no ranking 
da FIFA o Brasil ficasse na 95ª colocação? Seria um 
escândalo. Imagine, no ranking da FIFA, o Brasil atrás 
do Paraguai, do Kuwait, de Cingapura, das Ilhas Fiji, 
da Tailândia, da Palestina, do Panamá, do Catar, da 
China, da Sérvia e Montenegro, de Granada e da Ve-
nezuela. Seria um escândalo, não é?

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Seria.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Se no futebol ficássemos atrás 
de todos eles. Pois então, na alfabetização nós estamos 
atrás desses todos e de outras 90 nações.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – E todo mundo aceita isso, salvo, 
felizmente, em uma segunda-feira, um discurso seu. 
Parabéns por isso!

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Quero agradecer a V. Exª.

Acredito que é essa a lembrança que temos de 
trazer da Constituição de 1988. É a lembrança, em es-
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pecial, de alguns trechos do célebre pronunciamento 
de Ulysses, em 1988, sobre os direitos sociais conquis-
tados em 1988 e que ainda não foram assegurados. 
O fato de ainda termos cidadãos que não leem e não 
escrevem e algo que deve servir de reflexão, como o 
senhor disse, Senador Cristovam, para o Estado bra-
sileiro, para envergonhar o Estado brasileiro, e para 
todos nós cidadãos brasileiros.

Senador Cristovam, concluo com uma frase sua, 
que o senhor disse aqui na tribuna um dia desses.

Acho importante o Brasil questionar os Estados 
Unidos por estarem interceptando a nossa cor-
respondência, mas é importante que o Brasil 
garanta que todos os brasileiros possam ler 
as suas próprias correspondências.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Randolfe, que-
ro cumprimentá-lo por esse pronunciamento muito 
importante abordando especificamente a educação. 
Eu diria que a educação é tão fundamental quanto ou 
pelo menos igual à saúde. Uma pessoa que não tem 
educação dificilmente vai conseguir ter saúde direito, 
porque nem saberá como se proteger com métodos 
de higiene primários.

V. Exª é do Amapá e eu de Roraima. Nós ganha-
mos lá – nós hoje Estados, ex-territórios – uma opor-
tunidade muito grande na Constituinte, mas realmen-
te, V. Exª tem razão. V. Exª falou de analfabetos, fora 
os analfabetos funcionais e semianalfabetos que nós 
temos também e que não devem estar computados 
nessa faixa de analfabetismo puro.

Convido o Senador Eduardo Suplicy para usar 
da palavra como orador inscrito.

Passo, temporariamente, a Presidência ao Se-
nador Randolfe Rodrigues.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Randolfe 
Rodrigues.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Caro Presidente, Senador Ran-
dolfe Rodrigues, querido Senador Pedro Simon, Srs. 
Senadores, Srªs Senadoras, neste último sábado, fiz 
uma visita a Taquarituba, um Município que ainda não 
conhecia, mas que sofreu uma verdadeira calamidade. 
Um tornado – que não é tão comum –, em 22 de se-
tembro, às 14h45, atingiu, de maneira violentíssima, 
com ventos de aproximadamente 138km/h, sobretudo, 
uma faixa da cidade, onde justamente estão localiza-
dos o Distrito Industrial, o Jardim Dona Carmélia, ali 
onde está também uma edificação do Banco Nacional 
de Habitação, e a Vila Santa Virgínia.

Aquele desastre provocou duas mortes, 64 feri-
dos, 5 desabrigados, 300 desalojados, 11 mil afetados, 
29 casas destruídas e 495 danificadas. A cidade tem 
hoje cerca de 23 mil habitantes – isso significa que 
aproximadamente metade da população da cidade foi 
afetada. E há danos materiais em espaços públicos, 
conforme o relato que o Prefeito Municipal Miderson 
Zanello Milléo encaminhou-me.

Fui recebido, na Prefeitura Municipal, pelo Prefei-
to Miderson Zanello Milléo, com todo seu secretariado 
e inúmeros vereadores e até prefeitos da região, que 
ali me aguardavam. 

Eu tive a oportunidade, por hora e meia, de ouvir 
a respeito dos estragos que aconteceram. Só para se 
ter uma ideia, do ponto de vista dos edifícios e espa-
ços públicos, a estação rodoviária, com 1,7 mil metros 
quadrados de construção, foi inteiramente destruída 
pelo sinistro, com um prejuízo de R$585 mil. 

O Parque Ico Rodrigues, com área total de 24 mil 
metros quadrados, teve destruição total na cobertura 
da quadra poliesportiva, na sua iluminação, danos na 
alvenaria dos vestiários, quadra de tênis, campo de fu-
tebol, alambrado, gramado, iluminação e a iluminação 
externa do parque municipal, com prejuízo da ordem 
de R$720 mil. 

O galpão de agronegócios sofreu danificação total 
na estrutura metálica de cobertura e fechamento, ilu-
minação, portas e portões, no galpão de agronegócio, 
com mil metros quadrados de área construída, com 
prejuízo da ordem de R$230 mil. 

Na Avenida Dorival Dognani, o pavimento de am-
bas as pistas, no distrito industrial, foi totalmente da-
nificado, sendo necessária a reconstrução do referido 
pavimento asfáltico, o que vai representar algo como 
R$1,2 milhão. Esses quatro itens que mencionei re-
presentam um prejuízo da ordem de R$2,735 milhões. 

Na economia, os prejuízos na agricultura soma-
ram cerca de R$7 milhões; na indústria, R$40 milhões; 
no comércio, R$300 mil; e, nos serviços, R$180 mil. 
A Prefeitura apenas, segundo me informou o Prefeito 
Miderson Zanello Milléo, que é do PSDB, não tem con-
dições de arcar com a recuperação da cidade, pois lá 
há um orçamento de R$45.875.516,00 e uma arreca-
dação mensal em torno de R$3,7 milhões. 

Cabe assinalar que o Governador Geraldo Alck-
min, logo no dia seguinte a esse tornado, se deslocou 
para Taquarituba, foi lá visitar e se colocou à disposi-
ção para ajudar em todas as emergências possíveis.

Diversas ações já estão sendo realizadas, inclu-
sive junto ao Ministro da Integração Regional, junto 
ao Ministro das Cidades. Conforme até o Deputado 
Paulo Teixeira já marcou, a Ministra Gleisi Hoffmann 
receberá o Prefeito de Taquarituba, Miderson Zanello 
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Milléo, nesta próxima quarta-feira, depois de amanhã, 
às 14 horas; inclusive, fui convidado para também es-
tar presente.

Entre as ações já realizadas, são as seguintes as 
possibilidades de prorrogação dos prazos de financia-
mentos dos atingidos junto ao Banco do Brasil: o PER 
(Programa Emergencial de Recuperação), do BNDES, 
para as empresas atingidas, com maiores informações 
que poderão ser obtidas junto ao Banco do Brasil e ao 
BNDES; prorrogação do prazo de 60 dias dos venci-
mentos do ICMS nos meses de setembro, outubro e 
novembro, conforme decreto do Governador Geraldo 
Alckmin; liberação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço no valor de até R$6,2 mil, para as vítimas do 
tornado; 90 vagas foram criadas na frente de trabalho. 
Maiores informações podem ser obtidas junto ao CRAS, 
13 de maio, no número 3762-3420. Foram abertas 60 
vagas de curso de pedreiro e eletricista no Etec de 
Taquarituba, até porque há a necessidade premente 
de trabalhos de pedreiros e eletricistas. 

Eu tive a oportunidade, depois da reunião na 
Prefeitura, de me dirigir ao distrito industrial, onde vi 
toda destruição provocada pelo tornado. Ali estavam 
algumas dezenas de responsáveis – os próprios em-
presários –, seja pelos silos, pela cerâmica, seja por 
unidades industriais de pequenas e médias empre-
sas, algumas até maiores, mas todos estavam lá para 
receber-me. Agradeço toda a atenção do Prefeito e de 
todos os Vereadores da cidade que ali estiveram para 
comigo dialogar.

Mais de 40 empresas já estão com processo de 
habilitação de recursos para a reconstrução, no Pro-
grama Desenvolve São Paulo, do Governo Estadual.

Houve distribuição de roupas, calçados e col-
chões às vítimas, de uma maneira muito bonita e inte-
ressante, porque, dadas as imagens que ocorreram da 
destruição do tornado e das vítimas, isso causou um 
grande sentimento de solidariedade de brasileiros de 
toda parte, que então encaminharam roupas, calçados, 
alimentos e colchões às vítimas. E houve um momen-
to em que, inclusive, os organizadores que estavam 
recebendo esses mantimentos, roupas e calçados até 
pediram para pararem de encaminhar tanta coisa, tal 
o volume que chegou para Taquarituba.

Também há distribuição de 24 toneladas de ali-
mentos, a cobertura total e parcial de mais de 70 casas, 
que está sendo feita junto com entidades religiosas, 
e a distribuição de 1.800m2 de telhas Eternit. E o pro-
cesso de desmontagem das ferragens da rodoviária e 
do Parque Ico Rodrigues está sendo feito.

Enfim, eu quero dizer que muitas são as provi-
dências que estão sendo tomadas tanto pelo Governo 
do Estado de São Paulo quanto pelo Governo Fede-

ral. E ainda nesta próxima quarta-feira, às 14 horas, o 
Prefeito terá oportunidade de dialogar com a Ministra 
Gleisi Hoffmann, que estará coordenando os esforços 
junto aos diversos Ministérios – Ministério das Cida-
des, Ministério da Integração Regional e Ministério do 
Desenvolvimento Social – em tudo que possa ser feito 
para aliviar a condição da população de Taquarituba, 
que tanto sofreu com esse fenômeno climático que não 
afetou de maneira tão grave outros Municípios da região.

Eu gostaria também de relatar a visita que eu 
fiz, no próprio sábado, a Pardinho, onde tive a opor-
tunidade de ser recebido pelo Prefeito, Benedito da 
Rocha Camargo Júnior, Dito Camargo, que proporcio-
nou, juntamente com Vereadores da Câmara Munici-
pal de Pardinho, a oportunidade de um diálogo muito 
interessante. Ali, neste sábado, 5 de outubro, eu tive 
a oportunidade de, na Câmara de Vereadores, ser re-
cepcionado por prefeitos, vereadores da região, como 
o Prefeito de Pardinho, Dito Rocha, o Prefeito de Bo-
fete, Claudécio José Ebúrneo, o Torão, que é do PT, o 
Vice-Prefeito de Macatuba, Sargento Funes, lideranças 
políticas regionais, tanto do Partido dos Trabalhadores, 
como o ex-Prefeito de Botucatu, Mário lelo, a Vereadora 
Rose Ielo. Ali, o Prefeito de Pardinho pôde me colocar 
as diversas sugestões que está encaminhando, como 
para reforma e adequação do Centro Comunitário, 
bem como propostas para melhoria da infraestrutura 
urbana e também propostas para a reforma do Centro 
Esportivo do Município de Pardinho. 

Também tive a oportunidade, ali, de ouvir as 
reivindicações de Botucatu, do ex-Prefeito Ielo e da 
Vereadora Roseli Antunes da Silva Ielo, a Rose Ielo, 
que encaminhou as diversas necessidades, como do 
aumento do número de vagas para a Faculdade de 
Medicina de Botucatu e consistente com o Programa 
Mais Médicos, para aumento e formação de médicos 
ali na Unesp – que é uma das melhores faculdades – 
e também gostariam de que logo possa ser constru-
ída, instituída a unidade de pronto atendimento para 
Botucatu, assim como apoio financeiro para o curso 
de Medicina da Faculdade de Medicina de Botucatu. 

Na oportunidade, também recebi do Prefeito mu-
nicipal de Anhembi, Gilberto Tobias Morato, a sugestão 
de obtenção de recursos para a construção do comple-
xo esportivo Academia, bem como de Benedito Gilmar 
dos Santos, Vereador de Areal, para que haja recur-
sos para a Unidade Mista de Saúde de Areiópolis; do 
Vice-Prefeito de Macatuba, Odair Alvares Funes, e do 
Prefeito Tarcisio Mateus Abel, solicitação para que seja 
feita a reforma da cobertura do terminal rodoviário, que 
também sofreu com a forte ventania e a tempestade 
na madrugada do dia 2 de outubro último. Ali foi aba-
lada toda a estrutura da rodoviária, que tem 27 anos. 
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Cinco pilares que sustentam a cobertura ficaram com-
prometidos, e isso vai significar a necessidade de R$1 
milhão, o que também foi colocado perante minha pes-
soa, para que essas solicitações sejam encaminhadas 
para a Bancada de Senadores e Deputados Federais.

Da mesma maneira, o Prefeito municipal de Co-
ronel Macedo, Edivaldo Neres de Meira, também so-
licitou recursos para que a prefeitura possa melhorar, 
diante dos riscos de desabamento do próprio prédio da 
prefeitura municipal, que sofreu rachaduras e infiltra-
ções muito sérias em virtude também de mau tempo.

Ademais, também recebi do Diretor-Geral Luiz 
Henrique Corulle, da Associação Movimento Rádio 
Comunitária Paixão FM, de Pardinho, uma solicitação 
de apoio, assim como também, de Coronel Macedo, 
os Vereadores Luiz Donizete Garcia, Marco Antonio 
Barbosa de Lima e Miderson Eduardo Leme Batista 
fizeram solicitação de recursos para aquisição de ôni-
bus escolar.

Eu gostaria também de registrar, Sr. Presidente, 
que, na Câmara Municipal de Pardinho, a convite do 
Presidente Felipe Florindo, pude ali explicar o quão 
interessante será que mais e mais Municípios tomem 
os passos necessários para instituirmos uma renda 
básica de cidadania, com todas as vantagens do que 
isso poderá representar para cada um desses Muni-
cípios. Da mesma maneira que as primeiras experi-
ências de renda mínima associadas à educação, ou 
ao que é hoje o Bolsa Família existente em todos os 
Municípios brasileiros, poderemos também iniciar as 
experiências de renda básica de cidadania através de 
iniciativas municipais.

Por outro lado, eu gostaria de assinalar que hoje, 
Sr. Presidente, na Biblioteca Municipal Mário de Andra-
de, em ato presidido pelo Prefeito Fernando Haddad, 
tendo em conta que hoje é também o Dia Mundial de 
Combate ao Trabalho Escravo, ele ali promoveu uma 
ação em prol do trabalho decente. O Prefeito Fernan-
do Haddad ali estava na companhia de quase todo o 
seu secretariado, inclusive daqueles que são respon-
sáveis por esta área: o Secretário de Direitos Huma-
nos, Rogério Sottili, e o Secretário Eliseu Gabriel, de 
Desenvolvimento. 

Nessa oportunidade, o Prefeito Haddad assinou 
decreto que dispõe sobre a instituição, composição e 
funcionamento do Comitê de Trabalho Decente. Trata-se 
do primeiro Município brasileiro que institui um comitê 
municipal do trabalho decente destinado a articular a 
execução da agenda municipal do trabalho decente na 
cidade de São Paulo, que vai definir as áreas prioritárias 
para implementação dos programas e projetos, bem 
como proceder ao levantamento do déficit de trabalho 
decente nelas existentes; vai sistematizar e avaliar as 

ações do Município voltadas à promoção do trabalho 
decente; produzir relatórios sobre as intervenções 
necessárias para a redução dos mencionados défi-
cits; identificar as responsabilidades para cada ação, 
prazos, recursos orçamentários, metas de execução 
e mecanismos de acompanhamento; articular parce-
rias com instituições para viabilizar e potencializar as 
ações da Agenda do Trabalho Decente. Foi assinado 
também um convênio com a Organização Internacio-
nal do Trabalho, cujo diretor estava justamente em São 
Paulo e participou dessa cerimônia. 

Então, quero cumprimentar o Prefeito Fernando 
Haddad, o Secretário Sottili e o Secretário Eliseu Ga-
briel por essas iniciativas, das quais irão participar as 
Secretarias Municipais do Desenvolvimento, Trabalho e 
Empreendedorismo; de Assistência e Desenvolvimento 
Social, com a Secretária Luciana Temer; de Direitos 
Humanos e Cidadania, do Secretário Rogério Sottili; 
de Educação; da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida; de Políticas para Mulheres; de Promoção de 
Igualdade Racial; de Relações Internacionais e Fede-
rativas; e de Saúde.

Pois bem, além dessa iniciativa, estando presen-
te também o Secretário Municipal de Relações Inter-
nacionais e Federativas, Leonardo Osvaldo Barchini 
Rosa, o Prefeito assinou o decreto que regulamenta 
a Comissão Municipal de Erradicação do Trabalho 
Escravo, vinculada à Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania. 

É muito importante esse trabalho porque na ci-
dade de São Paulo, ainda que tenhamos lá um de-
senvolvimento industrial extraordinário, constatou-se a 
ocorrência de condições de trabalho que fazem lembrar 
a escravidão, inclusive com a migração de inúmeros 
bolivianos, paraguaios, peruanos, equatorianos e outras 
pessoas, que, vindas para São Paulo, por vezes, são 
contratadas informalmente, sem que sejam levadas em 
consideração as exigências legais e direitos trabalhis-
tas. Realizam pagamentos, mas, como essas pessoas 
não têm os devidos documentos, acabam guardando 
os recursos que recebem nas suas próprias residên-
cias, muitas vezes modestas, em algumas das áreas 
mais carentes de São Paulo. 

Algumas dessas famílias têm sido objeto de as-
salto. Poucos meses atrás, numa residência muito mo-
desta, em que estavam quatro, cinco ou seis famílias 
de bolivianos, eis que quatro assaltantes ali adentraram 
e mostraram armas para aquelas famílias. Um desses 
casais estava com um menino que iria completar seis 
anos de idade na semana seguinte. Como o menino 
estava chorando perante o assaltante, que exigia do 
casal que trouxesse mais recursos monetários, o as-
saltante desferiu um tiro na cabeça do menino Bryan, 
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que, infelizmente, faleceu. Eu até estive presente, jun-
tamente com o cônsul da Bolívia, no dia do velório e 
enterro desse menino. 

Isso causou, inclusive, uma reação por parte do 
Prefeito Fernando Haddad, que se preocupou com esse 
assunto. Na última sexta-feira, o Prefeito Fernando Ha-
ddad, em convênio com a Caixa Econômica Federal, 
com o Banco do Brasil, com bancos públicos, resolveu 
adotar medidas para facilitar a bancarização, ou seja, 
a possibilidade de estes migrantes terem suas contas 
bancárias devidamente documentadas, com maior fa-
cilidade. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
adotou medidas e o próprio Prefeito Fernando Ha-
ddad instituiu a Comissão Municipal de Erradicação do 
Trabalho Escravo, assim como também a instituição, 
composição e funcionamento do Comitê Municipal pelo 
Trabalho Decente. Realizou também mais esse acordo 
com a Organização Internacional do Trabalho, todas 
medidas para, efetivamente, melhorar as condições.

Portanto, nesse Dia Mundial do Trabalho Decente, 
a prefeitura criou a Comissão Municipal do Trabalho 
Escravo no País e, na Biblioteca Mário de Andrade, foi 
firmada a parceria com a Organização Internacional 
do Trabalho e instituído o Comitê Mundial pelo Traba-
lho Decente.

O Prefeito Fernando Haddad disse: “Este não é 
mais um fenômeno de massa, ele exige inteligência e 
uma política de busca ativa dos empresários que uti-
lizam o trabalho desta maneira e também a punição 
exemplar.” Fernando Haddad mencionou que “gostaria 
de convocar a sociedade a participar dessas ativida-
des. A Prefeitura recebe denúncias pelas Secretarias 
de Direitos Humanos e do Trabalho e isso nos estimula 
a enfrentar o problema de uma vez por todas”. 

Segundo Guy Ryder, Diretor-Geral do Escritório 
Internacional do Trabalho na OIT, é necessário comba-
ter o trabalho informal, a desigualdade de oportunida-
des para mulheres, jovens e negros, além do trabalho 
forçado infantil. O acordo de cooperação técnica entre 
a Prefeitura e a OIT promoverá uma agenda de políti-
cas públicas e o diálogo social em torno do tema, em 
sintonia com experiências internacionais da entidade.

Sr. Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
para concluir, vou aqui lembrar que o Prêmio Nobel 
de Economia Amartya Sen diz que, quando era meni-
no – seu pai era professor – morava numa boa casa 
em Dacar, que hoje é capital de Bangladesh, mas na 
época era Índia. Certo dia, brincando no jardim de 
sua casa, se deparou com um trabalhador, Kader Mia, 
que adentrou o portão pedindo por socorro. Ele havia 
sido esfaqueado por pessoas de outra etnia naquela 
região de muitos conflitos raciais. Então, Amartya Sen 
chamou por seu pai e com ele o levou para o hospi-

tal. Acontece que, no caminho, Kader Mia mencionou: 
“Bem que minha mulher tinha me avisado para não 
vir a este lugar tão perigoso, mas não tive alternati-
va senão buscar aqui uma oportunidade de trabalho 
que pudesse dar o suficiente para a sobrevivência de 
minha família.” Mas, ao chegar ao hospital, teve uma 
forte hemorragia e veio a falecer. 

Então aquele trabalhador, Kader Mia, segundo o 
Professor Amartya Sen, estava sem efetiva liberdade 
real e não teve senão a alternativa de se submeter a 
uma condição como aquela para conseguir a sua so-
brevivência. Esse é o caso de pessoas que, às vezes, 
se submetem a uma condição de trabalho escravo.

Quero aqui ressaltar: o dia em que houver uma 
renda básica de cidadania para toda e qualquer pessoa, 
não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição 
civil ou socioeconômica, não haverá mais condições 
de alguém se submeter ao trabalho escravo porque 
terá efetiva condição de sobrevivência para si próprio 
e para todos na sua família. 

Concluo com uma boa nova, Senador Pedro Si-
mon. Na sexta-feira última, em Berna, na Suíça, 116 
mil pessoas entregaram ao parlamento suíço uma pro-
posta para que seja realizado um referendo sobre se 
os suíços querem ou não a instituição de uma renda 
básica de cidadania de 2.500 francos suíços. Na Su-
íça, diz a lei, a sua Constituição, se mais de 100 mil 
pessoas pedem um referendo durante o período de 
quatro anos, o governo é obrigado a realizar o refe-
rendo. Então, na Suíça, vai ser realizado um referen-
do porque 116 mil pessoas entregaram um manifesto. 
Mas é possível que possa o Brasil, que já aprovou lei 
nesse sentido, avançar mais rapidamente. 

O SR. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS. 
Fora do microfone.) – Se o PMDB chegar ao Governo...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Se o PMDB chegar ao Governo junto 
à Presidenta Dilma Rousseff... Já está no Governo. 
Então vou sugerir a V. Exª que assine a carta que foi 
encaminhada por centenas de pessoas, sugerindo à 
Presidenta Dilma Rousseff que constitua um grupo 
de trabalho, coordenado pelo Professor Paul Singer, 
para estudar as etapas da instituição da renda básica 
de cidadania. 

O SR. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS. 
Fora do microfone.) – ...carta com milhares de assina-
turas. Ela só aceita uma carta do Lula. Para ela aceitar, 
tem que ser uma carta do Lula

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Nós vamos mandar a cópia da sua 
carta para o Presidente Lula também.

Muito obrigado, um grande abraço.
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Obrigado, Senador Presidente, Mozarildo Ca-
valcanti.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, 
o Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozaril-
do Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
neste instante, ao Senador Valdir Raupp, do PMDB 
de Rondônia.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo Ca-
valcanti, do vizinho Estado de Roraima, Srªs e Srs. 
Senadores, o assunto que me traz a esta tribuna é, 
mais uma vez, minha preocupação com o estado da 
infraestrutura brasileira e com a maneira como esta-
mos lidando com nossas deficiências nessa área, cuja 
importância estratégica para nosso desenvolvimento 
é desnecessário enfatizar.

Há pouco, Sr. Presidente, como sabemos, o Go-
verno realizou um leilão para concessão de rodovias, 
cujo resultado foi decepcionante, por conta, sobretudo, 
do desinteresse dos investidores pela concessão da BR-
262. Isso sugere que o processo de concessão, parte 
do Programa de Investimentos em Logística, lançado 
pelo Governo no ano passado, pode ter problemas e 
precisa ser reavaliado, e deve estar sendo reavaliado. 
Talvez, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, senhoras e 
senhores, todo o programa tenha de ser repensado – 
o fato de não ter ainda praticamente saído do papel 
reforça essa impressão. Passou-se um ano do lança-
mento do programa para que houvesse um leilão – o 
primeiro, previsto para janeiro, já havia sido suspenso.

Pela previsão inicial do programa, 7,5 mil qui-
lômetros de rodovias deveriam estar concedidos. No 
leilão realizado este mês, apenas um trecho de pouco 
mais de 436 quilômetros da BR-050 teve interessados 
– o leilão a que me refiro, Sr. Presidente, ocorreu no 
mês passado.

E temos urgência, Sr. Presidente. Nosso grande 
potencial fica imensamente prejudicado por esse es-
trangulamento provocado pelo gargalo da infraestru-
tura. Entre os países emergentes, a situação do Brasil 
no que se refere à infraestrutura é a pior. Especialistas 
dizem que, se triplicarmos os investimentos em infraes-
trutura agora, ainda vamos demoramos 15 ou 20 anos 
para alcançar a Rússia, a China e a Índia, por exemplo. 

O Brasil tem 212 mil quilômetros de rodovias, 
contra 1,5 milhão da Índia, país menos extenso do que 
o nosso. De ferrovias, a Índia, com seus três milhões 
de quilômetros quadrados de extensão, tem 63 mil qui-

lômetros; e o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros 
quadrados de território – praticamente três vezes maior 
de território –, tem apenas 29 mil. Sessenta e três mil 
quilômetros de ferrovias na Índia e 29 mil quilômetros 
de ferrovias no Brasil, sendo a Índia um terço do Brasil. 
Ainda assim, mesmo ficando para trás, nossos investi-
mentos estão bem aquém das necessidades – ou seja, 
estamos ficando cada vez mais para trás. 

A China, por exemplo, nos próximos quatro ou 
cinco anos, investirá dez vezes mais do que o Brasil 
em infraestrutura – dez vezes mais. Olha que a China, 
não faz muito tempo, com todo respeito à força do povo 
chinês, era um país considerado atrasado, era um país 
atrasado. De 20, 30 anos para cá, a China vem dando 
saltos e mais saltos em todas as áreas.

Com relação às nossas rodovias, que são o prin-
cipal meio de escoamento de nossa produção, tenho 
sempre defendido a necessidade de as aprimorarmos. 
Tenho defendido com insistência a duplicação de nos-
sas BRs, e assim continuarei fazendo, Sr. Presidente. 
A duplicação das rodovias não é apenas uma questão 
logística e de eficiência econômica, é também uma 
questão de segurança. O número de mortes nas es-
tradas brasileiras é assustador. Na BR-364, em meu 
Estado, notícias sobre mortes já se tornaram rotineiras. 
No dia 19 de setembro, quatro pessoas morreram em 
um grave acidente. Em agosto, a Polícia Rodoviária Fe-
deral divulgou estatísticas que mostram que o número 
de mortos por acidentes na rodovia, no trecho entre 
Acre e Rondônia até a divisa de Mato Grosso, duplicou, 
desde o ano passado – a maioria delas provocada por 
ultrapassagens indevidas em uma pista simples. Se es-
sas rodovias fossem duplicadas ou bem conservadas, 
certamente não teríamos a quantidade de acidentes e 
a quantidade de mortes que estão ocorrendo.

No entanto, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
agimos como se não estivéssemos premidos pela ne-
cessidade. Investimos aquém do necessário e esses 
investimentos, mesmo insuficientes, ainda encontram 
obstáculos e entraves múltiplos, como a burocracia. É 
como se fossem indesejáveis, é como se quiséssemos 
criar dificuldades para desestimulá-los ainda mais. No 
ano passado, uma pesquisa feita com empresas que, 
juntas, representam 30% do PIB nacional, mostrou 
que, para quase 90% dos entrevistados, a burocracia 
é o maior entrave ao progresso de projetos ligados à 
infraestrutura do nosso País. Investimentos em infra-
estrutura são pesados, dependem de prazos longos e 
movimentam grandes quantidades de recursos – recur-
sos de todos os tipos, desde financeiros até humanos 
e ambientais. Entravá-los ainda mais com burocracia 
é mais do que irracional.



69974 Terça-feira 8 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outuro de 2013

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, 
tenho sempre insistido na necessidade imperiosa de 
fazermos frente a essa precariedade imediatamente. 
Quanto mais demorarmos, mais grave a situação fica, 
sobretudo porque investir em infraestrutura demanda um 
tempo longo, muito planejamento e grande capacidade 
de gestão. O Brasil, como já tive oportunidade de dizer 
em outras ocasiões, está travando – se é que já não 
travou mesmo. Quanto mais tempo durar esse travamen-
to, mais difícil será fazer o País ganhar a velocidade de 
crescimento que desejamos e de que necessitamos.

Por isso, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. 
Senadores, na semana passada, a Bancada Fede-
ral, liderada por mim, pela Deputada Federal Marinha 
Raupp, pelo Senador Acir Gurgacz, pelo Senador Ivo 
Cassol e por outros Parlamentares, estivemos em Ron-
dônia levando para lá um grande seminário. Estivemos 
em Guajará-Mirim, em Nova Mamoré, onde foi dada 
a ordem de serviço para dois trechos da BR-425, que 
está precária, está acabada, já há muito tempo. Gra-
ças a Deus, foi dada a ordem de serviço na semana 
passada, no dia 3 – o seminário foi no dia 4, em Porto 
Velho, e, no dia 3, em Nova Mamoré, foi dada a or-
dem de serviço dos dois lotes da BR-425, já com início 
imediato. Espero que, dentro de um ano ou um ano e 
meio, esteja concluído esse trabalho. 

Foi discutida também a ponte binacional Brasil-
-Bolívia, Guajará-Guayaramerín, uma ponte de mais de 
1,2 mil metros e que vai custar mais de 250 milhões, 
um compromisso do Presidente Lula e, depois, reafir-
mado pela Presidente Dilma. 

No dia seguinte estivemos em Porto Velho, no 
dia 4, num grande seminário com o Diretor Executivo 
do DNIT, Dr. Tarcísio, representando o Ministro César 
Borges, com o Dr. Fraxe, Diretor-Geral do DNIT, e es-
teve presente também o Presidente da Valec, quando 
discutimos a ferrovia Mato Grosso/Rondônia, Porto 
Velho/Vilhena, que deverá ser lançada dentro de um 
ano ou um ano e meio – o projeto de engenharia e os 
estudos de viabilidade estão sendo executados.

Discutimos também as pontes de Abunã, a últi-
ma ponte da BR-364 sentido Acre, sentido Pacífico, 
Peru. Essa ponte já foi licitada algumas vezes, teve 
a licitação cancelada e, agora, está saindo do papel.

O término da ponte sobre o Rio Madeira, em Por-
to Velho sentido Manaus, e também a restauração da 
BR-319, no trecho do meio. Há um trecho de 200Km, 
de Porto Velho sentido Manaus, e um trecho de 200km, 
de Manaus no sentido Porto Velho. Falta o trecho do 
meio de 400km, já que a BR soma 800km, porque a 
burocracia e a licença ambiental não acontecem. O 
DNIT, o Ministério dos Transportes, disse que já gastou 
R$80 milhões só para realizar esse projeto. Com tanta 

exigência na área ambiental, esse projeto custou muito 
caro e ainda não foi licenciado para a sua construção.

Discutimos a restauração da BR-364, no trecho 
Porto Velho a Vilhena. São quatro lotes, e três já es-
tão em construção, faltando apenas o trecho de Ouro 
Preto a Ariquemes.

Discutimos a ferrovia, e repito: essa ferrovia vai ser 
muito importante para diminuir o fluxo de caminhões, 
de carga, de movimento na BR-364, que já não suporta 
mais. Por isso, a ferrovia é fundamental, assim como, 
futuramente, a duplicação dessa rodovia.

Discutimos a BR-174, de Vilhena a Juína, ligan-
do aquela região, o noroeste de Mato Grosso, até a 
BR-364, na cidade de Vilhena, para escoar a produ-
ção. Discutimos o término da BR-425. Faltam menos 
de 10% para concluir o asfaltamento de Presidente 
Médici a Costa Marques, e também as pontes, as 15 
pontes, que foram licitadas recentemente e já estão 
também em obras.

Enfim, foi uma discussão muito ampla, sobre as 
áreas de ferrovias, rodovias, hidrovias, portos e aero-
portos. Autoridades de todos esses segmentos estive-
ram nesse seminário, no dia 4, em Rondônia.

Quero, por fim, agradecer todos aqueles que lá 
estiveram presentes, em especial a Federação do Co-
mércio, na pessoa do Dr. Raniery, e Rubens Coutinho, 
que trabalharam em Guajará-Mirim, Nova Mamoré, 
Porto Velho e no Estado inteiro, arregimentando os 
empresários e comerciantes para esse evento. Tam-
bém agradeço o Presidente da Federação de Indús-
trias, Dr. Denis Baú.

Ademais, Sr. Presidente, agradeço o apoio que tive-
mos da Bancada Federal, dos prefeitos, dos vereadores, 
de toda a classe política e de toda a classe empresarial 
de Rondônia, que fizeram desse seminário um grande 
encontro, um grande evento para discutir a logística 
de transporte e infraestrutura do Estado de Rondônia. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Passo a ler requerimento 
que foi enviado à Mesa:

Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado, inserção em 
ata de profundo pesar pelo falecimento do ex-
-Prefeito e ex-Presidente da Câmara Municipal 
de São Paulo, Miguel Colasuonno, aos 74 anos 
de idade, na último sexta-feira, no Instituto do 
Coração em São Paulo, bem como a apresen-
tação de condolências à sua mulher Marlene e 
aos cinco filhos, José Eduardo, Maria Cristina, 
Maria Cláudia e Maria Fernanda.
Assinados pelos Senadores Valdir Raupp e 
Eduardo Suplicy.
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É o seguinte o requerimento, na íntegra:

REQUERIMENTO No 1.178, DE 2013

Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do 
Regimento Interno do Senado Federal, inserção em 
ata de voto de profundo pesar pelo falecimento do ex-
-prefeito e ex-presidente da Câmara Municipal de São 
Paulo, Miguel Colassuonno, aos 74 anos, na última 
sexta-feira, no Instituto do Coração, em São Paulo, 
bem como apresentação de condolências a sua mu-
lher Marlene, e aos cinco filhos José, Eduardo, Maria 
Cristina, Maria Cláudia e Maria Fernanda. 

Justificação

Formado em economia na USP – Universidade 
de São Paulo, Colasuonno foi prefeito da capital pau-
lista aos 34 anos, entre 1973 e 1975. Antes disso, foi 
secretário de planejamento do governador Laudo Na-
tel, entre 1971 e 1973.

Na sequência, foi assessor do ministério de Pla-
nejamento, na gestão do Presidente da República, 
Ernesto Geisel. Ocupou a Presidência da Embratur, 
entre 1979 e 1986.

Também foi eleito vereador em 1992, quando ocu-
pou o cargo de presidente da Câmara de Vereadores. 
Foi reeleito em 1997. 

Colasuonno foi, também, professor e coordena-
dor dos cursos de Pós-Graduação da Faculdade de 
Economia e Administração (FEA) da USP. Além disso, 
foi um dos fundadores da Fipe (Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas), da qual foi diretor. Nesta oca-
sião promoveu importante conferência com o professor 
James Tobin, Prêmio Nobel de economia, professor da 
Universidade de Yale. Na ocasião tive a honra de ter 
sido convidado pelo prof. Colassuonno para ser um 
dos debatedores. Muito aprendi com o professor To-
bin, a quem visitei mais tarde na Universidade de Yale.

Sala das Sessões, 16 de setembro de 2013. 
– Senador Eduardo Matarazzo Suplicy – Senador 
Valdir Raupp.

Dados para Correspondência
Marlene Cintra Calasuonno
Av. Antonio Batuira, 133
Bairro Alto de Pinheiroso
05462-050
São Paulo, SP

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Mesa adotará as provi-
dências pedidas.

A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICA-
ÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO RE-
GIMENTO INTERNO.

A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Governo/PT – 
RR. Sem apanhamento taquigráfico) – Srs. Senadores 
e Senadoras, senhores telespectadores. Impulsionada 
pelo fim da ditadura militar e elaborada durante quase 
dois anos, por 559 parlamentares, sendo 487 deputados 
e 72 senadores, a Constituição Federal, promulgada 
em 1988, devolveu ao país a tão sonhada democra-
cia. Por seu caráter democrático e inclusivo, a Carta 
Magna brasileira foi batizada pelo saudoso deputado 
federal Ulysses Guimarães (PMDB/SP), de “Constitui-
ção Cidadã”. Pela conjuntura daquele momento e pelo 
que assegurou ao povo brasileiro, a atual Carta Mag-
na merece o título. É a responsável pela instituição de 
um verdadeiro estado democrático de direito no País.

Fruto da luta, empenho e compromisso de mui-
tos cidadãos e cidadãs, a Constituição Federal é a 
primeira entre as sete – de 1824, 1891, 1934, 1937, 
1946, 1967 e 1988 – existentes na história do País, 
que garantiu direitos sociais, essenciais à dignidade da 
pessoa humana. Estes direitos são educação, saúde, 
habitação, lazer, segurança, transportes, previdência 
social, trabalho e assistência social, com proteção à 
maternidade, à infância e aos desamparados.

Proporcionou ainda instrumentos jurídicos de 
proteção imediata aos direitos individuais básicos, ao 
reforçar as figuras do habeas corpus e do mandado 
de segurança, assim como ao definir o habeas data e 
o mandado de injunção.

A passagem histórica e simbólica dos 25 anos 
da Constituição Federal será marcada neste Congres-
so Nacional, com uma Sessão Especial, a se realizar 
no próximo dia 29; oportunidade em que, poderemos 
destacar os avanços que aquele momento político ga-
rantiu à Nação na Lei Maior do nosso país. 

Desta forma, podemos hoje destacar direitos e 
liberdades fundamentais, assegurados ao povo brasilei-
ro, tais como o direito de participação política, o fim da 
censura, o racismo como crime inafiançável com reclu-
são, e o voto direto para todos os brasileiros. Incluem-
-se nesta conquista, os analfabetos e os jovens com 
idade entre 16 e 18 anos, estes, de forma facultativa.

A Constituição Federal garantiu uma série de 
direitos aos trabalhadores brasileiros. Tornou consti-
tucionais o salário mínimo, 13º salário, o seguro-de-
semprego e o FGTS. Inovou com as conquistas de 
redução da jornada de trabalho de 48 horas semanais 
para 44 horas, definiu com clareza o direito de greve, 
de liberdade de organização sindical, abono de férias 
de um terço do salário e o 13º salário para os aposen-
tados. No caso específico das mulheres trabalhadoras, 
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a nossa Constituição assegura a licença-maternidade 
de 120 dias e licença paternidade de 5 dias, a implan-
tação do divórcio, a inserção dos direitos da criança e 
adolescente, entre outras.

Na área de educação, a Constituição Federal 
determinou a garantia pelo poder público do ensino 
fundamental obrigatório e gratuito, assim como a gra-
tuidade do ensino médio e o atendimento a crianças 
em creches e pré-escola, além de patamar de inves-
timento na área.

Nossa Constituição também redefiniu as priorida-
des na área saúde, avançando na universalização do 
acesso a este direito básico, por meio do Sistema Único 
da Saúde (SUS). Graças à Constituição, os recursos a 
serem aplicados na saúde são temas em debate nes-
te Casa de Leis, a exemplo da proposta de iniciativa 
popular, que determina que 10% da receita bruta da 
União seja obrigatoriamente direcionada para a saúde.

Aliás, em se tratando de participação, a Consti-
tuição Federal assegurou pelo menos duas formas de 
participação da sociedade, na gestão pública. Uma de-
las, por meio dos conselhos que garantem a discussão 
pelo governo e a sociedade, sobre as prioridades que 
dever ter os setores essenciais de educação, saúde e 
assistência social.

A outra, por intermédio da Proposta de Iniciativa 
Popular, que permite a apresentação de projetos de 
lei, bastando para isso que deve receber a assinatura 
de pelo menos 1% dos eleitores do país, o que equi-
vale a 1,4 milhão de pessoas. Avançando ainda mais, 
o Senado reduziu este percentual pela metade.

A Carta Magna brasileira estabeleceu, também, 
o direito pleno à cultura, com a democratização do 
acesso, e a proteção das manifestações culturais na-
cionais como a popular, afro-brasileira e indígena. No 
da cultura indígena, cabe destacar que nossa Constitui-
ção Federal também avançou ao reconhecer os índios 
como cultura, e ao estabelecer que é competência do 
governo, definir as terras reservadas a eles, além de 
garantir a sua proteção e de suas riquezas.

Um capítulo de nossa Lei Maior é dedicado à 
proteção de um ambiente ecologicamente saudável e 
reconhece como patrimônio natural os biomas Ama-
zônia, Mata Atlântica e Pantanal. Há, inclusive, nesta 
Casa, duas propostas com o fim de incluir o Cerrado 
e a Caatinga na lista dos biomas protegidos.

Conquista de grande relevância, as cláusulas 
pétreas, dispositivos fundamentais à segurança das 
grandes conquistas sociais também merecem des-
taque. Previstas no artigo 60, parágrafo 4º da nossa 
Carta, estas cláusulas, que não estão submetidas a 
alterações, dispõem sobre a forma federativa do Esta-

do, voto direito, secreto, universal e periódico, separa-
ção dos Poderes e dos direitos e garantias individuais.

Enfim, 25 anos depois de promulgada e altera-
da por 74 emendas, nossa Lei Maior reúne enormes 
avanços e alguns retrocessos. Todos estes resultantes 
do processo de atualizações e adaptações às neces-
sidades políticas, econômicas, sociais e culturais. Não 
por outra razão, atualmente, tramitam no Congresso 
Nacional 1.700 Propostas de Emendas à Constituição 
(PEC). Apenas aqui no Senado, 75 PECs estão pron-
tas para ir a plenário.

Como documento fundamental de nossa socie-
dade, a Constituição deve evoluir com ela. Uma evo-
lução necessária, e que por isso mesmo gostaria de 
citar, é a necessidade de uma reforma política capaz 
de aproximar o eleitor dos eleitos e de coibir abusos 
e distorções que ainda existem no processo eleitoral.

De toda forma, neste momento histórico, conside-
ro relevante acentuar que nossa Constituição Federal 
se notabilizou por promover mudanças importantes 
que a modernizaram em diversos aspectos, e que ga-
rantiram a estabilidade política, consolidando, assim, 
a democracia brasileira. 

É o registro que faço. Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a tra-
tar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando 
às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada ses-
são deliberativa ordinário amanhã, às 14 horas, com 
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 624, DE 2013 

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 624, de 2013, que abre crédito extraor-
dinário, em favor de Encargos Financeiros da 
União e de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no valor de um bilhão, 
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais, 
para os fins que especifica. 
Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscaliza-
ção, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais 
(DEM/GO); e Relator Revisor: Deputado Aelton 
Freitas (PR/MG), favorável à Medida Provisó-
ria; e pela inadmissão das Emendas nºs 1 a 6, 
oferecidas perante aquela Comissão. 
(Lido no Senado Federal no dia 24.09.2013) 
(Sobrestando a pauta a partir de: 29.09.2013) 
Prazo final prorrogado: 12.12.2013 
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2  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II) 

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que  institui o 
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências. 
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e 
depende de parecer da CAE, CDR e CRA. 

3  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. 
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais. 

4  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 43, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos do  
Requerimento nº 1.154, de 2013) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
da República, que altera o Decreto nº 2.784, 
de 18 de junho de 1913, para restabelecer os 
fusos horários do Estado do Acre e de parte 
do Estado do Amazonas, e revoga a Lei nº 
11.662, de 24 de abril de 2008. 
Pareceres sob nos 1.084 e 1.085, de 2013 
das Comissões: 
de Assuntos Econômicos, Relator: Senador 
Aníbal Diniz, favorável, com a Emenda nº 
1-CAE, que apresenta; e 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Sérgio Petecão, favorável ao 
Projeto e à Emenda nº 1-CAE/CRE. 

5  
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 59, DE 2013  
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.160, de 2013) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo Fer-
raço que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para determinar o envio à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional das 
mensagens propondo perdão e reescalona-
mento de dívidas de que o Brasil seja credor. 
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora. 

6  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 85, DE 2013  
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.161, 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. 
A matéria tem parecer da CCJ. 

7  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 32, de 2010, tendo como 
primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que 
altera os arts. 92 e 111-A da Constituição Fede-
ral, para explicitar o Tribunal Superior do Trabalho 
como órgão do Poder Judiciário, alterar os requi-
sitos para o provimento dos cargos de Ministros 
daquele Tribunal e modificar-lhe a competência. 
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

8  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
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escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades. 
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz. 

9  
ROPOSTA 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. 
(Paraná) 
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. 

10  
ROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

11  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-

tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno. 
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 -CCJ, de redação, que apresenta. 

12  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012)  

(Calendário Especial –  
equerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

13  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012)  

(Calendário Especial –  
Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que cria 
Tribunal Regional Federal com jurisdição nos 
Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Nor-
te e sede na cidade de Fortaleza. Depende de 
novo parecer, em virtude do Requerimento nº 
795, de 2013, de tramitação conjunta. 

14  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 35, DE 2011 

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
35, de 2011, tendo como primeiro signatário 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 8 69979 

o Senador Luiz Henrique, que revoga o inci-
so I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e 
altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais. 
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião. 

15  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), queque inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviá-
rio que menciona. 
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta. 

16  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126, 
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de ini-
ciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, oferecendo nova discipli-
na à prisão preventiva para fins de extradição. 
Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013, 
das Comissões: 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela 
aprovação do Substitutivo da Câmara, com 
adequação redacional na Ementa; 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Randolfe Rodrigues, pela aprovação 
do Substitutivo da Câmara, nos termos decisão 
adotada pela Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional. 

17 
 PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-

zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi. 

18 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003  Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões: 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, que 
apresenta; e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR. 

19 
 PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013 Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária. 
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro. 

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 121, DE 2013 

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção sobre a Conservação das Espé-
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cies Migratórias de Animais Silvestres – CMS, 
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979. 
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana. 

21 
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros 
da responsabilidade do tomador de serviços)

22 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais). 

23 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais). 

24 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 

do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de 
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem 
matéria correlata (empréstimos consignados). 

25 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava). 

26 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (cancelamento de CNPJ no caso 
de utilização de mão de-obra escrava). 

27 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público). 

28 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitan-
do a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria. 

29 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
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seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde). 

30 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social). 

31 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE). 

32 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros). 

33 
REQUERIMENTO Nº 1017, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura). 

34 
REQUERIMENTO Nº 1018, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 

também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada). 

35 
REQUERIMENTO Nº 1019, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada). 

36 
REQUERIMENTO Nº 1020, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(abono para benefício de prestação continuada). 

37 
REQUERIMENTO Nº 1043, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva). 

38 
REQUERIMENTO Nº 1049, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 206, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (isenção do pagamento de direitos 
autorais em serviços de hospedagem). 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 57 minutos.)
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Ata da 174ª Sessão, Deliberativa Ordinária,  
em 8 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jorge Viana, João Vicente Claudino,  
Casildo Maldaner, Mozarildo Cavalcanti e Inácio Arruda

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e 
encerra-se às 21 horas e 1 minuto)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projetos de lei do 

Senado que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

Sobre a mesa, projeto que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-
nário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante 
a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto de 

Resolução nº 75, de 2013, que acaba de ser lido, nos 
termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam 
de ser lidos serão incluídos em Ordem do Dia opor-
tunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será despachado à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.183, DE 2013

Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento 
Interno do Senado Federal, requeiro que sejam soli-
citadas ao Ministro das Comunicações, no âmbito da 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
as seguintes informações acerca das fiscalizações e 
desenvolvimento das metas de universalização da te-
lefonia fixa no Estado do Amazonas:

1. Quais as metas estabelecidas pela ANATEL 
para o Estado do Amazonas, a serem cumpridas 
pelas empresas de telefonia fixa, na melhoria e 
universalização do serviço de telefonia fixa? De-
talhar por Empresa.
2. Quais das metas já foram integralmente cum-
pridas pelas empresas de telefonia fixa?
3. Qual a previsão para a execução das metas a 
serem cumpridas, bem como o seu atual estágio?
4. Há algum atraso de meta, por alguma empre-
sa? Detalhar os atrasos no cumprimento das 
metas estabelecidas, por empresa e área.

Justificação

O Estado do Amazonas vem apresentando gran-
de crescimento populacional e econômico, quando 
comparado com os demais estados da federação, em 
alguns setores chega até mesmo crescer acima da 
média nacional. De tal modo que há uma grande pers-
pectiva para o crescimento da demanda de diversas 
estruturas necessárias para o desenvolvimento ainda 
maior da região e, dentre elas, está a necessidade de 
expansão da rede de telefonia fixa e a universalização 
do serviço.

Neste contexto, ainda é salutar apontar que o 
Estado do Amazonas, através de sua capital, foi esco-
lhido como uma das sedes da Copa de 2014, e, para 
tanto, é preciso investimentos para preparar Manaus e 
todo o entorno da região metropolitana para um evento 
de tal envergadura, em virtude da visibilidade que o 
nosso país receberá, bem como continuar no ritmo de 
crescimento econômico e social experimentado pelo 
Brasil nos últimos anos. 

Diante desses aspectos, o setor de telefonia fixa é 
um assunto delicado no Brasil, em virtude dos serviços 
prestados à população serem constantemente contes-

tados, vez que não conseguem satisfazer os usuários 
da forma como se espera, principalmente, em razão 
dos preços cobrados pelas empresas de telefonia ou 
mesmo por não ter acesso a rede de telefonia fixa.

Quais avanços ocorreram em virtude da concre-
tização de alguns investimentos na área para expandir 
e melhorar a qualidade do serviço prestado à socie-
dade? Quais investimentos serão precisos? Onde? 
São perguntas que o gestor precisa estar atento. Para 
então adequar a necessidade dos usuários aos ser-
viços prestados por tais companhias, bem como pela 
necessidade premente de melhorar a estrutura da rede 
de telefonia, tanto na capital como, principalmente, no 
interior do estado.

Foram estabelecidas, pela ANATEL, algumas 
metas que devem ser cumpridas pelas empresas de 
telefonia, como por exemplo, universalização do servi-
ço de telefonia fixa. Todavia, apesar do seu estabele-
cimento, recentemente foi publicado nos jornais locais 
que as principais empresas de telefonia móvel que 
prestam esse tipo de serviço no estado do Amazonas 
estão atrasadas quanto ao cumprimento das metas 
estabelecidas, chegando ao ponto de preocupar as 
autoridades locais sobre a capacidade do cumprimento 
das metas até a COPA de 2014.

Portanto, se realmente há atrasos no cumprimen-
to das metas previstas é necessária maior fiscalização 
dos órgãos estatais para que se alcançar a melhoria 
da qualidade do serviço prestado pelas empresas de 
telefonia fixa no estado do Amazonas, expandindo a 
rede para o interior do estado, contribuindo de fato para 
o desenvolvimento do estado, na altura das necessi-
dades da população interessada.

Sala das Sessões, de 2013. – Senadora Vanessa 
Grazziotin, PCdoB/AM.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 
Nº 1.184, DE 2013

Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento Inter-
no do Senado Federal, requeiro que sejam solicitadas 
ao Ministro das Comunicações, no âmbito da Agência 
Nacional de Telecomunicações – ANATEL, as seguin-
tes informações acerca do recente estudo publicado 
pela União Internacional de Telecomunicações – UIT, e 
divulgado em parceria com a ANATEL, que apontam o 
Brasil como o país que tem a tarifa de telefonia móvel 
mais cara do mundo:

1. Qual o planejamento estabelecido pela ANATEL 
a ser cumprido por empresas de telefonia móvel, 
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visando a redução gradual das tarifas cobradas 
nas ligações de telefonia móvel?
2. Há metas estabelecidas pela ANATEL para 
serem cumpridas pelas empresas de telefonia 
móvel para redução gradual das tarifas cobradas 
pela internet banda larga móvel?
3. Quais as justificativas apontadas pelas opera-
doras para o custo da ligação no Brasil ser mais 
de setenta vezes maior que em Hong Kong e 
Índia, mais que o triplo da cobrada nos EUA e 
mais que o dobro do preço cobrado na Argenti-
na e no México?
4. Quais fatores contribuem para o alto custo 
da tarifa cobrada nas ligações entre celulares 
no Brasil?
5. Quais medidas estão sendo tomadas para que 
haja uma redução efetiva dos custos da tarifa de 
telefonia móvel no Brasil?
6. Quais os impostos, taxas, etc., qualquer valor 
que não o efetivamente de tarifas, que são cobra-
dos do consumidor final e qual a sua proporção 
percentual no valor final cobrado?

Justificação

A questão da telefonia móvel e internet banda 
larga nos aparelhos denominados smartphones é um 
tema sempre muito discutido e em voga nos mais di-
versos âmbitos da sociedade brasileira, em virtude da 
grande importância que adquiriu no decorrer das ultimas 
décadas, bem como pelas inúmeras reclamações dos 
consumidores nacionais pelos altos valores cobrados 
pelas operadoras de serviço de telefonia móvel e o 
baixo nível da qualidade do serviço.

De fato essa a melhoria do serviço de telefonia 
móvel no Brasil passa por inúmeros fatores aponta-
dos pelas operadoras como, por exemplo, a falta de 
infraestrutura adequada e altos custos indiretos, como 
incidência de tributos que encarecem a tarifa e não in-
centivam investimentos na melhoria da rede, afetando 
diretamente a disponibilidade desses serviços em ci-
dades mais longínquas e, por consequência, distan-
tes dos grandes centros populacionais e comerciais.

Essa premissa, de baixa qualidade do sistema de 
telefonia móvel agregado à indisponibilidade de servi-
ço de telefonia móvel e internet banda larga é perce-
bida em todas as regiões do Brasil, o que ressalta a 
importância e a necessidade premente de uma políti-
ca pública que priorize e incentive o investimento das 
prestadoras de serviço de telefonia móvel para ocorrer 
de fato a melhoria do serviço e a expansão da rede 
nos mais diversos estados brasileiros.

Justamente na contramão desses fatores de falta 
de investimento na expansão e melhoria da rede de 

telefonia e internet móvel no país, está o grande cresci-
mento populacional e econômico percebido nas ultimas 
décadas que fez com que a demanda por tais servi-
ços aumentasse de sobremaneira, fatores esses que 
em conjunto sobrecarregaram o sistema, contribuindo 
para a baixa qualidade do serviço, principalmente, em 
horários considerados como de pico.

Assim, maiores investimentos nesse setor se 
fazem ainda mais urgentes e necessários quando 
analisados que o Brasil atualmente é a sétima maior 
economia do mundo e passou a sediar grandes confe-
rências internacionais, como a Eco92, Rio+20, sediará 
grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo 
de 2014 e as olimpíadas de 2016, bem como é um dos 
países que mais exporta e importa bens de capital e 
de consumo no mundo, fatores esses que colocam o 
país como uma área de grande transição de dados e 
informações, as quais grande parte são transmitidas 
por meio de aparelhos móveis. 

Apesar desse quadro é importante ressaltar que 
avanços já ocorreram, em virtude da concretização de 
alguns investimentos na área para expandir e melhorar 
a qualidade do serviço prestado à sociedade. No en-
tanto, tais investimentos ainda não ocorreram de forma 
massiva, principalmente, nas cidades mais distantes 
dos grandes centros, atendendo, assim, a grande de-
manda que se forma nas zonas mais periféricas às 
grandes cidades e regiões metropolitanas.

Portanto, urge por adequar a necessidade dos 
usuários aos serviços prestados por tais companhias, 
bem como pela necessidade premente de melhorar a 
estrutura da rede de telefonia, tanto na capital como 
no interior dos estados, de tal modo que foram esta-
belecidas, pela ANATEL, algumas metas que devem 
ser cumpridas pelas empresas de telefonia, como por 
exemplo, instalação da rede 4G na capital do estado.

Corrobora, inclusive, para tal conclusão, o re-
cente estudo apresentado pela União Internacional 
de Telecomunicações – UIT, órgão da ONU, que no 
Brasil, divulgou os dados levantados em conjunto com 
a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
onde foi apontado que o Brasil tem as tarifas mais 
caras do mundo em ligações telefônicas tanto entre 
celulares da mesma operadora, quanto em celulares 
de operadoras diversas.

Os valores de U$$ 0,71 e US$ 0,74 respectiva-
mente apontados pelo estudo acima referido tiveram por 
base os dados repassados pelas próprias operadoras 
que enviaram os valores máximos cobrados, todavia, 
mesmo que assim seja, é assustadora a diferença 
para outros países, principalmente quando visto que 
na Argentina o preço da tarifa é de US$ 0,32, assim 
como no México, nos EUA a mesma ligação tem custo 
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de US$ 0,27 e na China, país que faz parte do BRIC, 
não chega a US$ 0,04.

Importante salientar que em Hong Kong e na 
Índia os valores tarifários das ligações são US$ 0,01, 
o que faz com que esses valores sejam 70 vezes me-
nores que os praticados no Brasil, dados preocupan-
tes, quando considerado que o Brasil precisa de maior 
competitividade para produzir mais riquezas e gerar 
mais renda para o trabalhador.

Diante dos dados, fica evidente que o brasileiro 
compromete grande parte de sua renda mensal, cer-
ca de 4%, para pagamento das tarifas cobradas pelas 
operadoras, enquanto em outros países essa porcenta-
gem não chega a 0,5%, demonstrando a necessidade 
de estimular os investimentos no setor para diminui-
ção das tarifas e assim o trabalhador destinar a renda 
para desenvolver outros setores da economia nacional.

Sala das Sessões, de 2013. – Senadora Vanessa 
Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

(À Mesa, para decisão)

REQUERIMENTO  
Nº 1.185, DE 2013

Nos termos do art. 50, da Constituição Federal, 
combinado com os arts. 215 e 216, do Regimento In-
terno do Senado Federal, requeiro que sejam solici-
tadas ao Ministro de Estado Chefe da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República, no âmbito 
da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuá-
ria – INFRAERO, as seguintes informações acerca 
do planejamento a ser executado para a melhoria dos 
indicadores de satisfação levantados pela pesquisa da 
Secretaria de Aviação Civil – SEAC:

1. Quais as medidas tomadas para melhorar o 
acesso à internet no Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes, cumprindo as metas determi-
nadas pelo governo federal em oferecer essa 
estrutura nos aeroportos das cidades-sede da 
copa de 2014?
2. Quais os indicadores e as medidas tomadas 
para melhorar aqueles que ficaram abaixo da 
média na pesquisa realizada pela SEAC?
3. Após a ampliação da infraestrutura do aero-
porto, para melhorar os indicadores de atendi-
mento e informações aos passageiros do termi-
nal aeroviário?
4. Quais os investimentos que serão feitos para 
melhorar o setor de imigração do Aeroporto In-
ternacional Eduardo Gomes, quando houver a 
ampliação da infraestrutura aeroportuária?
5. Há solicitação/entendimentos/acordos/con-
vênio, para que os órgãos fiscalizadores como 

Receita Federal, Polícia Federal, Ministério da 
Agricultura dentre outros aumentem o seu efeti-
vo no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes?

Justificação

A questão da infraestrutura aeroportuária brasilei-
ra é um dos pontos mais recorrentes e discutidos nos 
mais diversos âmbitos da sociedade brasileira, tendo 
em vista, que em diversos aeroportos nacionais há 
certa defasagem da capacidade de atendimento da 
demanda dos consumidores, assim como limitações 
quanto ao aumento da oferta de novas rotas e aero-
naves das empresas aéreas autorizadas.

A reforma, ampliação e construção de novos 
aeroportos, em todas as regiões do país, vêm sendo 
uma das políticas públicas prioritárias para a geração 
de mais renda e emprego nas cidades brasileiras, au-
mentando a capacidade de atração de turistas interna-
cionais, eventos de grande porte, pessoas em trânsito 
para negócios, assim como uma forma de atender a 
crescente demanda de transporte de pessoas e cargas 
que nos últimos anos apresentou crescimento anual 
acima de 10%.

Diante desse quadro, a infraestrutura aeropor-
tuária precisou de mudanças e ampliações que se 
fizeram necessárias, principalmente, nessas duas ul-
timas décadas, principalmente em razão do aumento 
de passageiros que procedeu a melhoria dos índices 
econômicos das mais diversas classes sociais. 

Assim, em virtude da escolha do Brasil para sediar 
a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016, 
iniciaram-se uma série de ampliações e reformas em 
diversos aeroportos brasileiros e dentre eles está o 
Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, 
tendo em vista que Manaus será uma das 12 sedes 
da Copa de 2014.

No entanto, apesar dessa melhoria na infraestru-
tura, um recente estudo realizado pela Secretaria de 
Aviação Civil – SEAC apontou o Aeroporto Internacional 
Eduardo Gomes como o terceiro pior do país, com vá-
rios indicadores de atendimento, instalações, valor dos 
alimentos, internet dentre outros, apesar de ser o 16º 
mais movimentado do país e o 3º em fluxo de cargas.

O referido estudo apontou, ainda, um índice pre-
ocupante, qual seja a necessidade em melhorar toda 
a estrutura do atendimento aos passageiros e turistas, 
mesmo após a conclusão das obras de ampliação do 
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Sala das Sessões, de 2013. – Senadora Vanessa 
Grazziotin, PCdoB/Amazonas.

(À Mesa para decisão)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os requerimentos que acabam 
de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o 
Ofício nº 258, de 7 de outubro de 2013, da Ministra 
de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, em resposta ao Requerimento nº 672, de 2013, 
de informações, de autoria do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu do Ministro 

João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente do Tribunal 

de Contas da União, o Aviso nº 1.303-Seses-TCU-
-Plenário, na origem, encaminhando ao Congresso 

Nacional cópia do Acórdão nº 2700/2013, prolatado 

nos autos do processo TC 016.731/2011-5.

É o seguinte o Aviso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A matéria será publicada no Di-
ário do Senado Federal de 09 de outubro do corrente.

O expediente será encaminhado à Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer 
nº 1.114, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos 
e Legislação Participativa, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 14, de 2010. 

A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto 
de Lei do Senado nº 14, de 2010, já havia sido apro-
vado terminativamente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, nos termos do Parecer nº 255, de 
2013, em reunião realizada em 10/04/2013, tendo sido 
apresentado o Recurso nº 3, de 2013, no sentido da 
sua apreciação em Plenário. Depois de transcorrido o 
prazo para apresentação de emendas previsto no art. 
235, II, d, do Regimento Interno, foi aprovado o Reque-
rimento nº 386, de 2013, de audiência da Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa.

Uma vez que a referida matéria já teve seu pra-
zo para emendas aberto e encerrado perante a Mesa, 
esta Presidência encaminha o parecer à publicação e 
incluirá a proposição em Ordem do Dia oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer 
nº 1.115, de 2013, da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, concluindo contrariamente à Proposta 
de Emenda à Constituição nº 55, de 2012.

De acordo com o disposto no parágrafo único 
do art. 254, combinado com o art. 372, do Regimento 
Interno, fica aberto o prazo de dois dias úteis para in-
terposição de recurso, por um décimo dos membros do 
Senado, para que a matéria continue sua tramitação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu queria cumprimentar os co-
legas Senadores e os que nos visitam no plenário do 
Senado Federal.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Inscrição 
para falar pela Oposição, como Líder da Oposição.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está sendo inscrito para 
falar como Líder da Oposição.

Também estou me inscrevendo para uma comuni-
cação inadiável, já que cheguei também um pouco cedo.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Casildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Peço a V. Exª para me inscrever para 

uma comunicação inadiável. Se houver espaço, eu 
gostaria. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está sendo inscrito, Senador 
Casildo Maldaner, para uma comunicação inadiável.

Eu queria cumprimentar todos que nos acom-
panham pela Rádio Senado, pela TV Senado e dizer 
que cheguei do Acre hoje, bem cedo, depois de uma 
madrugada no voo.

Quero agradecer aos que me acolheram no Mu-
nicípio de Capixaba ontem, junto com a equipe do 
Governador Tião Viana. Fomos entregar equipamen-
tos, fruto de parcerias com o Governo Federal, com 
o Governo do Estado e com as comunidades rural e 
florestal do Acre. 

O pessoal de São Luís do Remanso me rece-
beu superbem, e ganhei a semana com a agenda de 
ontem no Acre.

Convido para fazer uso da palavra, como primeiro 
orador inscrito, o Senador Cristovam Buarque.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Pedro Ta-
ques.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Ape-
nas para registrar a presença de estudantes de Direito 
da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso. 
São estudantes do primeiro ano, do segundo ano, até 
do quarto ano que estão aqui, em Brasília, em uma 
visita. Aqui compareceram, irão à Câmara dos Depu-
tados e também ao Supremo Tribunal Federal. Eles 
estão acompanhados do Prof. Marcelo Theodoro, a 
quem agradeço a oportunidade de poder explicar o 
que é o Senado, o papel do Senado da República na 
consolidação da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com todo o respeito, sejam bem-
-vindos! 

Vi, há pouco, o Senador Pedro Taques conver-
sando com vocês. Vocês estavam diante de um grande 
professor do Senado, e o outro está na tribuna. Vai falar 
agora, que é o Senador Cristovam Buarque. 

Sejam bem-vindos!
Senador Cristovam, professor, querido, seja bem-

-vindo!
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 

Governo/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, cumprimento os alunos do Mato Grosso 
que estão aqui.
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Sr. Presidente, creio que nós, os Líderes deste 
País, que somos os políticos eleitos – não apenas os 
Senadores, Deputados Federais, mas também os Es-
taduais, os Vereadores, Presidente da República, todos 
–, não estamos atentos ao que está acontecendo nes-
te País, nem estamos entendendo direito o que está 
acontecendo, sobretudo, visivelmente, desde junho. 
Mas isso já vem há muito tempo.

Senador, vi hoje o Bom Dia Brasil. É inacreditável 
o que a gente está vendo sem fazer nada. As manifes-
tações daquilo que eu falava aqui, Senador Mozaril-
do, que um dia aconteceria: os desiludidos junto com 
os desesperados. Os desiludidos, os professores; os 
desesperados, os mascarados, que por aí estão cha-
mando de vândalos. 

Nós não estávamos entendendo que isso ia acon-
tecer. Não fomos capazes, como Líderes, de perceber 
que isso ia acontecer.

Mas há mais: estamos cometendo o gravíssimo 
erro de achar que as manifestações ocorrem por meia 
hora, uma hora, duas horas e depois terminam. No 
mundo de hoje, as manifestações são permanentes. 
São invisíveis, inclusive. As pessoas vão para a rua, 
fazem manifestações ou depredam – sejam desiludi-
dos, pacificamente; sejam desesperados, que querem 
apenas quebrar – e vão para casa, mas continuam 
mobilizados. Continuam mobilizados por uma coisa 
que hoje faz, Senador Couto, com que a praça seja o 
mundo todo, que é a internet. As pessoas estão mo-
bilizadas até quase quando dormem, porque elas têm 
esse instrumento.

Aí, o que a gente vê é que aqueles que querem 
mudar – os desiludidos – encontram-se com aqueles 
que querem quebrar – os desesperados. E o risco do 
que pode vir a acontecer, na medida em que isso vá 
se generalizando, é muito grave. E, quando digo “gene-
ralizando”, Senador Maldaner, não o faço sob o ponto 
de vista geográfico do Brasil. Digo “generalizando” do 
ponto de vista temporal: cada dia uma manifestação 
diferente; cada dia um quebra-quebra diferente. 

Essa situação merece uma reflexão, merece 
um cuidado. E, mais que isso, merece que a grande 
Liderança deste País, que é a Presidenta da Repúbli-
ca, assuma que o País vive uma guerrilha que tenho 
chamado de cibernética, porque ela não usa fuzil, usa 
computador para organizar seus movimentos.

E aí, Senador Maldaner, quando se juntam os 
desiludidos, pela frustração de anos de um Governo 
que não atendeu às suas promessas, com os deses-
perados, que já não acreditam em mais nada; quando 
se juntam aqueles que vão às ruas pacificamente para 
mudar o Brasil com aqueles que vão às ruas para que-
brar as coisas do Brasil, à medida que isso se genera-

lize no espaço e no tempo, vamos entrar num período 
muito, mas muito difícil, um período de desarticulação 
do tecido social. 

Somos os Líderes. Temos não apenas que perce-
ber que isso está acontecendo como saber o que fazer 
para impedir que essa bomba, que já está explodindo 
aos pouquinhos, exploda de maneira mais geral. E aí 
não vejo outra maneira: além de entender o problema, 
deve-se começar um grande diálogo por uma reorde-
nação do tecido social brasileiro, por um novo pacto 
social, em que se descubra como fazer para que o 
povo, desiludido, volte a ter vontade de fazer as coisas, 
e os desesperados passem a ter vontade e esperança. 
Trazer a esperança de volta exige algum gesto maior. 

Sugiro aqui, Senador, que comecemos a fazer 
audiências no Senado em que possamos ouvir essas 
pessoas. Vão dizer: “Mas é impossível saber quem 
chamar. Não há lideranças”. Coloquemos na internet, 
para que quem quiser se inscreva, e depois fazemos 
sorteio e vamos ouvir, Senador Maldaner. Vamos cha-
mar aqui essas pessoas. A única coisa que a gente 
pede é que tirem a máscara na hora em que chega-
rem aqui e que deixem lá fora os aparelhos que usam 
para quebrar vidros. 

Vamos ouvir o que esses meninos têm a dizer. 
Vamos ouvir o que os desiludidos, como os professo-
res do Rio, têm a dizer. Não podemos deixar de con-
vocar aqui, numa audiência, os professores do Rio de 
Janeiro, mas não é porque são do Rio. É porque são 
do Brasil. Eles não falarão aqui só pelo Rio. Falarão 
pelo Brasil inteiro.

Sugiro uma audiência para ouvir o que está acon-
tecendo no Rio de Janeiro, trazendo professores, tra-
zendo outros desiludidos e trazendo também alguns 
dos desesperados.

E a Presidente da República, que, pelo que vejo, 
tem dito que isso é bom, precisa entender que isso é 
bom, não podemos parar, mas isso pode ficar ruim, e 
não devemos parar na marra. Não devemos parar de 
maneira forçada. Devemos parar pela nossa liderança, 
pela capacidade de conduzir esse processo na dire-
ção do que é bom.

Não falei do bem, porque o bem significaria não 
quebrar. Eu quero mais que isto: quero seguir na dire-
ção de um País melhor, e que ninguém precise parar o 
seu dia a dia de trabalho para fazer greves tão longas, 
como a dos professores do Rio, e que as pessoas não 
se animem a pegar carona nessas manifestações e a 
sair quebrando tudo que veem pela frente.

A Presidenta deveria convocar, por exemplo, as 
Lideranças, inclusive a Oposição. Eu acho que o Sena-
dor Couto não se recusaria, se um dia ela chamasse 
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todas as Lideranças e perguntasse: “Onde estamos 
errando?”

Não é possível que a Presidenta não perceba que 
nós estamos errando. Esse povo não vai à rua porque 
está cansado da casa! Nós estamos errando e não 
temos como controlar mais da forma tradicional, seja 
por cooptação, como o governo a partir de Lula tem 
feito muito, que coopta os grupos. Nota-se, por exem-
plo, que CUT, CGT e UNE não estão lá, porque são 
cooptáveis e foram cooptados. Quem está lá é quem 
não foi cooptado e nem é cooptável, porque não está 
nem organizado.

Vamos fazer o debate entre nós, os Líderes deste 
País. Não dá para juntar todo mundo. 

O Governo Federal, desde o governo Lula, tem 
um tal de Conselho do Desenvolvimento Econômico 
e Social. Como esse Conselho não discute o que está 
acontecendo nas ruas do Brasil, por que está aconte-
cendo, como está acontecendo e para onde vai? Esse 
Conselho que está aí não vai debater, porque é feito 
de pessoas que só pensam o problema econômico e 
social pela tal cooptação. Por que, de repente, ela não 
faz um conselho, Senador Jorge Viana, com a lideran-
ça que o senhor tem, inclusive junto ao Governo? Por 
que ela não faz uma reunião tipo Conselho Econômico, 
para debater a crise que nós estamos atravessando? 
Que juntem 20, 30, 50 Líderes deste País, do Gover-
no e da Oposição. Escute, pergunte, chegue lá e diga: 
“Pessoal, onde nós estamos errando?” Não precisa ela 
dizer “onde eu estou errando”, porque não é só ela. 

Onde nós estamos errando? Nós cometermos 
erros, criamos uma dívida com o povo, caiu a ficha, e 
o povo percebeu que nós, os políticos, estamos endi-
vidados com ele. E com a internet se mobilizam facil-
mente. Aí se unem os desiludidos e os desesperados, 
ameaçando a instabilidade do dia a dia das pessoas. 

Não há hoje ameaça às instituições, mas há uma 
ameaça ao dia a dia. É o cidadão que quer ir para casa 
e não consegue, porque há uma manifestação. Quem 
vai para o aeroporto não consegue chegar, porque há 
uma manifestação. Quem quer ir ao banco tirar dinheiro 
não vai poder, porque o banco foi quebrado. 

Isso se espalhando sai de uma dimensão peque-
nininha, como está hoje, para uma dimensão grande 
neste País, o que inviabiliza o dia a dia, podendo che-
gar também a inviabilizar as próprias instituições, que 
hoje, felizmente, não estão ameaçadas. 

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Por isso, elas, as instituições, 
têm obrigação de enfrentar o problema para proteger 

o dia a dia do cidadão sem forçar, impedir autoritaria-
mente as mobilizações.

É isso, Sr. Presidente. 
Deixo aqui essa proposta ao Governo Federal, 

que é a maior Liderança do Executivo, para nós aqui 
fazermos isso. Peço ao Presidente do Senado que con-
sidere a ideia de audiências, para debatermos o por-
quê e como estão acontecendo essas coisas no Brasil.

Eu quero saber se posso dar a palavra ao Se-
nador Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB 
– SC) – Eu serei breve, Senador Cristovam Buarque. 
Quando há esses movimentos e quebra-quebra, a pri-
meira coisa que vem à mente é: “Baixe o pau, acabe 
com isso! Que vergonha esse quebra-quebra! Baixe 
o pau”! É a primeira motivação que parece que vem 
à cabeça das pessoas. E V. Exª falando agora, eu co-
mecei a refletir também, a ruminar cá comigo, numa 
reflexão mais profunda: por que isso? Por que isso 
está ocorrendo? Por que muitas pessoas se infiltram 
nesses movimentos, pacíficas, como disse V. Exª, 
e aproveitam para se expandir, para jogar para fora 
aquilo que está trancado? Quais são as razões? O 
que pode ser? E aí é preciso ouvi-las, é preciso haver 
um espaço democrático, assegurando-lhes o direito 
de opinar com garantia.

(Soa a campainha.)

O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB 
– SC) – Devem opinar sem máscaras, é claro, mas 
colocar isso à mesa, fazer uma reflexão bem aberta, 
para saber por que não estão conseguindo. Será que 
é porque há muitos privilegiados, e a gente convive ao 
lado, sendo espezinhado, humilhado, e outros esban-
jando? Será que é um pouco disso? Como? Por quê? 
Será que isso ocorre por causa da situação política do 
Brasil? Será que são esses movimentos dos últimos 
dias também? Até o movimento Marina foi uma res-
posta, mexeu com estruturas – acho que mexeu; me-
xeu. Quer dizer, alertou para o fato de que temos que 
pôr os pés no chão, pensar com mais humildade. Eu 
acho que deu uma sacudida. O que é que está haven-
do? Eu acho que devemos colocar o direito de haver 
uma garantia de essas pessoas se sentarem de igual 
para igual. Por que alguns põem a máscara e procu-
ram depredar? Qual é a razão? Vamos tentar auscul-
tar isso – a ideia é interessante –, dar oportunidade. 
Que o Governo, ou os encarregados, a comissão da-
qui ou dali, o Congresso Nacional, enfim, ouça, e que 
seja noticiado que se está ouvindo também esse lado 
para tentar, socialmente, sentir, compreender, ver se 
há razões nisso, e que medidas se devem tomar, sem 
se descuidar, claro, da segurança, que deve haver, 
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nas circunstâncias da atividade pública e da privada, 
do direito de ir e vir, mas saber por que está havendo 
isso. A oportunidade que V. Exa levanta me chamou a 
atenção. Quero lhe dizer isso com muita franqueza. 

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador. 

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – Senador Couto, com muito prazer. 

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Sr. Presidente, permita-me porque o tema é de ex-
trema relevância para o País. Senador Cristovam, a 
preocupação de V. Exa não é de hoje. V. Exa já mani-
festou essa preocupação até por escrito, que vem ao 
encontro da preocupação de muitos brasileiros hoje. 
Eu estou muito preocupado. Lembro uma frase da ar-
tista Regina Duarte, que, quando perguntada sobre 
o que pensava da vitória de um tal candidato, disse: 
“Eu tenho medo.” E está acontecendo isso hoje. V. Exa 
está preocupado...

(Soa a campainha.)

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) – 
... com o fato concreto de que o Governo Federal não 
está dando a mínima bola. Senador Cristovam, já houve 
mortes nas ruas, já houve feridos nas ruas. Proibiram 
o uso da máscara, e aumentou o uso da máscara. 
Proibiram a fabricação de bombas, e aumentaram a 
fabricação de bombas caseiras. E a coisa está aumen-
tando. Outro dia, eu fui à tribuna e falei em guerra civil. 
Talvez eu tenha exagerado. Mas, pelo que eu sinto, o 
aumento da insatisfação...

(Soa a campainha.)

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– ... é incontrolável. O aumento da insatisfação é in-
controlável. V. Exª, daqui a pouco tempo, não precisa 
muito, vai dizer... E eu sou testemunha de que V. Exª, 
no mínimo, fez uma coisa: alertou a Nação, alertou 
os Poderes de que a coisa é preocupante. Às vezes, 
alguém que está na rua é entrevistado e perguntam a 
ele: “Por que você está aqui?”. Uns respondem, outros 
se embaralham para responder. É uma vontade que 
ninguém sabe explicar. Isso é muito sério, Senador. 
Tem profundidade? Tem. Porque está aumentando. 
A cada dia aumenta. A cada dia explode numa cida-
de. E a coisa não tem uma direção de acabar. É isso 
que V. Exª está falando hoje. Preocupado, e tentando 
a todo custo buscar um caminho, buscar um diálogo, 
mas parece que ninguém escuta ninguém. E as coisas 
acontecem. Agora mesmo, eu vou para a tribuna falar 
de acontecimentos antissociais, que o povo não quer 

ouvir, mas que eu tenho a obrigação de falar. E este 
País, sinceramente, Senador, está sem rumo.

(Soa a campainha.)

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– O País, Senador, V. Exª tem toda razão, o País está 
sem rumo. Não se contém mais o que se expressa na 
rua. Não se contém. Não se contém. V. Exª está bus-
cando o jeito de conter, mas ninguém lhe ouve. Todas 
as iniciativas que V. Exª propôs da vez passada, pelo 
meu conhecimento, nenhuma fluiu. E o povo brasileiro, 
eu não tenho a menor dúvida... Em cada casa há um 
sentimento igual ao seu, um sentimento de preocupa-
ção. Parabéns. Parabéns pela sua preocupação, por 
V. Exª estar mais uma vez com o direito constitucional 
de Senador da República alertando,...

(Interrupção do som.)

O Sr. Mário Couto (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– ... alertando as autoridades e alertando aquilo que 
V. Exª ama, que é a Nação. Parabéns.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Obrigado, Senador Couto. Eu 
concordo que há uma falta de rumo, realmente, do Go-
verno e nossa. Estamos sem rumo. O povo percebeu 
isso e tem uma arma.

Senador Maldaner, hoje, a única maneira de impe-
dir que o povo faça manifestações, já que as pessoas 
estão atentas, a cada instante, preocupadas e ligadas 
para participar de um ato, é quebrando todos os com-
putadores, a fim de interromper a conexão entre as 
pessoas, ou atendendo ao que elas querem. Eu acho 
que quebrar todos os computadores não só é impossí-
vel como é absurdo, frear a conexão que hoje permite 
que cada pessoa chame outras para uma passeata, 
sem precisar de jornal, sem precisar de rádio, sem 
precisar de partido, sem precisar de sindicato. Então, 
é tentar atender.

E quando eu vejo a Presidenta falando que isso 
é ótimo,...

(Soa a campainha.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – ... e o pior é que é mesmo, do 
ponto de vista de que as pessoas despertaram, eu me 
preocupo. Porque dá a impressão, às vezes, Senador 
Couto, de que é um deboche. Quando se diz: “Esse é 
o resultado. A gente fez tanto, que o povo quer mais”, 
não é possível que essa seja a explicação para o povo 
estar na rua. Quando se diz que nós já fizemos muito, 
por isso o povo vai para a rua, parece deboche. Não 
parece uma afirmação sincera.

Concluindo, pelo que o senhor falou, o que mais 
me preocupa hoje é que são poucos os preocupados. 
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O que mais me preocupa é saber que o número de 
preocupados é pequeno. Há uma indiferença. E a indi-
ferença talvez seja o maior combustível para que essas 
pequenas manifestações, quando a gente somá-las, 
cada uma pequenininha, mas somando, a gente vê o 
tamanho delas. Porque a gente vê, Senador Taques, 
as grandes manifestações, mas...

(Interrupção do som.)

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – Eu estou tentando concluir.

Nós não estamos vendo, nós não estamos so-
mando as pequenininhas. E a soma das pequenininhas, 
ao longo do tempo, é muito mais forte e complicadora 
do funcionamento da sociedade do que, de vez em 
quando, uma grande, ordeira, pacífica, em que todo 
mundo vai para casa. Nós não estamos suficientemen-
te preocupados. E esta é a minha tentativa: trazer o 
debate para cá, fazer audiências com essas pessoas 
e conosco. De repente, só nós mesmos. Onde é que 
nós estamos errando? Esta é a pergunta: onde é que 
nós estamos errando? Porque a falta de rumo é prova 
da falta de acertos.

Senador Taques; depois, Senador Suplicy.
O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 

– MT) – Senador Cristovam, parabéns pela fala e pelo 
convite ao debate. Esta Casa precisa debater, sim, es-
ses temas. Me parece que nós estamos vivendo um 
momento de impaciência do cidadão.

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Impaciência com o que está a ocorrer, impa-
ciência com o status quo. Me parece que existe qua-
se que um ar de fim de festa, um olhar meio blasé, no 
sentido de o cidadão estar perdido e nós muito mais 
ainda, porque não encontramos a razão pela qual o 
cidadão está assim. Eu ouso dizer, Senador Cristovam, 
que é uma total desvinculação, uma total separação 
entre o cidadão e a classe política. Não adianta nós 
falarmos do partido A, B, C, D. Nós políticos – e eu te-
nho orgulho de ser político – não estamos...

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – ... atendendo as demandas sociais. Não esta-
mos atendendo. O Brasil precisa de um momento de 
reflexão. E logo em seguida passar para a ação. Veja 
que movimentos políticos eleitorais como...

(Interrupção do som.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – ... o caso do Governador Eduardo Campos e 
da Senadora Marina mais ou menos mostram um ca-

minho. Mostram um caminho. Nós temos que buscar 
esses caminhos. Nós precisamos fazer essa reflexão 
e entender que o tempo está passando. O tempo está 
passando e nós não estamos encontrando esse cami-
nho. Nós precisamos fazer essa reflexão que o senhor 
está dizendo. Veja que no Estado de Mato Grosso, 
Estado que eu aqui represento, para minha honra, há 
mais de 50 dias, os professores estão em greve. Os 
alunos quase perderam o ano letivo. Veja que no Es-
tado de Mato Grosso, hoje, o Ministro dos Esportes, o 
Deputado Aldo, disse que a principal obra de mobili-
dade urbana da cidade não ficará pronta. O chamado 
VLT. Nós estamos gastando 1,5 bilhão, gastando mal,... 

(Soa a campainha.)

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – ... e o cidadão quer resultado. Esse é o fim de 
festa. Parece que é aquela xepa da feira o que está 
a ocorrer.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF) – Obrigado, Senador Taques.

Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Senador Cristovam, considero da maior re-
levância que V. Exª tenha hoje ocupado a tribuna para 
uma reflexão sobre as manifestações. É importante 
que elas ocorram, mas é importante também que elas, 
sobretudo, se caracterizem pela forma não violenta. Eu 
quero aqui externar a todos aqueles que têm realiza-
do manifestações... Na leitura das notícias, observo, 
que, inclusive, há ocasiões em que pessoas que certa-
mente não seriam o objeto principal do protesto, como 
um morador de rua que, de repente, precisou segurar 
com muita força seu colchão porque alguns que pro-
testavam queriam fazer daquele colchão do morador 
de rua um objeto de incêndio no meio da rua, e ele, 
então, conseguiu proteger. Só para dar um exemplo. 
Outro episódio que aconteceu foi quando moradores 
realizavam um protesto em São Paulo e, de repente, 
um automóvel explodiu, ferindo diversas pessoas que 
estavam naquela manifestação. É importante que as 
pessoas percebam que...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... a violência acaba, muitas vezes, atingin-
do as pessoas de maneira contrária aos objetivos dos 
manifestantes. Essas pessoas têm muito que apren-
der com aqueles que ensinaram como a luta com a 
característica da não violência, muitas vezes, é vito-
riosa e, do ponto de vista até da moral do movimento, 
algo que passou a ser admirado ao longo da história, 
como nos exemplos de Mahatma Ghandi e Martin Lu-
ther King Junior.
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(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu queria aqui dizer que é muito importante 
que as pessoas se manifestem, de fato, e que sejam 
ouvidas, mas faço o apelo para que aprendam com 
aqueles que foram bem-sucedidos com a luta não vio-
lenta. Meus cumprimentos, Senador Cristovam Buarque.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio 
Governo/PDT – DF) – Senador Suplicy, eu agradeço 
e concluo pelo tempo já demorado, mas quero dizer 
que a pergunta chave é: por que esses meninos estão 
indo para a rua quebrar coisas? Eu chamo de meninos, 
mas podem chamar de vândalos também. Por que eles 
estão indo? Se a gente não entender o porquê e des-
cobrir qual é a nossa culpa na ida deles, o seu apelo 
não vai ser atendido.

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu agradeço e cumprimento o 
Senador Cristovam. De fato, as cenas de ontem e de 
hoje chocaram novamente todos nós brasileiros. As 
manifestações nos fazem pensar e as ações de que-
bra-quebra nos fazem ficar preocupados. Penso que 
é muito importante, por isso a Mesa foi tolerante com 
o orador e com o tempo.

Mas vamos voltar à lista.
Senador Mário Couto, o primeiro que chegou ao 

plenário hoje, tem V. Exª a palavra, como Líder da Mi-
noria; em seguida, o Senador Mozarildo Cavalcanti, 
como orador inscrito.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Peço que 
V. Exª me inscreva pela Liderança do PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Inscrevo V. Exª pela Liderança do 
PSDB, Senador Flexa.

Com a palavra, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador 
Presidente, quero, primeiro, expressar meu sentimento 
de preocupação com o meu País.

Quero falar ao meu Estado, ao Estado do Pará, 
da Virgem de Nazaré, minha querida Virgem de Nazaré.

Mozarildo, aproxima-se o Círio de Nazaré. Mais 
de dois milhões de pessoas saem às ruas para lou-
var a Virgem, e eu a pensar na situação do meu País.

Ouvi, atentamente, o Senador Cristovam.
Brasileiros e brasileiras, paraenses, a insatisfação 

das ruas, meu nobre Senador Cristovam, é exatamen-

te com aquilo que a sociedade não tem, mas que ela 
tem o direito de ter, Cristovam.

A sociedade paga imposto para ter saúde, edu-
cação, para não ser violentada nas ruas, para ter 
transporte digno.

Nós somos o país, Cristovam, que mais pagamos 
imposto no mundo. Nós vamos passar de R$1,5 trilhão 
neste ano. Já passamos de R$1 trilhão agora. Neste 
momento, nós passamos de R$1 trilhão. É dinheiro 
que nem ladrão conta! E para onde vai esse dinheiro, 
Cristovam? É isso que a sociedade quer saber. É isso 
que revolta a sociedade.

Nós não temos nada. Procure um item para justi-
ficar, procure um projeto de grande alcance desta Na-
ção, da Presidenta Dilma. Procure um. Não há nada!

O que se vê nos jornais hoje afronta o País, afron-
ta os brasileiros. Ministros e Ministras, a Ideli Salvatti... 
A Ideli, Cristovam, aquela companheira que andava, 
aqui, com a gente, dizendo que era séria! Até tu, Ideli? 
Até tu, Ideli? Usando avião da Polícia Rodoviária, avião 
ambulância, Ideli? Helicóptero, helicóptero ambulância?

Olha, sinceramente, Pedro Simon, eu não sei mais 
em quem acreditar neste País. É como dizia o Napo-
leão Bonaparte – e aí eu me lembro do Mão Santa, 
que falava tanto do Napoleão –: “Eu não confio mais 
em nenhum homem, em nenhum ser humano”. A Ideli 
parecia ser séria, gente! Aquela carinha dela, aquele 
jeito dela; ela se arrumava direitinho e vinha toda boniti-
nha e tal: “Eu sou séria”, “Eu sou séria”, “Eu sou séria”.

Ideli, Ideli, deixa o helicóptero para ser usado 
pelos pacientes do teu Estado, Ideli! Como é que tu 
vais tirar o helicóptero das pessoas que precisam ser 
atendidas com emergência, Ideli?

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – É isso que revolta o povo. Revolta o povo saber 
que a Presidenta da República paga uma diária – uma 
diária, Brasil! Meu Pará, a Presidenta pagou, na se-
mana atrasada, por cada uma diária, em Miami, onde 
sempre ela gosta de estar, R$25 mil. Vinte e cinco mil 
reais, Senador!

O pobre para ganhar R$25 mil, com este salário 
mínimo de hoje, tem que trabalhar dois anos. E a Pre-
sidenta gasta num dia, com uma diária.

Calcule quanto custou a faixa da Presidenta da 
República! São exemplos tolos, pequenos, mas dão 
a dimensão da revolta da população nas ruas. Cin-
quenta mil reais! Será que há diamante nessa faixa 
da Presidenta? É um negócio absurdo, gente! Cartão 
corporativo da Presidenta da República: R$36 mil por 
mês – R$36 mil! Está proibido alguém saber onde ela 
gastou. Nem Senado, nem Câmara, nem Polícia Fe-
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deral, ninguém pode saber onde ela gasta. É isso que 
revolta a população, Presidente.

(Interrupção do som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Ideli, pelo que parecia – pelo que parecia, Ideli! 
–, eu, primeiro, não acreditava nunca que tu tinhas 
capacidade – desculpe-me – para ser Ministra. Since-
ramente, eu nunca imaginava, na minha vida, pelo que 
tu fazias aqui – entre aspas –, “um bando de besteiras”, 
que tu tivesses condições de ser Ministra. Ministra de 
quê? Institucionais. Não sei o que institucionais. Não 
sei o que ela é, o que ela faz. Inventaram tantos Mi-
nistérios neste País, para apadrinhar os petistas, que 
são mais de 40.

Agora, pensar, um dia, que tu ias pegar um he-
licóptero para fazer política, um helicóptero ambulân-
cia, usar o dia inteiro – e quantos dias tu usastes? –, e 
as pessoas acidentadas esperando esse helicóptero, 
Ideli? Jamais calculei isso na minha vida.

Presidenta Dilma, Presidenta Dilma, tem que 
achar um jeito de melhorar esses seus Ministérios, 
Presidenta. Tem que achar um jeito de a senhora gastar 
menos, Presidenta, dar um freio no custo. Tem que dar 
um jeito de servir melhor o povo brasileiro, Presiden-
ta; ninguém aguenta mais! Não dá mais para aguen-
tar, Presidenta Dilma! A insatisfação popular é muito 
grande, Presidenta. Nem o Lula a salva mais, nem o 
Lula, porque já descobriram tanta coisa do Lula que 
a moral dele caiu.

Senador Pedro Simon, é um prazer ouvi-lo.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 

– Meu querido Senador, repare V. Exª: faz tempo que 
há esse abuso no uso de aviões por parte do governo. 
Houve uma época em que eu cansava de ver minis-
tros viajando em avião de carreira. Viajavam em aviões 
de carreira, e isso era normal, absolutamente normal. 
Numa viagem oficial ou algo semelhante, o ministro 
viajava até com uma comitiva num avião oficial, mas 
essas viagens de rotina, para fazer campanha ou para 
visitar a família no fim de semana, eram feitas em avião 
de carreira. Agora é da maneira como vem sendo feito. 
O Ministro encarregado da fiscalização do Governo, 
que me parece ser uma pessoa sensacional, vem co-
locando limites nessa questão. Inclusive, a Presidenta 
Dilma, na ocasião de um incidente como esse, baixou 
uma regulamentação sobre como pedir avião, como ir 
de avião, e lá está claramente dito que ministros não 
podem usar avião no fim de semana para ir para suas 
cidades, para seus Estados. De repente, aparece isso! 
Agora, o que é doloroso – não precisa ser uma Minis-
tra ou um Senador – é um cidadão comum pegar um 
helicóptero que está todo aparelhado, transformado 

num quarto de hospital, com toda a aparelhagem ne-
cessária,...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – E tem que desmontar tudo!

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– ...desmonta tudo, suspende a operação, porque é o 
único que existe – o único! –, e, durante aquele tem-
po: “Por amor de Deus, o helicóptero porque o cara 
está afogando-se aqui, lá.” “Não, não está disponível.” 
Isso tudo para ela fazer a viagem. E outra coisa que 
eu achei triste: fui ver a resposta dela hoje, e ela res-
pondeu o seguinte, o que é mais sério: “Todos os Mi-
nistros fazem isso”. Ela disse que todos os Ministros 
fazem isso – vírgula –, logo é porque está certo. Essa 
é a afirmativa. Então, nós temos agora aí, além disso, 
a afirmativa da posição da Ministra: “Todos os Minis-
tros fazem isso”. É sinal de que está certo. Eu não me 
dirijo à Ministra; eu me dirijo à Presidenta. Onde está o 
ato dela determinando o uso de aviões oficiais? Onde 
estão as decisões dela? A Dona Dilma, que era tão 
importante e tão firme na hora de tomar as decisões 
– e eu fui um dos que a elogiaram na hora de demi-
tir ministro –, demitiu ministro, demitiu ministro, mas 
agora não fez nada. Não aconteceu nada, com nada, 
com ninguém. O que culminou na renúncia do Pertence 
da Comissão de Ética – cá entre nós, uma Comissão 
de Ética de brincadeira, mas em que estava a pessoa 
que foi Presidente do Supremo como Presidente da 
Comissão, que puniu o Ministro, mas ela não aceitou. 
O Pertence renunciou à Presidência da Comissão 
de Ética em sinal de reprovação, porque uma deci-
são unânime da Comissão de Ética não foi acatada 
pela Presidenta. Ela não acatou. Então, isso que está 
acontecendo é sinal de falta de firmeza da Presidenta. 
Quer dizer, porque, se ela tomasse as providências, 
se ela fosse enérgica naquilo que faz... Mas o que a 
Presidenta deve responder agora... Eu acho que a 
Presidenta devia chamar a Ministra e dizer: “Ministra, 
a senhora diz que são todos que fazem. Quais são os 
todos?” Lamentavelmente, é isso. Eu custo a crer, eu 
custo a crer que uma Líder do PT, Ministra do PT... Se 
pegar um avião, ainda não discuto; pegou um avião, 
está lá, está parado. Mas um helicóptero, que é heli-
cóptero ambulância, que é único, que serve, que está 
à disposição, tanto que está armado como se fosse 
um quarto de hospital, está preparado... Desarmaram 
tudo para ela ir. Cá entre nós!

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Obrigado, Senador Pedro Simon. Meus respeitos.

Mas eu sempre disse, Senador, que quem perde o 
respeito perde a moral. A Dilma perdeu o respeito pelo 
povo brasileiro. A Dilma perdeu o respeito por todos.
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Outro dia, o ministro preparou um ato de corrup-
ção, tão natural neste Brasil de hoje. Nunca no Brasil, 
nunca nesta Nação querida, meu querido Pará, nunca 
se cometeu ato de corrupção tanto quanto agora no 
Governo de Lula e de Dilma!

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Mas, outro dia, pela segunda vez no mesmo 
Ministério, atos de corrupção – e já vou descer, Pre-
sidente –, atos de corrupção. Acusam o Ministro! O 
Ministro disse: “Olhem, não mexam comigo! Dilma, 
preste atenção, Dilma! Não mexa comigo se não eu 
tomo providências!”

Calaram, Pedro! Calaram, Pedro!
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PT – RS. Fora 

do microfone.) – “Se não eu conto tudo!”
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – “Se não eu conto tudo!”
Colocaram esparadrapo na boca, Pedro! E ela 

não teve moral nenhuma para falar mais nada, por-
que quem perde o respeito, Petecão, perde a moral. 
E ela perdeu o respeito e perdeu a moral de todos os 
brasileiros.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Desculpe a minha intolerância.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Nada, Senador Mário Couto. 
Vamos seguir com a lista de oradores. 
Tem a palavra o Senador Mozarildo Cavalcan-

ti, como orador inscrito, em permuta com o Senador 
Paulo Paim.

O SR. CASILDO MALDANER(Bloco Maioria/
PMDB – SC. Fora do microfone.) – E depois? 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Depois, ou eu ou V. Exª, que so-
mos os dois inscritos para uma comunicação inadiável, 
se V. Exª me der a honra de assumir a Presidência. 
Trata-se apenas de uma agenda que eu cumpri no 
Acre. Levarei menos de cinco minutos. Depois, assu-
mirei para que V. Exª...

Por gentileza, Senador Mozarildo Cavalcanti, 
com a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge 
Viana; Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectado-
res da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. hoje, 
na pauta de votação, existem dois projetos de minha 
autoria. Um que cria a Fronteira Agrícola Norte, que 
ainda está pendente de parecer da CAE, CDR e Co-
missão de Agricultura. Mas o terceiro está pronto para 

ser votado e vem sendo postergado por razões para 
as quais não vejo motivos válidos.

É uma lei, Sr. Presidente, que foi aprovada aqui no 
Senado em 2002, que dispõe sobre os procedimentos 
para criação, incorporação, fusão e desmembramento 
de Municípios, nos termos do art. 18 da Constituição.

Sr. Presidente, passados 11 anos, esse projeto 
é votado na Câmara e volta para o Senado. Aqui já 
foi votado de novo na CCJ. O Relator, Senador Valdir 
Raupp, acolheu várias das sugestões apresentadas 
pela Câmara, e está aqui um projeto que é moralizante. 
Se esse projeto já fosse lei há uns dez anos ou mais, 
não haveria a criação de mais de 2.800 Municípios. O 
que me espanta é que as pessoas, sem lerem o pro-
jeto, que cria uma série de rigores... Por exemplo, só 
se cria um Município depois do estudo de viabilidade 
econômica. Só pode ser criado esse Município se o 
que perde o território não ficar também inviabilizado 
economicamente. Isso nunca existiu na criação de 
Municípios. Agora, existe esse estudo de viabilidade, 
que exige um número mínimo de habitantes por região.

É interessante que, enquanto a imprensa do Sul 
fala contrariamente a esse projeto, talvez pensando 
que vai haver mais Municípios no Nordeste e no Norte, 
esquece, por exemplo, que o menor Município deste 
País está em São Paulo: o Município de Borá, que não 
tem nem mil habitantes. E esse Município foi criado 
quando? Sem a vigência dessa lei. O segundo menor 
Município está em Minas Gerais. Nenhum Município 
do meu Estado, que é pequenininho, tem menos de 8 
mil habitantes. Nenhum!

Então, o que a gente está propondo aqui é que 
haja regras uniformes para o País todo, inclusive com 
exigência de mínimo de habitantes. O menor índice que 
se exige é 5 mil habitantes. E vejam só: assim mesmo, 
o plebiscito só será realizado depois do estudo de via-
bilidade econômica de ambas as áreas, tanto a que 
vai ser desmembrada como a – digamos assim – área 
mãe. Não há um tostão de gasto por parte do Governo 
Federal, porque o que vai acontecer? Uma área X se 
desmembra e forma outro Município. O Fundo de Par-
ticipação dos Municípios que ia para lá vai ser dividido 
pelos dois, de acordo com a população. É assim a re-
gra do Fundo de Participação dos Municípios. Não vai 
aumentar em nada a estrutura de gastos da União. E é 
a União que não quer essa política, que é adequada.

Como é que você pode pensar, por exemplo, que 
no Pará há o Município de Altamira, e uma ponta do 
Município, que é a cidade de Sorriso, fica a 1.500km 
de distância da sede? No meu Estado, há um Muni-
cípio, Caracaraí, que se estende do meio do Estado 
até a fronteira sul com o Amazonas e que comporta, 
digamos assim, alguns Municípios do Nordeste na 
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sua área. Então, é difícil para o prefeito atender bem 
a população que está aqui em cima e a que está lá 
no fim, na fronteira com o Amazonas, com atividades 
completamente diferentes e ecossistemas diferentes.

Dessa forma, quero dizer que lamento muito que 
o nosso processo legislativo já seja lento por natureza. 
Repito: apresentei esse projeto em 2002; foi aprovado 
aqui no Senado em 2002 e foi para a Câmara; foi apro-
vado em 2008 nas Comissões; e só agora, este ano, 
foi aprovado e mandado para cá. Não sei por que os 
projetos de iniciativa parlamentar, Sr. Presidente, são 
tão emperrados para se legislar.

Então, a função do legislador fica comprometida. 
E fica comprometida por quê? Porque o líder do partido 
A ou do partido B não quer, porque pode ser prejudicial 
ao seu Estado; porque vêm ordens do Planalto, como 
se diz, para não se aprovar aquele projeto; porque, de-
pois de tramitar todo esse tempo, é que descobrem que 
pode haver alguma coisa. Inclusive o Senador Valdir 
Raupp está acolhendo algumas recomendações feitas 
de lá para que possa aprovar esse projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – As coisas da planície, então, não 
prosperam?

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – A parte da planície não anda.

Então, veja bem: quanto ao projeto que está em 
segundo lugar na pauta, que é meu também, esse eu 
concordo, porque ainda há pendência de parecer. Mas 
o Item 3, esse dos Municípios, não tem pendência ne-
nhuma para ser votado.

Então, a Fronteira Agrícola Norte... Há também 
aquela história do preconceito de que a Região Nor-
te, na faixa de fronteira, tem comunidades indígenas, 
comunidades ecológicas.

Enfim, na verdade, nós precisamos é olhar mais 
o Brasil e cumprir o que a nossa Constituição diz: que 
é dever da República eliminar as desigualdades regio-
nais. E não se eliminam as desigualdades regionais 
tratando igualmente os desiguais, porque, senão, é 
aquela história: a região mais rica vai continuar cada 
vez mais rica; e as regiões mais pobres, cada vez mais 
pobres. Então, temos que mudar isso.

Quero fazer um apelo ao Presidente Renan, por-
que esse projeto está na pauta já há algum tempo; só 
entrou em pauta porque conseguimos que a maioria 
dos Líderes pedisse urgência; está na pauta, portanto, 
de hoje, e espero que consigamos votar.

É um projeto, repito, moralizador, que não implica 
despesas adicionais para a União, embora pudesse 
exigir, porque a União tudo arrecada nos Municípios, 
nos Estados, e não repassa, em termos proporcionais, 
o que Estados e Municípios precisam.

Então, fica aqui, Sr. Presidente, meu pedido ao 
Presidente Renan, aos Líderes partidários, para que 
possamos dar uma resposta, até porque esses Muni-
cípios não serão criados do dia para a noite. Fizemos 
um estudo também, e, dentro das regras desse proje-
to, o máximo que se poderá criar, nos próximos anos, 
serão 198 Municípios no Brasil todo, enquanto, antes 
desse projeto – que poderá vir a se transformar em lei 
–, foram criados 2.800 Municípios.

Espero, inclusive, que reflitam sobre isso, porque, 
enquanto hoje não há regra nenhuma, o que estamos 
colocando é uma regra para disciplinar um artigo da 
Constituição Federal.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 

GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Pela ordem, Senador Cyro.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 

GO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só queria 
confirmar a minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª já está inscrito, Senador, 
para uma comunicação inadiável.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Muito obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Passo a Presidência dos trabalhos 
para o Senador Casildo, para que eu possa fazer uso 
da tribuna, para uma comunicação inadiável.

O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Casildo Maldaner, 
enquanto o senhor está assumindo a Presidência, só 
para dizer que, em meu nome pessoal e em nome do 
Bloco União e Força, apoiamos integralmente a pro-
posta e o pedido feito pelo Senador Mozarildo Caval-
canti sobre esse projeto.

Nosso Bloco, integralmente, apoia o seu projeto. 
Entendo que realmente este País precisa se desenvol-
ver, crescer, e, através desse projeto de lei da autoriza-
ção de criação de novos Municípios, nós encontramos 
esse caminho.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Após ouvirmos as ponderações 
do Senador Gim Argello, concedo, na sequência do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, a palavra ao eminente 
Senador Jorge Viana.
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O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, colegas Senadoras e 
Senadores, mais uma vez, cumprimento meus amigos 
conterrâneos do Acre. 

Eu falava, ainda há pouco, com o Presidente 
Casildo Maldaner que um dia como hoje é difícil para 
nós, acrianos. Os colegas aí, de vez em quando, fazem 
esse percurso – o Senador Petecão, não; vem de dia, 
descansa à tarde e começa aqui cedo no outro dia. Eu 
me refiro ao voo que peguei, o voo da noite, Senador, 
aquele que a gente adia uma noite na vida. Estou fa-
lando, mas tanto o Senador Anibal como o Senador 
Petecão, de vez em quando, os horários nossos são 
proibitivos.

E ontem eu fui ao Município de Capixaba e fiquei 
muito feliz com a agenda, uma agenda preparada pelo 
Governo do Estado, em sintonia com o meu gabinete. 
E me sinto na obrigação de prestar contas aqui, como 
Senador, independentemente da função que exerço de 
Vice-Presidente da Casa, de ter que estar trabalhando 
aqui no plenário cedo. Mas não é fácil. O voo sai de 
madrugada de Rio Branco, não dá tempo de dormir; 
a gente vai para o aeroporto, embarca, chega aqui às 
7h30, toma um banho, e, às 8h30, nós já estávamos 
trabalhando na Comissão de Meio Ambiente, Fiscali-
zação e Controle.

Aliás, hoje votamos um substitutivo do Senador 
Rodrigo Rollemberg a um projeto do Senador Aloysio 
Nunes da maior importância. Tanto que, desde 2011, 
a Presidenta Dilma criou um grupo de trabalho intermi-
nisterial – 7 ministérios, mais 14 entidades da socieda-
de civil –, procurando estabelecer uma legislação que 
normatize a relação entre entidades da sociedade civil 
e Governo. Ou seja, as entidades não governamentais, 
que somam quase 300 mil no nosso País, que envol-
vem dois milhões de pessoas; 40% delas trabalham 
com questão social, em muitos lugares substituindo o 
papel do Estado, mas não possuem uma normativa 
que estabeleça os critérios para que entidades não 
governamentais possam fazer convênios. A lei que elas 
seguem é a lei dos Municípios e a do Estado.

Para mim, sinônimo de sociedade desenvolvida é 
a presença forte das organizações da própria sociedade 
civil. Mas, além disso, no Brasil, não há uma tradição 
do financiamento privado. O envolvimento de recursos 
públicos, segundo o IBGE e segundo as informações, 
chega perto de R$2 bilhões por ano. Tivemos a CPI 
das ONGs, como foi chamada a CPI, com a intenção, 
de parcela dos que atuaram na CPI, de desmontar 
esse trabalho da própria sociedade; e, de outros, de 
procurar tirar lições e criar normativas. Foi o caso do 
Senador Aloysio Nunes – ele mesmo assumiu hoje.

O Senador Rodrigo Rollemberg fez um substituti-
vo da melhor qualidade, depois de um ano de estudo e 
de trabalho – parabenizo os dois Senadores –, e incor-
porou muito do trabalho da Comissão Interministerial 
da Secretaria-Geral da Presidência, que tem à frente 
o Ministro Gilberto Carvalho. Diogo de Sant’Ana, que 
é o Secretário Executivo, trabalhou nesse tema e con-
versou comigo, inclusive.

Hoje, demos um passo muito importante para 
frente: o nosso Senado, o nosso Parlamento está tra-
balhando, criando uma normativa, uma legislação para 
as entidades da sociedade civil. Então, a partir da apro-
vação desse projeto, que ainda vai seguir tramitando 
na Casa, haverá critérios, regras muito claras, Sena-
dor Paim. V. Exª trabalha muito com a sociedade civil 
e, talvez, seja o Senador que mais recebe entidades 
não governamentais nesta Casa. Eu procuro madru-
gar. Hoje, cheguei cedo aqui, e V. Exª já estava aqui, 
talvez na segunda reunião.

A nossa legislação não prevê regras, colega Pe-
tecão, para lidar com entidades não governamentais. 
E o que é que nós estamos vendo? Estamos vendo 
ações da Polícia Federal, estamos vendo entidades de 
parentes, de amigos e de cupinchas, estamos vendo 
desvio de dinheiro. Essa é uma minoria, mas essa mi-
noria passa a impressão, com a amplitude que é dada 
aos malfeitos, de que as entidades não governamentais 
são instrumentos de desvio de dinheiro, quando, ao 
contrário, elas têm muito respeito nas pesquisas por 
parte da sociedade, elas trabalham com transparên-
cia e são fundamentais para que temas sensíveis da 
sociedade alcancem prefeituras, governos estaduais 
e o próprio Governo Federal.

Então, eu queria parabenizar o Ministro Gilberto 
Carvalho pelo trabalho que coordenou.

Quero parabenizar o Senador Aloysio Nunes e o 
Senador Rodrigo Rollemberg e dizer que fiquei muito 
feliz hoje, sob a Presidência do Senador Blairo, por nós 
termos aprovado essa legislação – o Senador Anibal 
estava junto comigo –, por termos dado esse primeiro 
passo no sentido de haver uma legislação específica 
para entidades da sociedade civil. Com isso, certa-
mente, nós vamos pôr barreiras para aqueles que que-
rem criar ONGs para atender a interesses privados e 
particulares. Haverá também maior transparência na 
aplicação de recursos públicos, dificultando qualquer 
desvio de conduta. Com essa nova legislação, as en-
tidades não governamentais poderão, inclusive, ter 
financiamento privado.

Então, concluindo, Sr. Presidente, eu queria só 
fazer, por último, um agradecimento a todos que me 
receberam ontem no Polo Agroflorestal, que foi uma 
criação minha, quando eu ainda trabalhava no Exe-
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cutivo acriano. Tenho muito orgulho de ter criado os 
polos agroflorestais, que são exemplos de bom apro-
veitamento do solo, são áreas em que há pessoas que 
prosperaram na vida pela concepção do projeto. On-
tem, visitei o da Cidade Hortigranjeiro e fiquei feliz de 
ver a produção e o resultado também do meu mandato 
de Senador. Senador não executa, Senador não tem 
cofre, não tem dinheiro, mas pode ajudar. Consegui 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Agrário R$6 
milhões. Esse recurso foi para o Governo do Estado, 
ainda quando era Secretário Mauro Ribeiro – agora, 
o Secretário é o Lourival.

Foram feitos bons projetos, discutindo com meu 
gabinete. Foram feitas licitações lícitas. Já participei da 
entrega de equipamentos em Sena Madureira, como 
motoniveladoras, pás mecânicas, tratores, tratores com 
pneu para mecanização agrícola, e de implementos 
agrícolas. Ontem mesmo, foram dois tratores entregues 
em Capixaba, com oito trilhadeiras. E a execução do 
programa segue.

Quero muito agradecer ao Ministro do Desenvol-
vimento Agrário, Pepe Vargas, e à equipe do Ministério. 
Quero cumprimentar a equipe do Acre.

Ontem, tive o privilégio de, pela manhã, passar 
por Capixaba e, depois, ir ao coração da floresta, no 
Seringal São Luiz do Remanso, que é um assentamen-
to extrativista. Pude andar pelo lugar onde minha mãe 
viveu uma parte de sua vida e onde meu avô, pai de 
minha mãe, pernoitava, andando em lombo de burro: 
a Colocação Pernambuco.

Ontem, eu estava bem no coração da floresta, 
do jeito como gosto de fazer sempre. Éramos mais 
de 300 pessoas adultas na reunião. Isso alegrou meu 
coração e me realizou também como cidadão, como 
pessoa que atua na política e como Senador.

São agendas como essa de ontem que fazem a 
gente se sentir útil. Eu me sinto útil, como Senador, por 
poder ajudar, fazendo essa parceria com o Governador 
Tião Viana, com o Governo do Estado, com a Presiden-
ta Dilma, porque as ações que nós fizemos ontem são 
ações do Governo Federal e do Governo do Estado, 
que contaram, obviamente, sem falsa modéstia, com 
a ajuda do meu mandato aqui, no Senado Federal.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Então, eu agradeço o almoço. Comi uma boa 
carne, uma boa macaxeira. E o melhor de tudo é que 
me alimentei da boa conversa, da boa acolhida que 
tive no Seringal São Luiz do Remanso.

Então, quero mandar um abraço para toda a po-
pulação e para as lideranças do Município de Capixa-
ba, especialmente para os que trabalham e produzem 

no Polo Florestal da Cidade Hortigranjeiro e para os 
moradores de São Luiz do Remanso.

Então, muito obrigado, Sr. Presidente, pela to-
lerância.

Daqui, do plenário do Senado, envio meu abra-
ço a todos que me deram de comer ontem, que me 
deram a melhor comida, que foi o abraço, o carinho 
e a amizade.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 

Maioria/PMDB – SC) – A Mesa felicita V. Exª, que volta 
ao Município de Capixaba e se congratula com a co-
munidade. Uns, por exemplo, saem da floresta, outros 
voltam à floresta, como V. Exª, alegrando-se.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Esse é um cacique, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Nós nos congratulamos com 
V. Exª.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Sr. Presidente, pela ordem, peço a inscrição 
para falar pela Liderança do PT, saudando aqui o meu 
cacique, o Senador Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Pela ordem, fica inscrito o Se-
nador Wellington Dias como Líder.

Na sequência, agora, pela ordem, fala o Sena-
dor Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – 
AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem, 
Presidente Casildo, eu gostaria, se fosse possível, de 
obter uma informação. Quero saber se o projeto que 
trata do fuso horário do Acre encontra-se na pauta. Se 
fosse possível, gostaria que V. Exª me dissesse qual 
é o item da pauta.

Por favor, Senador Jorge Viana, ajude-me aí! V. 
Exª nos vai ajudar na votação desse projeto hoje.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Já que V. Exª invocou o nome 
do Vice-Presidente da Casa, que é o Senador Jorge 
Viana, eu vou passar a palavra para S. Exª, que é mais...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Mas o senhor, como Presidente, pode me in-
formar. Eu estou pedindo um apoio do nosso Senador.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco 
Maioria/PMDB – SC) – Eu posso informar. Tão logo 
nós tenhamos a informação, eu vou passá-la. O Vice-
-Presidente já tem essa informação, e acho que vale 
a pena S. Exª comunicá-la, não só por ser acriano, 
como V. Exª...

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Eu estou pedindo um apoio, até porque o Se-
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nador Jorge Viana já se comprometeu de nos ajudar 
nessa votação.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Blo-
co Maioria/PMDB – SC) – E eu fico grato. Inclusive, 
o Senador Vicentinho está à espreita quanto a essa 
resposta do Vice-Presidente da Casa.

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 Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senador Paulo Paim está na 
tribuna, e peço desculpas a S. Exª. Em seguida, nós va-
mos retomar também com uma comunicação inadiável.

Mas respondo ao questionamento do Senador 
Sérgio Petecão. Como eu tinha informado e acordado 
com V. Exª e, inclusive, junto ao Presidente Renan, nós 
encaminhamos a votação do requerimento de urgên-
cia, o projeto está na pauta e, certamente, será posto 
em votação, muito provavelmente, na sessão de hoje 
ainda, se houver um razoável entendimento de Lide-
ranças no sentido de apreciarmos itens para os quais 
não seja necessário um acordo pleno.

Então, como é uma matéria em que há acordo, 
desde a Comissão, para ser apreciada, acredito que, 
hoje ainda, na Ordem do Dia, nós possamos fazer a 
apreciação do projeto a que V. Exª se refere, que alte-
ra novamente o fuso horário do Acre, nos termos em 
que ele existia anteriormente.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – 
AC) – Eu lhe agradeço, Senador Jorge Viana, em meu 
nome e em nome do povo acriano.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Senador Sérgio, como são muitos 
os itens da pauta e como a Ordem do Dia começa às 
16h, seria importante V. Exª fazer a solicitação. Não 
sei se estarei aqui, porque tenho uma palestra para 
dar fora, mas basta levantar o microfone e pedir – ele 
está incluído na Ordem do Dia – para que o projeto 
possa ser submetido à votação. Requer maioria sim-
ples. Portanto, pode ser votado por acordo aqui, no 
plenário da Casa.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – 
AC) – Mais uma vez, eu lhe agradeço. Só sairei daqui 
hoje, se Deus quiser, depois de votado esse projeto. 
Obrigado, Senador Jorge Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Senador Pau-
lo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Jorge Viana, eu permutei com o 
Senador Mozarildo, como orador inscrito.

Quero falar sobre alguns temas: uma situação 
que aconteceu no Rio Grande do Sul, a reserva de 
vagas nos concursos públicos e a saúde.

Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Saúde+10 
é o nome do projeto de iniciativa popular que marcou 
a história do Sistema Único de Saúde, nos seus 25 
anos. Esse projeto, que foi entregue com cerca de 2,2 
milhões de assinaturas, garante 10% das receitas cor-
rentes brutas da União para a saúde pública.

As mobilizações das ruas que aconteceram em 
junho fortaleceram o Movimento Nacional em Defesa 
da Saúde Pública. O Movimento, agora, está assu-
mindo uma nova fase de luta: pressionar o Congresso 
para a votação, em regime de urgência urgentíssima, 
do projeto de lei.

A OAB, a CNBB, o CNS, as Centrais Sindicais, 
os Movimentos Sociais, os Movimentos Populares, os 
Conselhos profissionais, enfim, inúmeras entidades e 
mais de dois milhões de brasileiros e de brasileiras 
estão colocando diante de nós o PLS nº 321, de 2013, 
um projeto que busca garantir melhorias no sistema 
de saúde, para um SUS público, universal, integral e 
de qualidade.

Em 2008, Sr. Presidente, eu havia apresentado, 
nessa mesma linha, o PLS nº 362, que estabelece que 
recursos recebidos pela União, a título de royalties pela 
exploração de petróleo na camada de pré-sal, serão 
destinados parcialmente à área da saúde, à previdên-
cia e à educação.

Essa minha preocupação em encontrar meios de 
fortalecer nosso sistema de saúde faz com que essa 
iniciativa popular do Saúde+10 tenha nosso total apoio. 
Espero e vou me empenhar para que o Movimento Na-
cional em Defesa da Saúde consiga aprová-lo o mais 
rápido possível. A saúde de nossa gente precisa dis-
so, merece isso, e eu me alio ao Movimento em torno 
dessa proposta.

Somamos, assim, nossa voz ao Movimento Saú-
de+10, que, no período de 5 a 11 de outubro, come-
morará os 25 anos do SUS, da garantia constitucional 
da saúde como direito, e que está convocando todos 
para que, nesse período, mobilizem sua comunidade 
do campo ou da cidade, promovam ações de pressão 
a seus Parlamentares, conversem com gestores de 
saúde, com Governadores, com Prefeitos, com Verea-
dores, com Secretários, dizendo: sou favorável ao SUS 
e à votação urgente do PLS nº 321, de 2013.

Sr. Presidente, trato aqui de outro tema que tem 
a mesma seriedade desse primeiro, que foi a saúde.

Lembro que o Governador Tarso Genro sancio-
nou, no final do ano passado, a lei estadual que reser-
va vagas a negros e a pardos no Rio Grande do Sul. A 
norma pretende promover a igualdade de oportunida-
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des no âmbito da Administração Pública, observando o 
percentual equivalente ao da composição populacional 
do Estado, com fulcro no senso do IBGE. Ocorre, Sr. 
Presidente, que, na semana passada, recebi denún-
cias de que a norma não está sendo cumprida, em 
total desrespeito à lei.

Segundo informações, o concurso do Tribunal de 
Justiça do Rio Grande do Sul para serviços notariais 
e registrais não reservou as vagas, conforme determi-
na a Lei nº 14.147. O Instituto de Assessoria às Co-
munidades Remanescentes de Quilombos ingressou 
com mandado de segurança coletivo, com pedido de 
liminar, com vistas a suspender esse certame. Ocor-
re que a medida foi negada pelo próprio Tribunal de 
Justiça daquele Estado, ou seja, do Estado gaúcho, 
sob a alegação de que o concurso para notários não 
se enquadra na norma, haja vista não tratar de cargo 
público, mas de função pública delegada a particular. 

Essa foi a justificativa.
O que quero salientar aqui, Sr. Presidente, mais 

do que nunca, é a função social da norma de impor 
uma isonomia com igualdade de condições a todos. 

Segundo o último censo do IBGE, de 2010, o 
percentual de negros e pardos na composição da po-
pulação do Rio Grande é de 16,13%. Portanto, é jus-
tamente para atender a essa fatia da população que 
devem ser reservadas as vagas na disputa, como de-
cidiu muito bem o Governador, quando deu vida à lei.

As cotas representariam 28 serventias do total 
ofertado na concorrência. Não é justo que um Estado 
como o nosso, considerado tão politizado, tão avan-
çado, neste momento, não olhe com cuidado e com 
carinho para uma lei que é reconhecida por todos, es-
pecialmente após a memorável decisão do Supremo 
Tribunal Federal pela constitucionalidade das cotas.

Aproveito a oportunidade para lembrar a frase do 
Ministro Joaquim Barbosa, quando do julgamento das 
cotas naquela Casa. 

Disse ele:

Não se deve perder de vista o fato de que a 
história universal não registra, na era con-
temporânea, nenhum exemplo de nação que 
tenha se erguido de uma condição periférica 
à condição de potência econômica e política, 
digna de respeito na cena política internacio-
nal, mantendo, no plano doméstico, uma po-
lítica de exclusão em relação a uma parcela 
tão expressiva da sua população.

Lamentavelmente, ainda existe um viés exclusi-
vo por parte de alguns setores que insistem em não 
reconhecer a necessidade de normas que garantam 
a igualdade na sua mais pura essência.

É notório, Sr. Presidente, que a ocupação de 
vagas de trabalho, seja no serviço público, seja na 
iniciativa privada, está muito longe de traduzir a com-
posição étnico-racial do nosso querido País, ou seja, 
do nosso Brasil.

Outra questão trazida – e aqui eu volto, mais 
uma vez, a uma política de preconceito – diz respeito 
à reserva de vagas para deficientes visuais em con-
cursos para juízes.

Notícia já publicada deixa-nos alegres, quando 
mostra que o primeiro juiz cego do Brasil tomou posse 
como desembargador, no Paraná, em 2009. Trata-se 
do competente e qualificado Desembargador Ricardo 
Tadeu Marques da Fonseca, que é cego, mas enxerga 
muito, muito mais do que muitos juízes.

Ocorre, Sr. Presidente, que, no Rio Grande do Sul, 
uma reunião da Comissão de Concurso para juízes, 
ocorrida no dia 15 de janeiro deste ano, traz em sua ata 
um verdadeiro crime de discriminação. Vou reproduzir 
o parágrafo em que dois magistrados se posicionaram 
contra a possibilidade de um cego assumir o cargo de 
juiz naquele tribunal – embora a ata esteja disponível 
no site do tribunal, vou omitir o nome dos magistrados.

Vejamos: 

O Dr. X questionou quanto à possibilidade de 
se excluir de plano o candidato cego total. A 
Drª Y destacou a necessidade da manutenção 
da previsão da igualdade formal, permitindo 
inscrição ao candidato, e sinalizou que a igual-
dade material não se concretiza no exame fi-
nal, físico, momento em que o candidato cego 
total será considerado inapto.

Diálogo entre dois juízes, digo aqui, lamentável!
Há dois cegos que trabalham comigo. Repito: 

fazem discursos, fazem debates, um coordena o meu 
gabinete no Sul, e todos são da mais alta competência.

Por isso, senhoras e senhores, não é admissí-
vel que a gente tenha que, mais uma vez, aceitar que 
duas pessoas capacitadas, que dizem que não são 
deficientes, mas que, para mim, têm alguma deficiên-
cia grave, façam – eles que são magistrados – esse 
tipo de discriminação, até porque nós discordamos de 
qualquer tipo de discriminação.

Enfim, o Paraná deu a lição. Eu espero que os 
juízes que agiram dessa forma olhem para o Paraná.

A pergunta que deve ser feita é a seguinte: por 
que não podemos ter um magistrado cego, se, no Pa-
raná, já se provou que deu certo?

Essa é uma pergunta a que o TJRS deve res-
ponder.

Por fim, encerro este registro com uma frase do 
jurista uruguaio Eduardo Couture. Disse ele: “Teu de-
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ver é lutar pelo Direito, mas se um dia encontrares o 
Direito em conflito com a Justiça, luta pela Justiça”.

Esperamos que o tribunal – o tribunal gaúcho 
que elogiei tantas e tantas vezes desta tribuna, mas 
que desta vez me dou o direito de vir aqui e dizer que 
lamento muito essa decisão –, acima do Direito, ca-
minhe no sentido de promover a verdadeira justiça. 
Somente a justiça. 

Nós, que trabalhamos com o Estatuto da Pessoa 
com Deficiência; nós, que trabalhamos com o Estatu-
to da Igualdade Racial, venho à tribuna neste dia, Sr. 
Presidente – e aqui encerro –, lamentar dois casos de 
discriminação: um com negros e outro com pessoas 
com deficiência.

É lamentável! Eu, que tenho elogiado tanto uma 
postura progressista, avançada, respeitosa, perseguin-
do sempre a justiça, a justiça na sua essência mais 
profunda, tenho que vir à tribuna do Senado – e não 
venho com alegria – relatar dois fatos de discriminação.

Era isso, Sr. Presidente.
Agradeço a V. Exª e, como comentei mais do 

que li, peço a V. Exª que considere na íntegra os dois 
pronunciamentos.

Obrigado.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre projeto que assegura 10% das 
receitas correntes brutas da União para a saúde. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, SAÚDE + 
10: esse é o nome do projeto de iniciativa popular que 
marcou a história do SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, 
nos seus 25 anos.

Esse projeto, que foi entregue com cerca de 2,2 
milhões de assinaturas, garante 10% das receitas cor-
rentes brutas da União para a Saúde Pública.

As mobilizações das ruas que aconteceram em 
junho fortaleceram o MOVIMENTO NACIONAL EM 
DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA.

O Movimento agora está assumindo uma nova 
fase de luta, pressionar o Congresso para votação 
em regime de urgência, urgentíssima, o projeto de lei.

OAB, CNBB, CNS, Centrais Sindicais, Movimen-
tos Sociais, Movimentos Populares, Conselhos profis-
sionais, várias entidades e mais de 2 milhões de bra-
sileiros e brasileiras, estão colocando diante de nós o 
PLS 321/13. Um projeto que busca garantir melhorias 
no sistema de saúde, para um SUS público, universal, 
integral e de qualidade.

Em 2008, Senhor Presidente, eu havia apresen-
tado, nessa mesma linha, o PLS 362 que estabelece 

que recursos recebidos pela União, a título de royal-
ties pela exploração de petróleo na camada de pré-
-sal, serão destinados parcialmente à área de saúde, 
à previdência social e ao FUNDEB. 

Essa minha preocupação em encontrar meios de 
fortalecer nosso sistema de saúde faz com que essa 
iniciativa popular do Saúde + 10 me deixe muito feliz.

Espero e vou me empenhar para que o Movimen-
to Nacional em defesa da Saúde consiga aprová-lo o 
quanto antes.

A saúde da nossa gente precisa disto, merece isto 
e eu me alio ao Movimento em total apoio à proposta!!!

Eu somo minha voz ao Movimento Saúde + 10 
que, no período de 5 a 11 de outubro de 2013, está 
comemorando os 25 anos do SUS, da garantia cons-
titucional da saúde como direito e está convocando 
todos, para que nesse período, mobilizem sua comu-
nidade, do campo ou da cidade, promovam ações de 
pressão a seus parlamentares, conversem com seus 
gestores de saúde, governadores, prefeitos, secretá-
rios de saúde dizendo SOU FAVORÁVEL AO SUS E 
A VOTAÇÃO URGENTE DO PLS 321/2013.

Era o que tinha a dizer. 

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/
PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento sobre o descumprimento da 
Lei 14.147/2012, que assegura a negros e par-
dos a reserva de vagas nos concursos públicos 
do Estado do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Go-
vernador Tarso Genro sancionou, no final do 
ano passado, a Lei Estadual que reserva va-
gas a negros e pardos no Rio Grande do Sul.
A norma pretende promover a igualdade de 
oportunidades no âmbito da administração 
pública observando o percentual equivalente 
ao da composição populacional do estado, 
com fulcro no censo do IBGE.
Ocorre que na semana passada recebi denun-
cias de que a norma não está sendo cumprida.
Segundo informações, o concurso do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul para servi-
ços notariais e registrais não reservou vagas 
para negros e pardos, conforme determina a 
Lei 14.147/2012. 
O Instituto de Assessoria às Comunidades 
Remanescentes de Quilombos ingressou com 
Mandato de Segurança coletivo, com pedido 
liminar, com vistas a suspender o certame. 
Ocorre que a medida foi negada pelo próprio 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sob 
a alegação de que o concurso para notários 
não se enquadra na norma. Haja vista não 
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tratar de cargo público, mas de função pública 
delegada a particular.
O que quero salientar é a função social da nor-
ma de impor uma isonomia, com igualdade de 
condições a todos os cidadãos.
Segundo o ultimo censo do IBGE, de 2010, o 
percentual de negros e pardos na composição 
da população do Rio Grande do Sul é de 16,13%.
Portanto, é justamente para atender essa fa-
tia da população que devem ser reservadas 
vagas na disputa.
As cotas representariam 28 serventias do total 
ofertada na concorrência. 
Não é justo, que o Estado como o Rio Grande 
do Sul, que a colonização europeia dita traços 
marcantes na população, venha tomar decisões 
contrárias à proporcionalidade racial.
Especialmente após a memorável decisão do 
Supremo pela constitucionalidade das cotas.
Aproveito a oportunidade para trazer uma frase 
do Ministro Joaquim Barbosa quando do julga-
mento da ADPF 186, sobre as cotas:
“ (...) não se deve perder de vista o fato de que 
a história universal não registra, na era con-
temporânea, nenhum exemplo de nação que 
tenha se erguido de uma condição periférica 
à condição de potência econômica e política, 
digna de respeito na cena política internacio-
nal, mantendo, no plano doméstico, uma po-
lítica de exclusão em relação a uma parcela 
expressiva da sua população”.
Lamentavelmente ainda existe um viés exclusivo 
por parte da população brasileira, que insiste em 
não reconhecer a necessidade de normas que 
garantam a igualdade na sua mais pura essência.
É notório que a ocupação de vagas de traba-
lho, seja no serviço público, seja na iniciativa 
privada, está muito longe de traduzir a com-
posição étnico-racial do nosso país.
Outra questão trazida diz respeito a reserva de 
vagas para deficientes visuais em concursos 
para notários e registradores.
Noticias publicadas na mídia brasileira o pri-
meiro juiz cego do Brasil toma posse como 
desembargador no Paraná, em 2009.
Trata-se do desembargador Ricardo Tadeu 
Marques da Fonseca
Ocorre que no Rio Grande do Sul, uma Reu-
nião da Comissão de Concursos, ocorrida no 
dia 15 de janeiro deste ano, traz em sua ata 
uma verdadeira discriminação.
Vou reproduzir o parágrafo em que dois ma-
gistrados gaúchos se posicionam contrário 

a possibilidade de um cego assumir o cargo 
naquele Tribunal:
(embora a ata esteja disponível no site do Tri-
bunal, vou omitir o nome dos magistrados em 
respeito aos mesmos)
Vejamos:
“O DR. (...) questionou quanto a possibilida-
de de se excluir de plano o candidato cego 
total. A Dra. (...) destacou a necessidade da 
manutenção da previsão da igualdade formal, 
permitindo inscrição ao candidato, e sinalizou 
que a igualdade material não se concretiza no 
exame final, físico, momento em que o candi-
dato cego total será considerado inapto.”
A pergunta que deve ser feita é a seguinte: 
porque não podemos ter um candidato cego 
ao concurso destinado a serviços notariais e 
registrais no Rio Grande do Sul?
Essa é uma resposta que o TJRS deve a so-
ciedade gaúcha!
Por fim encerro esse registro com uma frase 
que gosto muito, do jurista uruguaio Eduardo 
Couture:
“Teu dever é lutar pelo Direito, mas se um dia 
encontrares o Direito em conflito com a Justi-
ça, luta pela Justiça”
Esperamos que o Tribunal, acima do direito, 
caminhe no sentido de promover a verdadei-
ra justiça.
Era o que tinha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. 
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a ca-
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Mozarildo Cavalcanti. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Paulo Paim, o 
pedido de V. Exª será atendido na forma do Regimento. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Antes de anunciar o pró-
ximo orador para uma comunicação inadiável, que é 
o Senador Casildo, quero ler o expediente que se en-
contra sobre a Mesa, dirigido ao Presidente da Casa.

Comunicação de filiação partidária.

Exmo Sr. Presidente, cumprimentando V. Exª 
e obedecendo ao que dispõe o §2º do art. 7º 
do Regimento Interno do Senado Federal, 
comunico minha desfiliação do Partido Social 
Democrático (PSD) e minha filiação ao Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 
Senadora Kátia Abreu.

É o seguinte o Ofício, na íntegra:
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Ofício nº 0800/2013 – GSKAAB

Brasília, 7 de outubro de 2013

Assunto: Comunicação de Filiação Partidária
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, obedecendo 

ao que dispõe o § 2º do art. 7º do Regimento Interno 
do Senado Federal, comunico minha desfiliação do 
Partido Social Democrático – PSD, e minha filiação ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.

Respeitosamente – Senadora Kátia Abreu (PMDB-
-TO).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – O expediente lido vai 
à publicação. 

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Para uma comunicação 
inadiável, Senador Casildo Maldaner.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB -RR) – Pois não, Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de 
registrar a visita ao Senado da Srª Antoniana Ottoni, 
que está aqui conclamando a todos nós, Senadores, 
para assinarmos que nos declaramos livres de cruel-
dade. “Eu acredito que os animais não devem sofrer 
e morrer para testar produtos cosméticos ou os seus 
ingredientes”. Ela está responsável por essa campanha 
internacional, que já tem adeptos em muitos países, 
para a proteção e a defesa animal.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB -RR) – Senador Casildo, tem 
V. Exª a palavra.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Caro Presidente Mozarildo Ca-
valcanti e prezados colegas, nesta breve comunica-
ção que faço nesta tarde, eu não poderia deixar de 
mensurar e de destacar um encontro parlamentar do 
Fórum Catarinense, ocorrido na última sexta-feira, em 
Santa Catarina, mais precisamente na região oeste do 
nosso Estado.

Esse encontro foi presidido pelo Coordenador 
do Fórum, o Deputado Marco Tebaldi, da região de 
Joinville. Pelo fato de a agenda anterior estar sendo 
executada, tive a honra de representar os Senadores 
Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer nesse encon-
tro em Chapecó, na ultima sexta-feira. 

Diversos Deputados Federais da nossa Bancada 
catarinense lá estiveram, tratando dos temas oriundos 
daquela região, que envolve o Estado catarinense, 
mas, principalmente, a grande região do oeste cata-
rinense, compreendendo desde Lages, Curitibanos 
até a fronteira com a Argentina. São 130 Municípios 
que compreendem a região. Naturalmente, foram lá 
apresentados não só pelas prefeituras, lideradas pelo 
Prefeito Caramori, da cidade de Chapecó, o Município 
anfitrião, mas também pelos prefeitos da região oeste e 
por entidades organizadas. Elencaram, Sr. Presidente, 
uma série de itens.

Na sexta-feira à tarde, no encontro, fui elencando 
diversos itens: a ferrovia não só do oeste ao litoral, aos 
nossos portos, a Ferrovia Bioceânica também, que é 
uma reivindicação que já se fala na região. Uma para 
ir do oeste para o litoral; a outra que é o nosso Atlânti-
co; a outra já pensam em sair nos portos do Chile, no 
Pacífico, para que a produção da região de carnes, de 
grãos, cereais, mas principalmente de carnes, possa 
atingir os países asiáticos pelo Pacífico. E para quem 
é da fronteira com a Argentina, lá no oeste, já há uma 
modalidade de logística extraordinária. Mas, em primei-
ro plano, hoje, a ligação com logística para os portos 
do nosso litoral no Atlântico. 

E assim vem uma série de reivindicações. Elen-
caram aqui a demarcação de terras indígenas; a pre-
ocupação com a internacionalização do aeroporto de 
Chapecó, na região oeste; implantação de equipamen-
tos modernos para facilitar na época em que o tempo 
não ajude; manutenção da extensão do Tribunal de 
Justiça, que existe no oeste. O nosso Tribunal em Santa 
Catarina já detém uma extensão do tribunal no oeste, 
na fronteira com a Argentina, para facilitar as questões 
de primeiro grau que vão a um recurso em segundo, 
para serem decididas na própria região. E por aí vai.

Eu achei que eram uns dez itens, mas fui ven-
do que eram mais: a pavimentação ou ampliação da 
Universidade Federal da Fronteira. Foi instalada uma 
Universidade Federal da Fronteira, que atende não só 
a parte do oeste da fronteira com o Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e o Paraná. Já existe um campus no Rio 
Grande do Sul, na região de Erechim, também no Pa-
raná. Eles pleiteiam um campus também na cidade de 
São Miguel do Oeste e outro na cidade de Concórdia.

Além dos dez mandamentos, que, em geral, é 
a Tábua de Moisés, como se brinca, houve mais. Eu 
estava vendo que há 15 itens, chegando a 16. Mas eu 
destacaria, Sr. Presidente, nesses itens todos, o que 
preocupa, no momento, e o que mais se salienta na 
questão de logística no oeste catarinense. São três, 
principalmente: a questão da logística na duplicação da 
BR-282. Se não há possibilidade da duplicação toda, 
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fazer com que, nos pontos críticos, nos perímetros ur-
banos da fronteira com a Argentina até o nosso litoral, 
ela possa merecer duplicação nos pontos críticos, nos 
perímetros urbanos e em vários trechos em que ela 
possa receber a segunda via, para facilitar o trânsito de 
cargas. Isso é premente. Ao mesmo tempo, é preciso 
trabalhar na duplicação, principalmente até a região 
de Campos Novos, onde haveria uma bifurcação: uma 
pelo caminho de Lages e a outra pela 470 – ali viraria 
para descer para o litoral. Mas, até ali, nós precisamos, 
com urgência – foi o levantamento feito –, trabalhar.

A outra, a número dois, é a ferrovia que traz do 
sudoeste do Brasil, dos Estados de Mato Grosso e 
de Goiás, grãos para alimentar as agroindústrias da 
região. Que os grãos que vêm da região sudoeste de 
Mato Grosso e de Goiás, da parte ocidental do Brasil, 
sejam levados pelas ferrovias e transformados em car-
nes. Além disso, uma modal para carregar os produtos 
já trabalhados para os portos do litoral e, de lá, para 
o mundo – para o mundo como sói acontecer hoje, só 
que hoje isso é feito por rodovias.

O terceiro item é uma central de gasodutos. O 
gasoduto que temos hoje, da Bolívia para o Brasil: 
que se possa criar um mecanismo e um gasoduto 
daquela região, usando o mesmo que vai da Bolívia 
para o Brasil,...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... vindo para a região oeste para for-
talecer uma indústria competitiva. 

Esses três, eu diria, são essenciais, fundamen-
tais, para aquecer a logística, para fomentar a produção 
e fazer com que essa região atenda e enfrente com 
mais velocidade, com mais firmeza, essas questões 
fundamentais. 

Trago essas ponderações nesta comunicação, Sr. 
Presidente, que é uma comunicação mais breve, para 
o conhecimento da Casa acerca do que aconteceu na 
última sexta-feira lá no oeste catarinense, região que 
V. Exª já conhece, Senador Mozarildo Cavalcanti, em-
bora venha lá do Norte, do Amapá. Aliás, V. Exª é de 
Roraima – faço a correção –, que fica bem lá em cima 
– uns dizem que é o Oiapoque, outros dizem que é 
o Chuí, no Sul. V. Exª representa o extremo norte do 
nosso Brasil e acompanha o Brasil como um todo, por 
isso merece os nossos cumprimentos. 

Gostaria que V. Exª recebesse esta comunica-
ção e a desse como lida, pois hoje à tarde ainda vai 
ser reunir, às 17 horas, o Fórum Parlamentar Catari-
nense, para tratar dessas questões e encaminhá-las 
a diversos órgãos do Governo Federal, em conjunto, 
nós, os três Senadores catarinenses e os dezesseis 
Deputados Federais.

Era a comunicação que eu não poderia deixar de 
fazer, Sr. Presidente e caros colegas, na tarde de hoje.

Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CASILDO MALDANER EM SEU 
PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º, 
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Casildo, V. Exª 
será atendido na forma do Regimento.

Eu quero aqui fazer um reparo quando ao extremo 
norte do Brasil. O extremo norte do litoral brasileiro é 
o Oiapoque, mas o extremo norte do Brasil é o Monte 
Caburaí, em Roraima, que rima com Arroio Chuí, no 
Rio Grande do Sul.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Em vez de Oiapoque, como é? Eu gos-
taria de conhecer um dia.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Agora, é do Caburaí ao 
Chuí. O Caburaí fica 60 quilômetros acima do Oiapo-
que. O Oiapoque é no extremo norte...

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Acima do Oiapoque. Gostaria muito de 
conhecer um dia, se Deus quiser, com V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – V. Exª está convidado 
de antemão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Antes de passar a palavra 
ao próximo orador inscrito, eu quero ler Expediente que 
se encontra sobre a Mesa.

O Senador Casildo Maldaner apresentou o Re-
querimento nº 1.176, de 2013, por meio do qual solici-
ta, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, licença 
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período 
de 17 a 19 de outubro deste ano, para representar o 
Senado Federal na XXIX Assembleia Ordinária do Par-
latino, na Cidade do Panamá, República do Panamá, 
conforme indicação da Presidência do Senado Federal.

As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Aloysio Nunes, por permuta com a Senadora 
Vanessa Grazziotin.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Se-
nadores, venho à tribuna para comentar um fato que 
causou em todos nós da nossa Bancada e no Senado 
– e penso que naqueles que tomaram conhecimento 
dele – um profundo constrangimento. 

Esse fato já foi comentado aqui hoje, desta tribu-
na, pelo Senador Mário Couto. O Senador Alvaro Dias 
também já se pronunciou sobre ele, e há, em curso, 
uma iniciativa na Câmara para que haja a apuração 

desse fato pela Comissão de Ética da Presidência da 
República. 

Eu me refiro, Sr. Presidente, à utilização, pela 
Ministra Ideli Salvatti, Ministra que cuida das relações 
institucionais, de um helicóptero da Polícia Rodoviária 
Federal baseado em Santa Catarina, que tem como 
prioridade das prioridades – esse helicóptero é uma 
aeronave equipada com maca, com balão de oxigê-
nio, com equipamentos de primeiros socorros – acudir 
pessoas que são vítimas de acidentes rodoviários, que 
precisam de socorro imediato, não podem esperar por 
um transporte via terrestre e que precisam, efetivamen-
te, de uma intervenção muito rápida, da qual depende 
a vida ou a morte.

Pois bem, a Ministra Ideli Salvatti, segundo repor-
tagem publicada no jornal Correio Braziliense, deu-se 
ao desfrute de utilizar essa aeronave – claro que com 
autorização da Polícia Rodoviária Federal, mas se 
trata de uma Ministra de Estado, que trabalha ao lado 
da Presidente da República – para as frequentes via-
gens que faz ao seu Estado de Santa Catarina, onde 
é candidata ao Senado.

Segundo a reportagem do jornal, ela utiliza essa 
aeronave para ir a eventos de natureza política que 
nada têm a ver com a sua função institucional. Usa o 
helicóptero da Polícia Rodoviária para ir a inaugura-
ção de obras, entrega de casas, assinatura de ordem 
de serviço de uma obra rodoviária e até mesmo para 
formatura de Corpo de Bombeiros. Ela viaja frequen-
temente ao seu Estado e, no seu Estado, costuma se 
deslocar para esse tipo de evento com o helicóptero 
da Polícia Rodoviária Federal, um helicóptero, aliás, 
que tem dupla finalidade: a de servir à Polícia Rodo-
viária Federal em suas funções institucionais e tam-
bém a de servir ao Samu, pois ele é adaptado para 
isso. Mas a Ministra parece que desconhece, segundo 
a reportagem do jornal, qual é a prioridade a que se 
destina essa aeronave. É para atender as vítimas de 
acidentes ou é para levar a Ministra a seus passeios 
de natureza eleitoral?

Evidentemente, quem lê a reportagem, quem 
toma conhecimento desse fato, só pode ficar escan-
dalizado. E mais escandalizado ainda com a resposta 
que a Ministra deu à reportagem. Quando procurada, 
disse a Ministra Ideli Salvatti o seguinte: “Ah, mas to-
dos fazem isso!”. Não há nada de errado; todos fazem 
isso. Mas como? Então, se todos fazem, não é errado? 
Não é errado desviar um equipamento que deve ser-
vir a salvar vidas para um deslocamento de natureza 
meramente particular? Meramente particular, ainda 
que seja ela Ministra de Estado, pois se trata da pro-
moção da sua candidatura, promoção antecipada da 
sua candidatura.
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Ouço os apartes do Senador Pedro Simon, com 
quem conversei há pouco sobre o assunto, e do Se-
nador José Agripino Maia.

Pois não, Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 

– Olha, Senador, o Brasil aprendeu a não se chocar 
com escândalo. Tudo que acontece parece que já... 
Agora, essa foi muito séria. Abuso de avião oficial a 
gente conhece. O Ministro que cuida desse assunto 
no Governo da Dilma merece todo o meu respeito. 
Foi baixada, inclusive, uma regulamentação interna 
de como usar os aviões oficiais. Até porque há uma 
explicação: avião da FAB tem que andar umas horas 
para lá e para cá, não pode ficar parado. É uma coi-
sa. Agora, isso que se está vendo não tem nada a ver 
com tudo que já aconteceu em abuso de avião oficial. 
É outro assunto, é outro capítulo. E, com isso, enten-
do a gravidade de que isso, no Governo do PT, esteja 
acontecendo.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – É o abuso dos abusos.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Chegar ao seu Estado e pegar um helicóptero para 
fazer campanha? Se fosse em São Paulo, um helicóp-
tero de um empresário em São Paulo, Senador, que 
é a segunda cidade do mundo que tem mais helicóp-
teros – V. Exª sabe melhor do que eu: é Nova Iorque 
e é São Paulo. Agora, em Santa Catarina, só há um 
helicóptero, que a polícia usa. E a polícia só usa... 
Transformou o helicóptero em uma ambulância, com 
todos os serviços de emergência.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Em convênio com o Samu.

O Sr. Pedro Simon (Bloco Maioria/PMDB – RS) 
– Está ali à disposição de qualquer caso que aconte-
ça. Telefonam, e está lá o helicóptero para levar para 
o hospital, para fazer o que quiser. Chega o fim de 
semana, desmontam o helicóptero, transformam-no 
para, só de passagem, a Ministra fazer a sua cam-
panha. Chega segunda-feira, voltam a montar o equi-
pamento de enfermagem, o que é algo muito grave. 
Perguntando a ela como ela fazia isso, ela responde: 
“Todos os ministros fazem assim, sinal que está certo”. 
Reparem na afirmativa da Ministra. Então, quem está 
dizendo agora que todos os ministros agem assim é 
a Srª Ministra, não é a oposição, não é ninguém. Ela 
que disse: “Eu uso porque todos os ministros fazem 
o mesmo”. Com toda sinceridade, eu estranho que a 
Senhora Presidenta ainda não tenha dito nada. Ago-
ra, eu acho que, se eu fosse Líder da oposição, com a 
capacidade de V. Exª, ela deveria ser convidada a vir 
conversar conosco. Ela deveria vir aqui conversar co-
nosco. E a Presidenta tem duas obrigações: primeiro, 

determinar o que vai fazer com a Ministra; e, segun-
do, essa afirmativa dela de que todos fazem isso. Se 
a Ministra disse que todos os ministros do Governo 
fazem isso, eu vou duvidar? Que ela se espelhou nos 
ministros que fazem isso e fez também. Eu acho, com 
toda a sinceridade, que esse é um fato grave demais. 
No mês em que estamos discutindo aqui o problema 
da saúde, vamos votar hoje o negócio da emenda, no 
meio disso, o Governo do PT, pelo amor de Deus... Eu 
acho – e digo a V. Exª – que nós deveríamos convidá-
-la, convocá-la, seja o que for, para que venha aqui se 
desculpar. E a Presidenta tinha que tomar uma posição. 
Desde que a notícia saiu no jornal, a Presidenta da 
República é responsável por isso. E quando ela disse, 
a Ministra, que todos os ministros fazem isso, então, o 
responsável se chama Presidente da República, que 
tem que responder.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª, Se-
nador Pedro Simon.

Eu quero comentar também outros aspectos da 
resposta da Ministra Salvatti. Ela disse o seguinte: “Eu 
voei autorizada pelo Departamento da Polícia Rodoviá-
ria Federal”. Ora, vamos colocar numa balança, de um 
lado, uma Ministra de Estado poderosa, que despacha 
diariamente, e mais de uma vez, provavelmente, com a 
Presidente da República, que trabalha no mesmo pré-
dio, apenas com um andar de distância, da Presidente 
da República; e, de outro lado, um superintendente da 
Polícia Rodoviária Federal. Se chega a Ministra e diz: 
“Eu preciso usar o helicóptero”, fica muito difícil – con-
venhamos – ao policial rodoviário federal dizer: “Não, a 
senhora não pode, Ministra, porque esse helicóptero é 
para atender a casos de acidente, para atender à saú-
de, para atender a casos de vida ou morte”.

Além dessa desculpa esfarrapada lembrada pelo 
Senador Simon, de que, afinal de contas, todos fazem 
isso, há uma outra que eu leio nos jornais, a de que 
todas as vezes em que a Ministra requisitou o helicóp-
tero ele não estava sendo usado para o atendimento a 
acidentes. Como se acidente tivesse dia e hora marca-
da para acontecer: “Não, Srª Ministra, a senhora não 
pode usar o helicóptero agora porque, daqui a cinco 
minutos, vai ter um acidente com feridos graves”.Como 
se fosse possível prever a ocorrência de acidentes de 
gravidade tal que se exigiria remoção de feridos pelo 
helicóptero.

Ouço o aparte do Líder Agripino Maia.
O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) 

– Senador Aloysio Nunes, todos os argumentos que 
foram usados aqui de condenação a esse fato lamentá-
vel são dignos de consideração, de apreciação; agora, 
tenho comigo um pensamento. Há poucos meses, o 
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Presidente da Câmara dos Deputados e um Ministro 
de Estado usaram jatos da FAB, do grupo de trans-
porte especial, para viagens para as quais não havia 
justificativa oficial, e foram objeto de malhação duran-
te semanas em primeira página de jornal, em notícias 
recorrentes na televisão, nas rádios do Brasil inteiro. 
Abriu-se um tímido processo junto à Comissão de Ética 
Pública do Governo, e esta Comissão manifestou uma 
tímida consideração de reprovação. Ou seja, impunida-
de, que acho que é a marca deste Governo. O malfeito 
acontece, a denúncia é feita, e o responsável pelo zelo 
do patrimônio público não toma providência nenhuma, 
é conivente com os dele. É como com os mensaleiros; 
é a mesma coisa. Os mensaleiros são recebidos nas 
reuniões do PT com abraços e com “ipi, urra!”. Entre 
eles, tudo vale. Agora vem, em vez de ser o Presidente 
da Câmara ou ser Ministro – que, inclusive, ressarciu, 
tomou iniciativas de mais ou menos pedir desculpas, 
reconhecimento de que o fato estava incorreto, nunca 
mais repetiu a prática do uso indevido –, em cima de 
tudo que aconteceu, uma Ministra, cujo gabinete é no 
Palácio do Planalto, onde tudo acontece, onde tudo é 
para acontecer, inclusive a avaliação, a averiguação 
da Comissão de Ética Pública – tudo isso está ali por 
aqueles corredores do Palácio do Planalto –, usa o 
helicóptero para fazer manifestações ou movimento 
de cunho político-partidário – suponho eu –, ou pré-
-eleitoral. E isso tudo é movido por uma razão: como 
não houve punição pelos fatos, como eles acham que, 
entre eles, tudo cabe, isso não tem fim e vai acontecen-
do. E o pior é que agora acontece com o helicóptero 
que existe, comprado com o dinheiro do contribuinte, 
mantido com o dinheiro do contribuinte para atender o 
contribuinte quando ele se acidenta, mas não...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – E é um atendimento que não pode 
esperar, um atendimento urgente de acidentes graves.

O Sr. José Agripino (Bloco Minoria/DEM – RN) 
– É claro, a não ser, Senador Aloysio, que mais impor-
tante do que salvar uma vida seja deslocar a Ministra de 
um ponto para outro. Talvez esse fosse o entendimento 
da Ministra ou do Governo Federal, porque até agora 
não houve manifestação alguma por parte do Palácio 
do Planalto. Eu já fui Governador e, se acontecesse 
um fato desses no âmbito da minha administração, 
eu tomaria providências imediatamente, por entender 
ter havido uma grave ofensa aos costumes – aos cos-
tumes. Agora, o que acontece? Este Governo, se o 
malfeito é entre eles, cuida de botar panos mornos e 
passar para frente porque rapidamente vai-se esque-
cer o assunto. O povo pode até se esquecer, mas vai 
se lembrar um pouquinho mais para frente. Por essa 
e por outra, Senador Aloysio, é que as manifestações 

de rua aconteceram e vão continuar a acontecer, por-
que não houve nenhuma resposta a altura das aflições 
mostradas nas ruas pelo Governo da Presidente Dil-
ma. É por essa e por outras que esse estado de coi-
sas está aí e vai se acrescentar. Eu quero, com essa 
minha palavra, manifestar o meu inteiro apoiamento 
às palavras de reprovação que V. Exª traz nesta tarde 
da tribuna do Senado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª.

Comunico à Casa, especialmente ao Senador Pe-
dro Simon, que estou encaminhando, por intermédio da 
Presidência da Casa, à Comissão de Meio Ambiente, 
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle um 
convite para que a Ministra Ideli Salvatti compareça até 
esta Comissão para dar as suas explicações.

Ouço o Líder do PT, meu querido amigo Senador 
Wellington Dias.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – Meu querido amigo Aloysio, V. Exª sabe do cari-
nho, do respeito que tenho por V. Exª. Eu agora fiz um 
contato com a Ministra, que está me encaminhando uma 
nota que fez esclarecendo, em razão de um editorial 
de um jornal. Não o recebi, não o li ainda. Com maior 
prazer, eu o repassarei a V. Exª, ao Senador Agripino, 
enfim, ao conhecimento da população, desta Casa e 
também dos nossos Pares. Mas faço aqui um depoi-
mento pessoal. Ainda em 1997, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso foi a um importante momento no 
meu Estado, para a inauguração do Museu do Homem 
Americano e para uma visita ao Parque Nacional da 
Serra da Capivara. Ele com outros ministros se des-
locaram em um avião da FAB até São Raimundo e, 
de São Raimundo, de helicóptero até um outro ponto. 
Outros ministros foram em avião, por coincidência, da 
Polícia Rodoviária do Maranhão, porque o Piauí não 
tinha naquela época. E isso é naturalíssimo! Governo 
tem uma estrutura. Eu tenho o maior medo do mundo 
de andar de helicóptero. Certa vez, andando em um, 
num dia de chuva, alguém me disse quando estava 
no ar: “Você sabia que só há dois tipos de helicóptero, 
o que já caiu e o que vai cair”. Então, eu confesso...

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Eu não desejo isso a V. Exª, nem 
à Ministra, nem a ninguém.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT– PI) – A nota da Ministra, permita-me, agora está 
aqui: “Sobre editorial do Correio Braziliense desta terça-
-feira (08), intitulado “Samu a serviço exclusivo de Ideli 
Salvatti”, a Secretaria de Relações Institucionais da 
Presidência da República esclarece que: 1 – O Correio 
Braziliense errou ao afirmar que a ministra-chefe da 
Secretaria de Relações institucionais utilizou helicóp-
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tero da Polícia Rodoviária Federal para uso privado. A 
aeronave foi utilizada sempre em agendas oficiais de 
governo, por cinco vezes entre 2012 e 2013, de acor-
do com a disponibilidade e anuência da PRF. 2 – O 
Correio Braziliense errou ao afirmar que o helicóptero 
citado no editorial pertence ao Serviço de Atendimento 
Médico de Urgência (SAMU). A aeronave é da Polícia 
Rodoviária Federal. O uso é multifunção, além de ser 
utilizada pelo SAMU, também é utilizada para missões 
de policiamento e transporte de autoridades, conforme 
portaria interna da PRF. 3 – A ministra-chefe da Se-
cretaria de Relações Institucionais nunca exigiu que 
fossem retirados da aeronave equipamentos destina-
dos a salvar vidas. Nas oportunidades em que utilizou 
aeronave em agendas oficiais, houve pedido prévio 
para utilização, que ocorreu sempre com autorização 
da PRF, sem prejuízo às atividades de resgate e poli-
ciamento. Por fim, a ministra-chefe afirma que respeita 
o exercício da profissão jornalística, mas lamenta a pu-
blicação de informações inverídicas e acusações levia-
nas, que não condizem com a atuação e credibilidade 
do Correio Braziliense.” É essa a nota distribuída pela 
Ministra. O que eu posso afirmar aqui, grosso modo, é 
que as atividades que ela exerceu foram de sua agen-
da oficial. Segundo, o eu devo aqui clarear é que, em 
governos de diferentes partidos e de diferentes partes 
do mundo, são utilizados os instrumentos de Estado, 
considerando a necessidade de agendas muitas vezes 
impossíveis de serem cumpridas com transportes ter-
restres. Repito, eu particularmente continuo com um 
medo danado de helicóptero. Muito obrigado.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Agradeço o aparte de V. Exª. E 
a nota da Ministra reforça a minha convicção de que 
realmente é importante que ela compareça perante a 
Comissão de Fiscalização e Controle. Primeiro, porque 
ela disse que não mandou retirar os equipamentos que 
servem para o atendimento à saúde, que são maca, 
balão de oxigênio, tubo de oxigênio e outros materiais 
de primeiros socorros. Então, ela voou com o helicópte-
ro equipado com esses dispositivos para atendimento 
à saúde. Ela não mandou retirar. Voou com eles.

Segundo, por dizer que é impossível um deslo-
camento terrestre no Estado de Santa Catarina para 
comparecer a acontecimentos de importância planetá-
ria – não tenho dúvida –, como formatura de Corpo de 
Bombeiros, como entrega de casas, como inauguração 
de obra, como assinatura de uma ordem de serviço, 
que não é de competência dela, para a transposição do 
túnel do Morro do Formigão. São todos acontecimen-
tos de importância extraordinária, planetária, mas que 
poderiam ser atendidos com deslocamento, no Estado 
de Santa Catarina, de carro, ou até mesmo com heli-

cóptero contratado pela Presidência da República, mas 
que não implicasse a retirada de um bem que está lá 
para servir a casos de urgência que dizem respeito à 
vida. Esse é que é o ponto. É a questão da prioridade: 
o que é mais importante.

Creio que já estourei o meu tempo. Se o Presi-
dente da sessão concordar, eu ainda ouço o aparte do 
Senador Cyro Miranda e o do Senador Flexa Ribeiro. 
Senão, serei obediente, como sempre, ao Regimento 
Interno e à campainha de V. Exa.

O Sr. Cyro Miranda (Bloco Minoria/PSDB – GO) 
– Muito obrigado, Senador Mozarildo. Senador Aloysio, 
eu me solidarizo com as suas palavras e me apego no 
que falou o Senador José Agripino. A impunidade traz 
essa arrogância, essa empáfia. Aliás, não é a primeira 
vez que a Ministra ocupa as páginas dos jornais. No ano 
passado mesmo, também foi questionada por voos da 
FAB, inclusive conduzindo, eu acho, um parente. Isso 
tem acontecido de uma maneira constante, repetitiva 
neste Governo, o que prova que a impunidade traz a 
ideia de que este País tem dono, de que o Governo 
manda, faz, desfaz e não dá satisfação. A população – 
entre aspas – “que se lixe”. Se alguém for acidentado, 
é mais um que vai morrer. Como não há essa preocu-
pação, é useiro e vezeiro o que está acontecendo. E 
nós temos uma história, nos últimos dois anos, em que 
uma Polícia Rodoviária é intimidada, evidentemente, 
em dizer não. Não tem coragem porque amanhã, pro-
vavelmente, esse comandante vai ser afastado. Então, 
nós devemos realmente chamá-la para que venha se 
explicar; e que se dê um basta definitivo no que acon-
tece neste País com essa impunidade e arrogância.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, que 
reforça a minha tese, a tese que venho fazendo desta 
tribuna. E queria também dizer a V. Exª, especialmente 
ao Líder do PT, que não sei se a lei que ele anunciou, 
a lei estatística de que o helicóptero vai cair ou já caiu, 
é verificável. Claro que S. Exª fez aqui humor, e que é 
apenas um receio pessoal dele, como eu tenho medo 
de outras coisas: medo de alma de outro mundo, por 
exemplo, me apavora. Mas não sei se helicóptero está 
fadado a cair ou não; o fato é que o mau uso e abuso 
de helicóptero derruba reputações de governantes. 
Vejam o que aconteceu ainda há pouco com o Go-
vernador Sérgio Cabral, que tem virtudes e defeitos 
na sua administração, mas cujo abuso no serviço de 
helicópteros contratados pelo Governo, helicópteros 
que não eram os destinados ao policiamento e muito 
menos ao Samu; vejam o rombo que isso causou na 
sua reputação.

Então, essa maneira ligeira, digamos, de tratar 
o assunto, que foi a marca da primeira reação da Mi-
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nistra e que, lamento dizer, continua presente na nota 
que ela enviou, pode causar um rombo muito grande 
na reputação do Governo, do Governo como um todo, 
pois se trata de uma autoridade que se situa no topo 
da hierarquia política do nosso País. Eu lamento pro-
fundamente que isso tenha acontecido e espero que 
a Ministra venha dar explicações convincentes sobre 
esse fato.

Ouço o aparte, finalmente, do Senador Flexa 
Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª trata o assunto 
com toda a responsabilidade e a importância que ele 
tem para a sociedade brasileira. Eu acho que para o 
PT os fins justificam os meios. Para a Ministra não há 
importância se, no momento em que estava usando o 
helicóptero da Polícia Rodoviária destinado ao Samu, 
ocorrer algum acidente numa rodovia lá de Santa Ca-
tarina e for necessária a utilização desse helicóptero. 
Ela estava usando para algo que, como V. Exª colo-
cou, é de grande representatividade para a República.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – É.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – 
A Ministra Ideli, como o Senador Wellington Dias disse, 
já fez uso, por cinco vezes, do helicóptero. Quer dizer, 
já é comum ela usar esse helicóptero lá para “ações 
governamentais” – entre aspas. Mais do que isso, 
quando ela foi Ministra da Pesca, Senador Aloysio, é 
bom lembrar que houve uma licitação para a compra 
de lanchas, de barcos de pesca naquela altura que até 
hoje ficou sem explicação por parte da Ministra Ideli. 
Então, quero parabenizá-lo por V. Exª trazer à tribuna do 
Senado, neste momento, algo que repercute no Brasil 
por inteiro e para o qual a Ministra não dá importância, 
acha que é corriqueiro. E o jornal conta uma inverdade. 
Na realidade, V. Exª tem razão: ela tem que vir aqui, 
ao Senado Federal, para expor aos Senadores o que 
realmente ocorreu lá no Estado da Ministra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª.

Apenas para concluir, quero dizer também que 
merece todo o nosso reconhecimento a reportagem 
do Correio Braziliense. Não fosse a argúcia da repor-
tagem, não fosse o seu zelo na apuração, esse fato 
teria passado despercebido, e esse abuso não teria 
recebido a censura que merece de todos nós.

Entrego, então, Sr. Presidente, a V. Exª o reque-
rimento a que me referi, do convite para que a Srª 
Ideli Salvatti, Ministra da Secretaria de Relações Ins-
titucionais da Presidência da República, compareça à 
nossa Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consu-

midor e Fiscalização e Controle, para as explicações 
necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será atendido, na 
forma do Regimento.

Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
Flexa Ribeiro, pela Liderança do PSDB.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Presi-
dente, Senador Mozarildo Cavalcanti; Srªs Senadoras, 
Srs. Senadores, primeiro quero agradecer ao Líder Se-
nador Aloysio Nunes pela cessão do espaço para que 
eu pudesse usar da tribuna pela Liderança do PSDB 
antes da Ordem do Dia. 

Gostaria de relatar que, pela manhã, estivemos 
no auditório do Interlegis, juntamente com o Presi-
dente do Senado, Senador Renan Calheiros, a nossa 
Secretária-Geral da Mesa, Drª Claudia Lyra, e outros 
diretores e servidores do Senado, para o anúncio dos 
vencedores do sexto concurso de redação do Sena-
do Federal.

Esse concurso de redação, Senadora Vanessa, 
promovido em todas as 27 unidades da Federação, 
seleciona um estudante para representar o seu Estado 
aqui, no Senado Federal, no Programa Jovem Senador, 
que chega este ano em sua 3ª edição. Participaram da 
edição de 2013 mais de 65 mil alunos de todo o País, 
uma vez que o concurso é aberto para estudantes da 
rede estadual e pública de ensino.

Fizemos no Interlegis o anúncio dos vencedores, 
e gostaria aqui de registrar novamente meus parabéns 
a três jovens. São três garotas que ficaram no primei-
ro, segundo e terceiro lugares. O primeiro lugar coube 
à estudante Aline da Conceição Andrade, da Escola 
Estadual Dom Henrique Ruth (Cruzeiro do Sul – AC), 
Senador Anibal Diniz, lá no seu Estado. O segundo 
lugar ficou com a estudante Maria Eduarda Nunes 
da Silva, do Colégio Estadual Serra das Cordilheiras 
(Colmeia – TO); e o terceiro lugar ficou com Jhenifer 
Mezzomo Spagnol, do Colégio Estadual Euclides da 
Cunha (Matelândia – PR). Vejam só, três meninas; 
duas delas da Região Norte – uma, do Acre, e outra, 
do Tocantins. A do Acre, Senador Anibal, foi a primeira 
colocada no concurso. Sem dúvida, um enorme estí-
mulo para outros milhares de jovens. 

Todos os demais finalistas em cada Estado são 
também vencedores – isso é importante que se diga. 
Afinal, passaram por uma etapa de seleção em sua 
escola e depois foram vencedores no seu Estado de 
origem. E virão aqui para Brasília, no dia 18 de novem-
bro próximo, quando será aberta a legislatura deste 
ano do Programa Jovem Senador.

Concedo um aparte ao Senador Anibal Diniz.



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 9 70255 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Flexa, a comuni-
cação de Liderança não comporta aparte.

Então, vou pedir ao Senador Anibal que seja 
muito breve, porque há uma relação enorme de ora-
dores para falar. 

O Sr. Anibal Diniz (Bloco Governo/PT – AC) – 
Agradeço ao Senador Mozarildo Cavalcanti por abrir 
uma exceção, até porque as pessoas têm aberto exce-
ção com frequência aqui, nos pronunciamentos. Gos-
taria de cumprimentar o Senador Flexa Ribeiro pelo 
pronunciamento e fazer um cumprimento especial à 
aluna da Escola Dom Henrique Ruth, de Cruzeiro do 
Sul, que se sagrou campeã nacional, ficou em primeiro 
lugar no concurso de redação...

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Aline Andrade, Senador.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – Aline Andrade. Então, vai o meu abraço, o meu 
cumprimento especial à Aline Andrade, aos professo-
res da Escola Dom Henrique Ruth e a todos os nos-
sos participantes desse concurso de redação Jovem 
Senador, porque ele é um estímulo tremendo para os 
jovens, para que eles concorram, contem um pouco 
da sua experiência de vida e da sua visão de mundo 
e, ao mesmo tempo, estimulem outros a participarem 
também. Então, parabéns a V. Exª pelo pronunciamen-
to e parabéns à aluna vencedora, que vem do Acre.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Agradeço, Senador Anibal. Quem está de para-
béns é o Senado Federal, por promover um concurso 
da qualidade do que é feito.

Como eu dizia, por três dias, esses jovens de 
todo o Brasil vão vivenciar um pouco da experiência 
parlamentar, eleger a Mesa Diretora. E os trabalhos 
são encerrados com a redação dos autógrafos, a apro-
vação dos projetos na Ordem do Dia e a consequente 
publicação no Diário do Senado Federal.

As proposições apresentadas pelos Jovens Se-
nadores, Senador Mozarildo, não são apenas simula-
ção de um trabalho parlamentar. Elas são analisadas 
pelas comissões de trabalho do Senado e podem virar 
projetos de lei. Inclusive, atualmente tramitam, no Se-
nado Federal, 12 projetos de lei e 1 PEC, propostos 
pelos Jovens Senadores em 2011. Além disso, aguar-
dam deliberação da Comissão de Direitos Humanos e 
Legislação Participativa mais 6 sugestões apresenta-
das no Projeto Jovem Senador de 2012. Sem dúvida, 
uma experiência única e inesquecível para cada um 
desses jovens. 

Este ano, o concurso teve como tema – abro as-
pas: “Buscar voz para ter vez: cidadania, democracia 
e participação” – fecho aspas. Um tema bem escolhido 

pela equipe do Senado Federal, a quem cumprimento 
e parabenizo pela organização, divulgação e realização 
desse programa. O tema reflete bem o que vivemos 
com as manifestações de junho, quando a população 
brasileira foi às ruas para exigir que sua voz fosse ouvi-
da e tivesse vez. Um movimento popular de cidadania, 
democrático e participativo.

Ao promover um concurso de redação entre os 
jovens que estimula o pensamento acerca desses 
conceitos, o Senado Federal contribui com a formação 
de milhares de estudantes. E, sem dúvida, todos que 
participaram do concurso, finalistas ou não, merecem 
nosso respeito e aplauso. Todos, repito, são vencedores.

Na cerimônia de divulgação dos vencedores, 
o Presidente Renan Calheiros comentou um desejo 
que compartilho: ver, em breve, um projeto que tenha 
surgido do Programa Jovens Senadores ser aprovado 
pelo Congresso Nacional e promulgado ou sancionado 
pela Presidência da República.

O Programa, assim, dá voz e vez aos jovens para 
que estes exercitem a cidadania e ajudem a consoli-
dar, para as gerações futuras, a nossa democracia, 
que tanto defendemos.

Por falar nas próximas gerações, acredito que a 
semente que estamos plantando renderá bons frutos. 
Inclusive, poderemos ter, daqui a alguns anos, um Se-
nador ou Senadora da República que tenha sido um 
Jovem Senador. Afinal, não se trata apenas de um con-
curso de redação. Trata-se, sobretudo, de um estímulo 
para que um jovem, esteja onde estiver, pense no seu 
País, na sua sociedade e, assim, pense em soluções 
para os nossos imensos desafios.

Dessa forma, parabenizo todos os jovens do 
Brasil e do Pará que participaram do Programa Jovem 
Senador, os professores que incentivaram essa parti-
cipação e as escolas.

Agradeço, também, aos coordenadores no meu 
Estado, o Pará, do Programa Jovem Senador, Luíza 
Amélia Silva Araújo e Ariwilson Gomes dos Santos, da 
Diretoria de Ensino Médio e Educação Profissionali-
zante da Secretaria de Estado de Educação do Pará.

Para finalizar, Senador Mozarildo, faço o anún-
cio do aluno paraense que venceu a etapa estadual e 
terá a imensa honra de representar o nosso querido 
Estado do Pará aqui no Senado Federal. Parabenizo, 
com muito orgulho, o jovem Antônio Victor Cardoso da 
Silva, de 19 anos, estudante do terceiro ano da Esco-
la Estadual de Ensino Fundamental e Médio Dr. José 
Márcio Ayres, de Belém.

Assim como disse o Senador Anibal Diniz, ao 
parabenizar o Antônio Victor, quero parabenizar a sua 
família e também os professores e diretores da Escola 
Dr. José Márcio Ayres, de Belém.
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Antônio Victor foi finalista com a redação “Brasil: 
da letra à realidade”. 

Tive a oportunidade de ler sua redação vence-
dora, em que Antônio Victor faz uma reflexão sobre a 
letra do Hino Nacional Brasileiro e a realidade que vi-
vemos com as manifestações de junho. Seu texto se 
encerra da seguinte forma:

Ficou comprovado com os resultados alcan-
çados pelos filhos deste solo que a união e 
o esforço dos cidadãos brasileiros são extre-
mamente essenciais na busca do equilíbrio 
social, pois medidas – ainda que tímidas – fo-
ram tomadas para satisfazer a necessidade 
da população.

Realmente, Antônio, temos muito que fazer, e só 
mesmo com a participação popular isso será possível. 

Portanto, desde já desejo que todos os 27 novos 
Jovens Senadores sejam bem-vindos e os aguarda-
mos com ansiedade. Que, em novembro, vocês tragam 
aquela determinação e responsabilidade misturada com 
boa dose de ousadia, uma combinação tão positiva e 
tão característica dos nossos jovens.

O Senado Federal tem muito que aprender com 
o vigor da juventude, e parabenizo esta Casa por pro-
mover um programa institucional nesse sentido.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Após comunicação de Li-
derança do Senador Flexa Ribeiro, concedo a palavra à 
Senadora Vanessa Grazziotin, do PCdoB do Amazonas.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras.

Sr. Presidente, eu quero, muito rapidamente, fazer 
um registro acerca dos números divulgados recente-
mente em relação ao Enade. Foi constatado que pelo 
menos 30% dos cursos – e, salvo engano, são cursos 
na área de Ciências Sociais – encontram-se abaixo 
da nota mínima aceitável. O Governo Federal, sem 
dúvida nenhuma, vem investindo de forma pesada na 
educação nos últimos anos, ampliando o número de 
vagas das universidades, interiorizando as universida-
des públicas federais, fortalecendo os IFETs, que são 
os institutos técnicos federais. O Governo tem investi-
do muito, e precisamos investir e continuar investindo 
para garantir uma melhoria na qualidade da educação.

Somente com o Programa REUNI e todos esses 
programas, mais do que se dobrou o número de vagas 
no ensino superior público, ou pelo menos com vagas 
públicas, em nosso País. E houve desenvolvimento da 
pesquisa nas universidades. O índice de pesquisas no 

Brasil ainda é muito baixo. Apesar de ser a 14ª nação 
do Planeta que mais desenvolve trabalhos de pesqui-
sa científica, mesmo assim, comparando com outros 
países que estão no mesmo patamar, o Brasil ainda 
tem índices precários.

Entretanto, nesse setor, vêm crescendo e melho-
rando muito os pedidos de patentes e patentes regis-
tradas. Nos últimos dez anos, foram 170 mil pedidos 
de patentes, e, somente nesse ano, de acordo com 
os dados do próprio Instituto Nacional de Proprieda-
de Industrial (INPI), deverão ser concedidas em torno 
de 40 mil patentes. 

Apesar desses números, que são números im-
portantes alcançados, creio que precisamos reforçar 
ainda mais o investimento nesse setor.

O Governo, preocupado com isso, apresenta si-
nais muito claros. Não foi à toa que a própria Presidenta 
Dilma decidiu que apoiaria a destinação de 100% dos 
recursos dos royalties do petróleo para a educação. Nós 
do Congresso Nacional entendemos por bem endereçar 
75% para a educação e 25% para a saúde. Sem dúvida 
nenhuma, esses recursos são necessários e também 
serão muito importantes para o desenvolvimento da 
qualidade da educação em nosso País.

Mas, Sr. Presidente, venho aqui, hoje, para falar 
a respeito do material que nós produzimos no âmbito 
da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, a qual 
tenho a honra de presidir neste ano de 2013. Essa 
Comissão Mista Permanente do Congresso Nacional 
muda a sua direção a cada ano: um ano, a Presidência 
fica com o Senado; a relatoria, com a Câmara, e vice-
-versa. Este ano, estou na coordenação da Comissão, 
e o Deputado Sarney Filho é o Relator.

Nós produzimos, com o apoio da Consultoria da 
Câmara e, principalmente, da Consultoria do Senado, 
um material que trata sobre a legislação das mudan-
ças climáticas no Brasil. Esse material deverá servir 
como guia para o grande seminário que realizaremos, 
no próximo dia 17 de outubro, aqui, no Congresso 
Nacional, no auditório Nereu Ramos. Esse seminário 
debaterá, especificamente, as mudanças climáticas e 
a legislação brasileira.

O IPCC acaba de divulgar um novo relatório, 
dando conta da necessidade de ações concretas para 
que se diminua o ritmo do aquecimento global, porque 
um aquecimento global que supere os 2% pode levar 
a situações catastróficas. E eu sou daquelas, Sr. Pre-
sidente, que entendem que uma forma de preservar 
o meio ambiente é promover o desenvolvimento sus-
tentável, o desenvolvimento sustentável da Amazônia, 
o desenvolvimento sustentável do Cerrado. Que seja 
possível o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o 
cuidado com o meio ambiente!
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Ontem, nós tivemos a alegria de comemorar aqui, 
neste plenário, em sessão também do Congresso Na-
cional, os 60 anos da Petrobras. E fiz questão de vir 
aqui falar de um dos grandes projetos desenvolvidos 
pela Petrobras, que é o projeto de extração de óleo na 
Bacia de Urucu, que compõe a Bacia do Solimões, no 
Estado do Amazonas. A Petrobras atua lá, com um cui-
dado magnífico em relação ao meio ambiente.

Mas, Sr. Presidente, nesse trabalho, nós coloca-
mos a legislação federal sobre mudanças climáticas, a 
Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é uma 
lei, e também o Plano Nacional de Mudanças Climá-
ticas. Colocamos isso aqui e colocamos os principais 
documentos aprovados em fóruns internacionais, mas, 
principalmente, Sr. Presidente, colocamos não o texto 
completo, mas a indicação das leis estaduais de mu-
danças climáticas. Vários Estados brasileiros estão 
até mais adiantados, mais evoluídos do que o próprio 
Brasil como Nação no que diz respeito à legislação 
das mudanças climáticas. Vários Estados já dispõem 
de leis que tratam de mudanças climáticas, dispõem 
de planos que tratam de mudanças climáticas, dis-
põem, por exemplo, de leis que tratam do pagamento 
de serviços ambientais.

Vejo aqui o Senador Anibal Diniz, do Estado do 
Acre, que é um Estado onde há uma lei bem avançada. 
Aliás, o Estado tem uma conduta muito mais avança-
da do que o próprio Brasil em termos de governo, em 
termos de ações oficiais.

Nesse debate, nesse seminário, o nosso principal 
parceiro, entre os vários que temos, é a Unale – União 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. 
Todas as assembleias – tenho falado com os presi-
dentes de todas as assembleias legislativas do Brasil 
– deverão estar aqui no dia 17, porque o objetivo não 
é só debater, mas é também apontar os caminhos 
que nós devemos trilhar, os caminhos que devemos 
seguir para, primeiro, avançar na política brasileira de 
mudanças climáticas e, segundo, para avançar rumo 
à harmonização necessária da nossa legislação, por-
que o meio ambiente é um tema sobre o qual legislam 
concorrentemente a União, os Estados e os Municí-
pios, ou seja, a iniciativa para propor leis ambientais 
cabe tanto ao Governo Federal como aos governos 
estaduais e municipais, respeitando-se o âmbito de 
cada um desses entes.

Não só no aspecto da questão ambiental, mas, 
principalmente, no aspecto de mudanças climáticas, 
cujas leis são relativamente novas, Sr. Presidente, 
dentro dessa questão, já existem algumas incompati-
bilidades no que diz respeito a legislações estaduais 
e à legislação federal.

Então, além das assembleias legislativas, con-
taremos com a participação muito forte do Ministério 
do Meio Ambiente. Esperamos que as secretarias es-
taduais de meio ambiente ou as de desenvolvimento 
sustentável, presentes em parte importante dos Esta-
dos brasileiros, possam participar desse evento que 
considero, para o trabalho da Comissão Mista de Mu-
danças Climáticas, muito importante.

No Congresso Nacional, há somente duas Co-
missões permanentes – uma delas é a de Orçamento; 
a outra, a de Mudanças Climáticas –, e o objetivo é 
fazer com que o Congresso Nacional não só promo-
va uma fiscalização, mas também se envolva com o 
Poder Público, em todas as esferas, para conseguir 
aplicar efetivamente essa política em âmbito nacional, 
Sr. Presidente.

Portanto, é fundamental esse trabalho realizado 
pelo Senado Federal, pela Câmara e, principalmente, 
repito, pelos consultores do Senado Federal, que nos 
ajudaram a promovê-lo. É um trabalho importante, que 
está também disponibilizado na internet. Isso é impor-
tante, porque muitas pessoas que estão nos diversos 
Estados brasileiros e que gostariam de acessar esse 
trabalho, mas não têm como acessá-lo fisicamente 
podem agora fazê-lo via internet. Repito, aqui está um 
conjunto de legislações e de tratados internacionais 
que são fundamentais, os mais importantes para a 
questão ambiental brasileira e, sobretudo, para o en-
frentamento das mudanças climáticas.

Repito: nosso seminário, Sr. Presidente, acon-
tecerá no próximo dia 17. Creio que deverá ser um 
seminário muito representativo no que diz respeito à 
participação não só de Senadores e de Deputados 
Federais, mas também de Parlamentares estaduais, 
de Deputados Estaduais.

Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Intercalando a fala de 
Lideranças com comunicação inadiável, concedo a 
palavra neste instante ao Senador Cyro Miranda, para 
fazer uma comunicação inadiável.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE) – Sr. Presidente, pela or-
dem, eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para falar 
pela Liderança do PSB. Levarei o papel daqui a pouco.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será inscrito.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, Srªs e 
Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvin-
tes da Rádio Senado, assinantes do Jornal do Senado 
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e da Agência Senado, senhoras e senhores, o resul-
tado do Enade – Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes – comprova o que temos dito repetitivas 
vezes nesta tribuna: os governos do PT pouco fizeram 
para melhorar a qualidade do ensino no Brasil em todos 
os níveis. É preocupante que 30% dos cursos de nível 
superior avaliados pelo MEC tenham sido reprovados, 
numa nítida e inegável piora em relação a 2009.

A educação no Brasil está literalmente no verme-
lho, não tem a devida prioridade deste Governo nem 
do anterior! São dez anos sem se estabelecer uma 
política clara e objetiva voltada à qualidade do ensino 
no Brasil. Isso é um marco do atraso que coloca em 
risco o nosso futuro. Quanto mais cursos forem de 
baixa qualidade e aquém dos critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Educação, maior a probabilidade 
de os novos profissionais chegarem despreparados 
ao mercado de trabalho.

O MEC precisa ser mais rigoroso na fiscaliza-
ção das universidades dos setores público e privado. 
É preciso avaliar os cursos e estabelecer termos de 
ajuste para que se mantenham abertos. O Governo 
tem o dever de garantir a qualidade do ensino superior 
no Brasil. Isso precisa ser feito sem malabarismos ou 
distorções de índices e de indicadores.

Hoje, no Brasil, preocupam-se com a quantidade 
no ensino, com a quantidade de matrículas, mas não 
se vê a qualidade. O Governo do PT deve à sociedade 
brasileira um compromisso efetivo e inadiável com a 
qualidade da educação.

No atual ritmo de declínio na qualidade do ensino 
superior, com certeza será cada vez maior o número 
de formandos com dificuldades de expressão em lín-
gua portuguesa.

Abro aspas: hoje, na nossa Comissão de Educa-
ção, em audiência pública, mostraram os índices de 
aproveitamento no segundo ciclo na área de Matemá-
tica, que não ultrapassam 33%.

Nós queremos ouvir o Ministro Mercadante, que 
é um Ministro aplicado, para saber o que ele tem a 
oferecer no sentido de melhorar a qualidade do ensi-
no superior no Brasil. Essa é uma questão de Estado! 
Quanto mais se adiam as medidas necessárias para 
melhorar a educação, mais atrasados ficamos na ta-
refa de consolidar no Brasil as bases necessárias ao 
progresso duradouro.

Um país que deseja completar o percurso rumo 
ao desenvolvimento sustentável não pode ficar imóvel 
diante dessa triste realidade. Quase um em cada três 
cursos de graduação foi reprovado pelo MEC. Nas fa-
culdades de Administração e de Direito, esse percen-
tual chega a 33% e a 36%, respectivamente.

É preocupante também que, apesar desse re-
sultado, o MEC não vá tomar qualquer providência de 
imediato. As faculdades só sofrerão alguma sanção 
se forem reprovadas no Conceito Preliminar de Cur-
so (CPC), em que a nota do Enade tem peso de 55%. 
Isso quer dizer que, na prática, nada vai ocorrer. É 
perfeitamente possível que, mesmo diante do fraco de-
sempenho dos alunos no Enade, inúmeras faculdades 
continuem a fazer matrículas normalmente e a formar 
novas levas de graduados sem a devida qualificação.

Trata-se de um círculo vicioso e perigoso para o 
futuro do Brasil. Precisamos rever as bases. Não pode-
mos aceitar que tenhamos um índice de analfabetismo 
de 8,7%. Três milhões e meio de brasileiros são anal-
fabetos. No último ano, ingressaram nesse mercado 
de analfabetos mais de 300 mil brasileiros. Temos um 
ensino fundamental e médio pífio. Consequentemen-
te, isso deságua nas universidades. Recentemente, 
foi publicado que a USP não está mais entre as cem 
melhores universidades. E assim, sucessivamente, 
está acontecendo o declínio vertiginoso da educação 
brasileira. O que podemos esperar de um País onde 
não se leva a sério a educação?

Passamos da hora de estabelecer diretrizes efi-
cazes para dotarmos o Brasil de ensino superior de 
qualidade, independentemente de ser a faculdade 
pública ou privada.

Essa era a minha comunicação, Sr. Presidente.
Obrigado pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Pedro Simon, como orador inscrito.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado pela tolerância, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o Brasil acom-
panhou um momento muito importante. Alguns dizem 
que foi uma verdadeira mudança de rumos na política 
brasileira. Nós estamos às vésperas de um pleito da 
maior importância, e os nomes que estão disputando 
são do maior respeito – a Presidente Dilma, com al-
guns reparos importantes que ela tem que fazer; ago-
ra, é essa Ministra de Santa Catarina; o Aécio, grande 
Governador de Minas Gerais, por duas vezes, neto 
do extraordinário companheiro, Presidente Tancredo 
Neves; e estavam aí na disputa a Senadora, querida 
Senadora, Marina e o Governador de Pernambuco, 
Eduardo Campos.

Estava havendo um longo debate, e toda a im-
prensa apontava. E eu, desta tribuna, falei, disse como 
era positivo haver quatro grandes candidaturas. Aí, 
aconteceu algo estranho. O Governo assistiu à cria-
ção do PSD. Assistiu e estimulou, deu força para que 
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ele se criasse. Inclusive, um dos meios da força para 
que ele se criasse foi garantir que o Vice-Governador 
do Estado de São Paulo continuasse Vice-Governador 
do Estado de São Paulo, fosse indicado e assumisse 
o 38º ou 39º – não sei – Ministério, que é o Ministério 
das Pequenas Empresas. 

Ainda não sei se acertaram. É uma coisa que 
ainda não está decidida – se o Ministro fica quarta, 
quinta e sexta na Vice-Presidência e sábado, domin-
go e segunda no Ministério, ou se é o contrário, fim de 
semana no Ministério e quarta, quinta e sexta lá como 
Vice-Presidente da República. Mas acertaram. 

Então, o partido saiu com toda a força, com toda 
a garra, com todo o entusiasmo do Governo, tanto 
que, quando se falou em PSD, ele estava mais liga-
do ao PSDB. Pessoal amigo do Serra; aliás, íntimo 
do Serra. Ele estava com essa disposição. Inclusive, 
falavam alguns que ele estava sendo criado à espera 
da vinda do Serra para ser o candidato. Mas fechou 
com o Governo a preço de ouro. Feito isso, quando a 
Senadora Marina mandou seu projeto de criação de 
partido, houve uma guerra. 

Olha, legenda como lá, em São Paulo, no ABC 
de São Paulo, onde as prefeituras do ABC são todas 
do PT... Lá, em São Bernardo do Campo, berço e ca-
pital do PT, oitenta e tantos por cento das assinaturas 
apresentadas pela Rede foram impugnadas, sem que 
se dissesse por quê! A lei diz que se deve fazer e se 
deve explicar. Sem dizer uma palavra, foi impugnado! 
E olha que foi um boicote tremendo... Surpreendente-
mente, o partido foi rejeitado.

O outro partido, cujo nome não recordo, já pos-
suía uma impugnação, por provocação de outro par-
tido, dizendo que ele tinha fraude nas assinaturas. O 
tribunal verificou e viu que havia fraudes, mas cons-
tatou que aquelas fraudes não eram suficientes e que 
não impediriam sua aceitação e o registrou. O Gover-
no poderia ter dito: “Se há fraude nessa, vamos fazer 
uma vistoria geral. Vamos pegar uma daqui, outra de lá, 
uma mais adiante, para ver”. Mas, não! Houve aquela; 
então, tudo resolvido. 

O Superior Tribunal Eleitoral poderia ter feito o 
mesmo com a Rede e poderia ter solicitado uma vistoria 
nos oitenta e tantos por cento, que foram impugnados 
lá no ABC, em São Bernardo. Poderiam abrir e ver os 
nomes: esse nome, esse nome, esse nome. Vamos 
ver o que houve e qual seria o motivo. Não toparam!

Lá, no Rio Grande do Sul, o coordenador, o bra-
vo companheiro ex-Deputado Jorge Uequed, ele, sua 
mulher e sua filha foram impugnados, ninguém sabe 
por quê.

Esse fato foi adiante quando o Governo exagerou 
contra o companheiro Eduardo Campos. Os irmãos 

Cid e Ciro, do Ceará, saíram do partido, levaram os 
prefeitos, levaram os deputados, ministro, e tudo mais. 
E está acontecendo com os Governadores dos Esta-
dos, porque havia uma pressão no sentido de saírem 
do Partido Socialista.

E aí surgiu um fato novo. Aqui em Brasília – aliás, 
o fato foi todo transmitido ao vivo pela Globo News –, 
a Rede, da Srª Marina, e o PSB fizeram realmente um 
entendimento emocionante.

Os jornalistas que transmitiam e as pessoas que 
assistiam nunca viram algo semelhante. Num País que 
nem o nosso, onde o sistema partidário é exagerada-
mente anárquico, foi uma reunião de uma grandeza, 
de um espírito público espetacular.

Primeiro, o Partido Socialista. Vamos dizer, muita 
gente diz que, de certa forma, o Partido Socialista é o 
segundo de cada um de nós. Cada um tem o seu par-
tido, mas gosta do Partido Socialista. É porque ele tem 
uma história, tem uma biografia longa de dignidade, de 
tradição, de defesa de teses e de defesa de princípios. 
Em segundo lugar, porque Eduardo Campos não só é 
há oito anos Governador de Pernambuco, considerado 
o melhor dos Governadores de todo o Brasil, mas é 
neto de uma figura extraordinária da vida pública bra-
sileira, que é Miguel Arraes.

Miguel Arraes, na história do Brasil, foi um gran-
de nome.

Para mim, Arraes, Teotônio, Ulysses, Tancredo, 
Covas pertencem a um time de notáveis da nossa 
geração e que eu respeito profundamente. Eduardo 
Campos vem a Brasília. O nobre líder do PSB foi um 
dos grandes coordenadores desse debate, inclusive 
indicado para fazer a negociação, e a Rede indicou 
um ilustre Deputado do PSDB, que está com a Rede 
em São Paulo. 

O diálogo foi excepcional, foi grande. Em nenhum 
momento, Eduardo exigiu, falou que a campanha é essa 
e que a D. Marina não tinha que falar mais em presi-
dência. Em nenhum momento, a Marina chegou: eu 
vim e quero isso. Pelo contrário, a Marina veio e disse: 
vim para ajudar, para fazermos uma união diferente; 
em primeiro lugar, porque eu, da Frente, eu, da Rede, 
sou o primeiro caso no Brasil. O regime é democrático 
e o meu partido está na ilegalidade. 

O partido da Marina estava ilegal, determinado 
pelo Governo. 

Os dois pronunciamentos foram emocionantes. 
O objetivo é mudar a política brasileira. Não é bom 
esse tom – com todo o respeito –, sai tu, entra tu, sai 
tu, entra tu. Não é bom isso.

Fora o Brasil composto de dois grandes partidos 
que nem na Inglaterra, Partido Trabalhista e Partido 
Conservador; fosse o Brasil composto de dois grandes 
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partidos que nem nos Estados Unidos, Partido Demo-
crata e Partido Republicano. Tudo bem. Mas 38 parti-
dos? É uma anarquia. É um absurdo que não tem lógica. 

E isso que foi feito, o Supremo Tribunal, tem que 
ser analisado, porque ele também cometeu os seus 
equívocos. Nós votamos nesta Casa a cláusula de 
barreira, o Supremo não deixou. Se dependesse do 
Congresso, já existia a cláusula de barreira, e, existindo 
a cláusula de barreira, podia ter não 38, 200 partidos 
e não tinha problema nenhum, que nem os Estados 
Unidos, que têm 70, 80 partidos. Funcionam normal-
mente, mas, para estar no Parlamento, para ocupar a 
televisão, eles têm a cláusula de barreira.

Os Estados Unidos não têm justiça eleitoral e 
nem por isso a eleição lá é mais complicada do que a 
nossa. Não têm justiça eleitoral. Nós, aqui, neste ple-
nário, nos reunimos, vamos ali no cartório, o primeiro 
que encontrarmos, e criamos um partido. Está criado 
o nosso partido. Tem vida, está criado.

Agora, para ir para a televisão, para ganhar di-
nheiro do fundo eleitoral, para vir para o Congresso, 
tem que ter povo, tem que ter voto, tem que ter garantia. 
Aqui não é assim. Aqui é o contrário, absolutamente 
o contrário.

A união do Partido Socialista e da Rede da Ma-
rina foi algo novo na política brasileira. A imprensa 
toda dizia... 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu acompanhei, de Porto Alegre, o tempo todo, 
na Globo News, que, diga-se de passagem, transmitiu 
ao vivo, desde não sei que hora da manhã até a noite 
inteira. E eu acompanhei. 

A Marina dizendo: “Eu vim aqui não para interferir 
na candidatura, que eu respeito. Eu vim aqui para aju-
dar a fazer um novo estilo de política, para estabelecer 
uma nova forma de agir e de avançar”. E o Eduardo: “Eu 
estou aqui reconhecendo, primeiro, a Marina; segundo, 
reconhecendo que a Rede representa um movimento 
da maior seriedade e que tem embasamento moral, 
social e popular. E respeito a Rede como se fora um 
partido político. E vamos conversar, trabalhar, escre-
ver juntos, e juntos vamos percorrer o Brasil inteiro”.

Em nenhum momento, o Eduardo Campos, que 
é a candidatura natural, disse: “O candidato sou eu”. E 
a Marina, até pelo contrário, lá pelas tantas, disse: “Se 
tiver que ir como candidata a vice, eu vou”.

Esse é um problema que não entrou no choque 
nem no contrachoque. 

Vamos juntos percorrer o Brasil!
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-

no/PSB – DF) – Senador Pedro Simon. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu não vi nada parecido, tão bonito, na história 
do Brasil. 

Eu não vi. Se me contarem que tem, me contem, 
porque eu não vi. Eu gostei da reação da Presidenta 
Dilma, gostei dela falando: “Eu respeito a Marina.” Co-
meçaram a querer ridicularizar a Marina e ela disse: 
não, ela é um grande nome, tem grande liderança, fez 
20 milhões de votos, está em segundo lugar nas pes-
quisas e merece respeito. 

E, com relação ao Eduardo, o Lula disse: “É um 
grande nome.” Ele, Lula, disse que lamenta porque, 
se dependesse dele, teria feito um entendimento na 
tentativa de que ele ficasse junto com o PT. 

Eu vejo que a grande imprensa foi impressionan-
temente favorável ao que aconteceu. Mas, nas redes 
– e a gente sabe que são teleguiadas, determinadas 
–, alguém começa a fazer perguntas...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria /PMDB 
– RS) – É. Pois é. Mas, e a Marina? Como é que é a 
Marina com relação ao meio ambiente? Como é que 
é a economia e o problema do meio ambiente da Ma-
rina com relação ao Campos, com relação a isso, com 
relação àquilo? São perguntas válidas. Eu, por exem-
plo, pergunto. Há coisas que eu nunca gostei de ver. 
Por exemplo: o Lula teve uma vitória espetacular em 
São Paulo, capital. Pegou um poste e elegeu prefeito. 
Ninguém conhecia, nunca foi nada, nem um grande 
ministro de educação – pelo contrário, a pasta cheia 
de problemas – e ele elegeu o poste. E, para ele ele-
ger o poste, valeu tudo, até a exigência do Maluf: eu 
apoio, se ele vier aqui na minha casa, e apertar a mi-
nha mão, e tirar fotografia. E o Lula foi lá à casa dele, 
no parque da casa dele – beijar a mão, não; ele beijou 
foi a mão do Jader, lá em Belém do Pará. Em pleno co-
mício, na eleição de Belém do Pará, ele beijou a mão 
do Jader e agradeceu o trabalho extraordinário que o 
Jader tinha feito com o governo dele. O Lula não bei-
jou a mão, mas abraçou, apertou, feliz, nos jardins do 
Maluf. E ganhou a eleição. E, até não sei, parece que 
perdeu no Pará, apesar de tudo. Então, cobrar since-
ridade, profundidade, rigidez numa hora como essa? 
Eu não atiro a primeira pedra em ninguém, mas duvido 
que tenha muita gente aqui que possa atirar pedras. 

Querem ver como é que vai ser o fulano ou o bel-
trano na composição de dois partidos? Nós sabemos! 
Não tem esquerda, não tem direita, não tem isso, não 
tem aquilo. A maneira de ir, e vai!

Quem diria que o PT, com o governo dele, sairia 
privatizando nossos aeroportos? Quem diria que o 
PT estaria pensando em privatizar os nossos portos? 
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Quem diria que o PT autorizaria a privatização das 
nossas estradas? Quem diria? E está acontecendo 
isso na cara!

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – E, quando o Dr. Fernando Henrique privatizou a 
Vale, que era uma empresa, foi um escândalo.

Gostei da declaração do Lula: “A campanha vai 
ser muito difícil. Lamento que não tenham feito o que 
eu queria com relação ao Eduardo, e lamento a com-
panheira Marina.” 

Agora, algumas expressões estão sendo usadas 
nas linhas populares de televisão. Vão entrar num am-
biente muito pesado, muito carregado, e não acredito 
que chegaremos lá.

Pois não, Senador.
O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-

no/PSB – DF) – Senador Pedro Simon, V. Exª...
O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 

RS) – Felicito V. Exª pelo belo trabalho que fez – sou 
testemunha disso – com grande competência e com 
grande responsabilidade.

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Go-
verno/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Pedro 
Simon. Mais uma vez, V. Exª sobe a essa tribuna e 
nos emociona com um discurso histórico, V. Exª, que 
tem compreensão da importância dos momentos e 
dos movimentos políticos. Quero dar aqui um testemu-
nho. Quando, daqui a 20 ou 30 anos, os historiadores 
forem contar a história do Brasil, dessa cena política 
da história brasileira, que tenho convicção produzirá 
consequências muito positivas da história política, o 
nome de V. Exª estará grafado como um dos inspirado-
res desse momento político. Em primeiro lugar, quero 
registrar que ouvi da ex-Ministra, ex-Senadora Marina 
Silva, em relação a V. Exª, palavras de muito respeito, 
de muito carinho. Ouvi de vários dirigentes da Rede a 
expressão de que V. Exª era o patrono da Rede Sus-
tentabilidade. Lembro, jamais vou esquecer – eu me 
dirigia para minha casa, quando tive a reunião com 
o Deputado Federal Walter Feldman e o dirigente da 
Rede, Basileu –, recebi um telefonema de V. Exª, que 
já tinha falado com o Governador Eduardo Campos, 
apelando para um grande entendimento entre Marina e 
Eduardo, que, na opinião de V. Exª, mudaria o rumo da 
história do Brasil, produziria um fato político da maior 
dimensão e contribuiria para acenar com um facho de 
esperança às novas gerações, que querem construir 
uma nova forma de fazer política. V. Exª, com toda a 
sua experiência, naquele momento manifestava uma 
ansiedade, porque estava marcada uma entrevista 
coletiva para as 15 horas. V. Exª me dizia, quando eu 

lhe disse que haveria uma reunião com o Deputado 
Walter Feldman: “Mas eles não podem anunciar nada 
às 15 horas”. E eu disse: “Estou indo ao encontro do 
Walter Feldman, vamos ver qual será o resultado des-
sa conversa”.

Quero registrar aqui que a decisão,... 

(Soa a campainha.)

O Sr. Rodrigo Rollemberg (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – DF) – ...tomada de forma madura, serena, 
tranquila, foi da Senadora Marina Silva. Meu papel aí 
é que a história me brindou com a oportunidade de 
participar desse processo, de ouvir as palavras do 
Deputado Walter Feldman comunicando a decisão da 
Senadora Marina Silva. Coube a mim comunicar, por 
telefone, a decisão ao Governador Eduardo Campos. 
Mas não tenho dúvida de que foram fundamentais as 
manifestações do Partido Socialista Brasileiro, ao longo 
de todo esse processo de apoio à construção da Rede 
como uma expressão legítima da sociedade brasileira, 
que queria ter uma candidatura que expressasse uma 
parcela do pensamento nacional. O Governo tentou, 
por todos os meios, evitar, mas nós, aqui no Congres-
so, numa atuação democrática, suprapartidária – está 
aí V. Exª, estão aqui o Líder do PSDB, Aloysio Nunes 
Ferreira, o Senador Pedro Taques, o Senador Randolfe, 
o Senador Valadares, o Senador Cristovam e vários 
outros Senadores –, nos unimos e, naquele momento, 
fomos ao Supremo Tribunal Federal tentar impedir que 
se fizesse um grande casuísmo eleitoral contra a Rede 
Sustentabilidade. Vejam V. Exªs que houve, naquele 
momento, um acanhamento daqueles que queriam 
produzir aquele casuísmo eleitoral. E eu dizia, sem en-
trar no mérito da decisão do Supremo Tribunal Federal 
anterior: nós não podemos tratar de forma diferente 
partidos e Parlamentares apenas porque um partido 
recentemente criado apoiaria a Presidenta da República 
e um outro partido teria uma candidatura de oposição. 
As pessoas achavam estranha aquela nossa posição, 
um partido como o PSB, que tinha uma candidatura 
a Presidente da República, uma pré-candidatura do 
Governador Eduardo Campos, defendendo um partido 
que tinha outra candidatura à Presidência da Repúbli-
ca, inclusive com um número maior de intenções de 
voto. Mas nós fomos ali para defender um princípio, 
para defender o Estado democrático de direito. E é 
claro que aquela atitude nos aproximou, quando a Se-
nadora Marina decidiu que não tomaria uma decisão 
previsível, como gostariam os partidos dominantes, 
que seria não ser candidata e ficar pregando pelas 
redes sociais ou, simplesmente, se filiar a um outro 
partido para ser candidata a Presidente da Repúbli-
ca. E ela sabia que iria encontrar um discurso pronto. 
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Iam dizer: “Estão vendo? Ela é igual aos outros. Ela só 
queria um partido político para disputar a Presidência 
da República.” Não. A Senadora Marina demonstrou 
que está à altura dos grandes desafios que o País en-
frenta neste momento, que está sabendo interpretar 
corretamente o sentimento das ruas, que quer cons-
truir uma nova forma de fazer política. E, num gesto 
de desprendimento, de grandeza e de uma visão de 
futuro decidiu: “Não, vou me filiar ao Partido Socialista 
Brasileiro e vou apoiar sua candidatura a Presidente, 
Eduardo, porque a sua candidatura representa o en-
frentamento ou a polarização, uma falsa polarização, 
nefasta para a política brasileira, porque tenta cercear 
o livre debate político das ideias”. Mas eu quero regis-
trar, prezado Senador Pedro Simon, que o momento 
mais emocionante desses dois dias foi quando, depois 
de procurá-lo pelo telefone e não encontrá-lo nos te-
lefones que tinha, no sábado pedi que minha secre-
tária viesse ao Senado e falei: eu preciso falar com o 
Senador Pedro Simon. Ligue para a Secretária-Geral 
Cláudia Lyra que ela vai conseguir o telefone. Não sei 
se ela chegou a falar com a Cláudia Lyra. Eu sei que, 
num determinado momento, ela me passou o telefone 
e era V. Exª. Eu estava ao lado do Governador Edu-
ardo Campos e passei o telefone para o Governador 
Eduardo Campos. Ele se levantou da mesa e, quando 
retornou, estava absolutamente emocionado, com os 
olhos cheios de lágrimas, não escondia que ele tinha 
chorado. Ele contou, naquele momento, o diálogo – e 
peço a liberdade, peço licença a V. Exª e a ele para 
transmitir. Quando contou a V. Exª o entendimento que 
tinha sido feito e que seria anunciado daí a alguns mi-
nutos, V. Exª disse que queria estar lá, como estava em 
espírito, em energia, mas queria estar lá para dar um 
beijo nele, que o avô dele, Miguel Arraes, seu grande 
amigo, daria. E V. Exª se emocionou do outro lado da 
linha e foi às lágrimas, e ele, aqui desse lado, também 
foi às lágrimas. Eu registro esse momento íntimo de 
dois grandes homens públicos para mostrar que esse 
momento também foi carregado de muita emoção, 
de uma emoção que precisamos resgatar na política 
brasileira, de uma energia que é a energia do bem, da 
energia de pessoas que querem, efetivamente, fazer 
com que a política volte a ser um instrumento para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu quero 
dizer que, depois da ditadura que este País enfrentou 
e que V. Exª enfrentou, na companhia de Miguel Arra-
es, é importante registrar que estamos vivendo o maior 
período de democracia da história brasileira. E, neste 
momento, nós precisamos nos orgulhar de termos no 
cenário político brasileiro, na cena política brasileira, 
pré-candidatos como a Presidenta Dilma, que é uma 
mulher honrada, uma mulher direita; o Governador 

Eduardo Campos na companhia da Senadora Marina 
Silva, duas pessoas de trajetória sempre ao lado do 
povo; e do Senador Aécio Neves, um homem de bem, 
que foi um grande Governador de Minas Gerais e que 
é um grande homem público. Espero que tenhamos 
um debate político de alto nível neste País, discutindo 
o futuro deste País, os rumos deste País, um debate 
diferente do que ocorreu na eleição passada, que foi 
um debate rasteiro, um debate de dossiês, de denún-
cias, de preconceito. Espero que nós estejamos à al-
tura dos desafios deste País, do que este País espera 
de nós, como a Senadora Marina Silva esteve e está 
à altura e como V. Exª sempre esteve. Tenho convic-
ção de que, se depender desses três candidatos, nós 
teremos um grande debate sobre o futuro do Brasil. E 
a democracia é isso. A população vai ter oportunidade 
de decidir quem é o melhor para comandar o Brasil 
neste novo momento histórico que ele vive. Parabéns, 
Senador Pedro Simon. Fiquei muito orgulhoso, muito 
feliz, muito honrado de receber o seu telefonema e de 
ter participado deste momento histórico do País. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu lhe agradeço e agradeço a tolerância de V. Exª.

Foi um aparte de declaração. Na verdade, V. Exª 
representa hoje, aqui, o Partido Socialista Brasileiro e 
a Rede e dá uma demonstração de alto espírito públi-
co. Eu tenho muito orgulho de V. Exª. Acho que esse 
espírito que V. Exª está demonstrando é o que eu sinto 
no Governador e é o que eu sinto na Marina.

Convivo com a Marina aqui há muito tempo. Sou 
um homem de fé assim como a Marina. Sou um homem 
que aprendeu a entender a sua vida, a sua luta, o seu 
sofrimento. Analfabeta aos dezesseis anos, vivendo no 
meio dos seringais, conseguir chegar aonde chegou, 
crescer como cresceu e conseguir manter uma linha 
de dignidade, de seriedade, merece respeito.

Na hora mais difícil e mais dura, lá estava ela 
com o grande herói do humanismo brasileiro, o Chico 
Mendes.

Na hora de fundar o PT, quando isso parecia im-
possível, ela estava lá, firme, para fundar o PT.

Na hora de ser Governo, ela foi a primeira Ministra 
a ser convidada. O Lula foi convidá-la lá nos Estados 
Unidos, e a convidou por causa do prestígio dela, da 
credibilidade dela, para mostrar como ela faria o Go-
verno. Ela se portou no Governo com seriedade, com 
respeito. Largou o Governo com seriedade e com res-
peito. Saiu do PT – vamos analisar –, saiu como o Frei 
Betto saiu, como muitas pessoas saíram.

Como eu, lamentavelmente, era um apaixonado 
do PT na época em que ele era oposição, votei na Dil-
ma, no segundo turno, com muito respeito, mas estou 
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vendo, agora, as coisas irem para um determinado 
sentido que nós temos que analisar. 

Por isso entendo o pronunciamento de V. Exª. Nós 
temos que viver este novo momento. Tem razão quan-
do foi dito aqui que foi uma das eleições mais tristes a 
eleição passada. Entrar para uma campanha eleitoral 
para debater o problema do aborto, para debater o 
problema do homossexualismo e não sei mais o quê! 
Mas o que foi aquilo daquela campanha, o ridículo 
daquela campanha?

Tenho certeza de que esta vez não vai acontecer 
isso. Nós vamos viver um momento novo, e isso deve 
servir para uma política nova. Política em que eu re-
conheço que a Presidente da República é uma mulher 
de respeito e vai usar a linguagem necessária; em que 
nós todos sabemos que o companheiro Aécio é um 
homem excepcional e que tem uma grandeza, uma 
dignidade que nós respeitamos; e em que o Eduardo, 
tendo a Senadora ao seu lado, vai representar o mesmo.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Que bela campanha, que novo patamar!

Vamos votar aqui, fazer com que o Supremo não 
faça de novo o que fez: vetou a proibição de cláusula 
de barreira.

Vamos iniciar um grande ano. Que a Dilma seja 
feliz, que realize os seus objetivos. Que a Dilma seja 
feliz, por exemplo, com relação a essa Ministra que 
usou um helicóptero ridiculamente. Um helicóptero que 
é único em Santa Catarina, usado como ambulância 
para salvar vidas em Santa Catarina, para. Desmancha 
o helicóptero, tira os objetos de saúde para transformá-
-lo em helicóptero de passageiros para levá-la para a 
sua campanha eleitoral.

Presidenta, toma providência, para continuar a 
linha do seu Governo! 

Eu aprendi a admirar o Governador Eduardo 
Campos, sinceramente: seu jeito, seu estilo, sua fran-
queza. A grandeza, quando vejo, por exemplo, Eduardo 
Campos e Jarbas Vasconcelos, dois grandes amigos 
que viraram adversários e voltaram a ser amigos. Mas 
é uma linha que temos de seguir.

Comporta o Governo agora, um Governo que nem 
é da Presidente Dilma, neste momento, é quem mais 
tem interesse em fazer um Governo de seriedade; uma 
campanha digna, uma campanha limpa. 

Não precisa inventar defeitos na Senadora Marina. 
Não precisa inventar seja lá o que for do Governador 
Eduardo. Acho que não queremos inventar defeitos na 
Presidência da República nem no companheiro Aé-
cio. Vamos fazer uma campanha de alto nível. Vamos 
fazer como nos Estados Unidos: em vez de entregar 

a campanha para meia dúzia de encarregados fazer 
a propaganda, na qual a empresa de publicidade é 
a que dita a norma, a orientação, o programa, o que 
tem de fazer, e o candidato à Presidência da Repúbli-
ca se transforma num macaquinho que repete o que 
o orientador fez... 

(Interrupção do som.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 
– RS) – O debate é ao vivo! Está aqui um, está ali o 
outro. Um pergunta, e o outro responde ao vivo, e o 
povo está assistindo. Aí é diferente. Aí as questões 
são outras. Aí o negócio não vai para o aborto aqui, o 
homossexualismo ali e não sei o que lá. Mas são as 
grandes questões e as grandes teses.

Nós estamos dando um passo que vai mudar o 
Brasil e, se Deus quiser, acho que os outros partidos 
devem entrar nessa linha. 

Meu querido Cristovam.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/

PDT – DF) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Senador Cristovam, 
queria só fazer um apelo a V. Exª. O nobre Senador 
Pedro Simon já está na tribuna por mais de 30 minu-
tos. Portanto, eu gostaria que fosse breve, porque há 
vários oradores já reclamando porque querem falar.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Obrigado, Presidente.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Se me permite, esse tema é tão impor-
tante, que a gente deveria dedicar um tempo para re-
flexão. Mas realmente há outros inscritos, com outros 
temas importantes. Eu não poderia deixar aqui de dizer, 
Senador, primeiro que me lembro de outro momento 
parecido, não tão simbólico, mas que tinha certo gesto 
como esse: quando Brizola, no segundo turno, apoiou 
Lula e transferiu para Lula todos os votos que tinha tido 
no primeiro turno. Esse foi um gesto também bonito. 
Mas, ao longo do Governo, depois que Lula ganhou, 
não naquela eleição, em outra, nós não vimos a ca-
pacidade de eles se juntarem num programa unitário. 
Ficaram separados. Para mim, o que aconteceu, na 
semana passada, com Eduardo e Marina é algo ex-
tremamente marcante e é uma novidade. Mas, para 
ser o novo, para transformar a novidade em novo, é 
preciso saber quais as propostas claras, nítidas que 
eles vão trazer para nós – eleitores, no caso. Este é o 
desafio das próximas semanas...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – ... ou meses: como construir, a partir 
de um belo gesto, um sólido gesto de mudanças no 
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Brasil? De fato, a beleza vem de que é muito possível 
a eleição dessa chapa, porque há um esgotamento do 
governo representado pelo PT. Doze anos cansam, e 
os erros que cometeram cansam mais ainda. Também 
há uma sensação de que o PSDB não se reciclou para 
ser uma novidade em relação ao PT. Então, é o mo-
mento de uma novidade, e eles nos ofereceram essa 
novidade. É preciso que, agora, eles ofereceram o 
novo ao Brasil. Senão, ficará apenas num gesto boni-
to e não num gesto transcendente, a ponto de fazer a 
mudança de que o Brasil precisa. Eu torço para que, 
logo, logo, a gente comece a perceber que a junção 
deles traz o novo para o Brasil e não apenas uma no-
vidade para as eleições. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Eu agradeço V. Exª. Não é por nada que o Con-
gresso em Foco vem lhe apontando como o melhor 
Parlamentar do Brasil. V. Exª, muitas vezes, monolo-
ga na tribuna, pregando e debatendo a necessidade 
e a importância de se fazer alguma coisa, de se dizer 
presente, de se avançar. Eu creio que essa pregação 
longa de V. Exª não caiu no escuro. 

Eu diria a V. Exª que, tanto no caso da Senadora, 
como no caso do Senador, seu conterrâneo, foi isto 
que se apresentou...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – ... foi isto que foi importante e significativo: nós 
termos, realmente, uma campanha com austeridade 
e com seriedade, com responsabilidade; não cairmos 
no que foi a maneira triste como foi o registro dos dois 
últimos partidos, a forma interna com que o Tribunal 
Superior Eleitoral analisou essa matéria; a forma como 
a gente está caminhando para uma campanha; a for-
ma como a gente está vendo a divisão do dinheiro; a 
forma como nós aqui aprovamos, ainda que a toque 
de caixa, uma reforma que não é uma reforma, é uma 
microrreforma, não é uma microrreforma, é não sei o 
quê, mas que, na Câmara, não sai – nem aquilo que 
era o mínimo do mínimo do mínimo que a gente po-
dia fazer está na gaveta da Câmara, porque eles não 
se acertaram.

Então, nós estávamos caminhando para uma li-
nha que não se sabe qual.

Acho que nós temos condições de elevar o nível 
da nossa campanha, temos condições de elevar o nível 
da nossa sociedade, temos condições de elevar o nível 
do debate nesta Casa e, de certa forma, iniciarmos um 
índice de mais participação e maior presença. Temos 
de fazer isso. É necessário fazer isso. 

Esta Casa tem de ter vez e tem de ter voz, tem 
de ter autoridade e tem de ser respeitada.

Eu creio que vivemos um grande fato. E foi um 
grande início, Sr. Presidente, e, se Deus quiser, essa 
caminhada vai continuar.

Eu agradeço muito a V. Exª pela exagerada tole-
rância que teve pela minha parte.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força. PTB – RR) – Concedo a palavra, pela 
Liderança do PSOL, ao Senador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, 
senhores que nos ouvem pela Rádio Senado e nos 
assistem pela TV Senado, em comunicação inadiável, 
quero aqui rapidamente comunicar ao Senado um la-
mentável incidente que ocorreu no último domingo, em 
Macapá, por ocasião da 50ª Expofeira Agropecuária.

Na minha capital, Sr. Presidente, no último do-
mingo, encerrava-se a 50ª Expofeira Agropecuária, 
um dos principais eventos do Estado do Amapá, um 
evento de total e absoluto sucesso todos os dias, um 
dos eventos culturais, artísticos e econômicos mais 
tradicionais do Estado.

Esse 50º certame da Feira Agropecuária do Ama-
pá foi, em todos os seus dias, sucesso absoluto de 
público e de mobilização da economia amapaense, e 
assim haveria de ser no seu último dia.

Ocorre, Sr.Presidente, que, no último dia, um 
evento, um incidente ocorrido por conta dos empre-
sários, dos proprietários das empresas de transporte 
coletivo, acabou transformando a conclusão da feira 
agropecuária em um transtorno para as mais de 15 mil 
pessoas que estavam na conclusão da festa de encer-
ramento da feira agropecuária do Amapá.

Por volta das duas horas da manhã de domingo, o 
serviço de transporte coletivo da feira agropecuária foi 
suspenso, sem nenhuma comunicação prévia por parte 
das empresas de transporte coletivo para a empresa 
municipal de transportes urbanos, para o Governo do 
Estado do Amapá, para a Secretaria de Transportes do 
Governo do Estado do Amapá. O serviço de transporte 
coletivo intermunicipal entre as cidades de Macapá e 
Santana e o serviço de transporte coletivo municipal 
da capital do Estado do Amapá, da cidade de Macapá.

Este descaso por parte das empresas de transpor-
te coletivo se revela em uma clara iniciativa de locaute, 
visto que, na cidade de Macapá, o Governo Municipal, 
a Prefeitura já anunciou que, em uma atitude inédita 
ainda não ocorrida naquela cidade, irá realizar licitação 
pública para as empresas de transporte coletivo, aca-
bando com o monopólio da concessão de transporte 
coletivo por parte de um oligopólio de empresas que 
dominam o setor há mais de 15 anos.
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Esta medida por parte das empresas de trans-
porte coletivo contra o povo do Amapá, contra as au-
toridades do Estado amapaense, contra o Governo 
amapaense, contra a Prefeitura de Macapá é um ato 
claramente criminoso, criminoso diante da legislação 
brasileira, porque a nossa legislação, notadamente, 
no art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho, diz 
clara, clara, clara e absolutamente que a ocorrência 
de locaute, que ações desse tipo são passíveis não só 
de multa como são ações ilegais, inclusive passíveis... 

Diz o § 2º do art. 722 da CLT: se o empregador 
for concessionário de serviço público, as penas serão 
aplicadas em dobro.

Nesse caso, se o concessionário for pessoa 
jurídica, o Presidente do Tribunal que houver 
proferido a decisão poderá, sem prejuízo do 
cumprimento desta e da aplicação das pena-
lidades cabíveis, ordenar o afastamento dos 
administradores responsáveis, sob pena de 
ser cassada a concessão.

Obviamente, essa medida praticada pelos em-
presários de transporte coletivo no Amapá é uma me-
dida de sabotagem ao anúncio da licitação feita pelo 
Governo Municipal de Macapá. 

Quero, Sr. Presidente, anunciar, em primeiro lu-
gar, a solidariedade à decisão tomada pela Prefeitura 
Municipal de Macapá de, nos próximos 30 dias, fazer 
a sua licitação para a concessão de transporte coleti-
vo. Sei que não é regra no Brasil. Existem empresários 
do transporte coletivo sérios no Brasil, mas essa máfia 
existente em muitos locais do Brasil, essa máfia que 
já foi objeto das mobilizações de rua em todo o Brasil, 
no último junho, não pode persistir, não pode triunfar 
sobre os interesses de governos e sobre interesses 
da sociedade. Essa máfia não pode triunfar, principal-
mente em cidades onde houve decisões políticas para 
essas máfias serem derrotadas. 

Não é aceitável, não é admissível que ocorram 
eventos, episódios como os que ocorreram na minha 
capital, onde mais de 15 mil pessoas tiveram de se des-
locar por mais de 20km a pé por uma decisão unilateral 
de um grupo de empresários ameaçados na continu-
ação de seus privilégios. Por uma decisão unilateral, 
por uma decisão única e absoluta, os seus serviços 
foram suspensos e uma ordem de serviço praticada, 
uma ordem de serviço emanada do Governo municipal 
foi desobedecida. Não é aceitável.

Quero reiterar que sei que essa não é a regra, 
que não é a regra existente no Brasil, não é a regra por 
parte de todos os empresários e de todos os serviços 
existentes no Brasil, mas onde existem ações crimino-

sas como esta, ocorrida na minha capital, deve existir 
uma reação por parte do Poder Público. 

Tive conhecimento de que os Vereadores de 
Macapá e a Prefeitura, hoje pela manhã, se dirigiram 
até o Ministério Público. Tive conhecimento ainda – e 
eu espero e acredito na ação por parte do Ministério 
Público do Estado – de que o ocorrido na madrugada 
do último domingo para segunda será apurado, que 
os criminosos responsáveis por deixar 15 mil pessoas 
andarem por mais de 20km entre o distrito de Fazen-
dinha e Macapá serão responsabilizados por isso. E 
eu tenho certeza de que a decisão firme por parte do 
Governo de Macapá não será revertida, porque, em 
Macapá, daqui a 30 dias, terá...

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – ... licitação para o transporte 
coletivo, que é concessão pública. E concessão públi-
ca tem que servir à sociedade. Não é a sociedade que 
tem que servir a meia dúzia de empresários que têm 
interesses particulares e escusos. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Pois não, Senador Mário 
Couto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Sr. Presidente, houve um acordo de lideranças 
com a Mesa para que a Ordem do Dia fosse iniciada 
às 16h. O relógio está marcando 17h22, por isso eu 
faço um alerta a V. Exª, pedindo inclusive que deixe 
registrado nas notas taquigráficas desta Casa que 
quando a Ministra Ideli for ao Estado do Pará tem um 
helicóptero lá, à disposição dela, para servi-la.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Mário Couto, a 
Mesa acolhe as ponderações de V. Exª, mas informa 
que o Presidente Renan já se encontra na Casa e está 
vindo para dar início à Ordem do Dia.

Enquanto isso, concedo a palavra ao Senador 
Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente Senador Mozaril-
do Cavalcanti, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, fiquei 
impressionado hoje com o grau de violência que está 
caracterizando muitas das manifestações em cidades 
como Rio de Janeiro, São Paulo e outras. Os principais 
jornais do Brasil, os meios de comunicação colocam 
em destaque uma violência que, no meu entender, de 
forma alguma se justifica.
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Eu quero aqui reiterar o apelo que faço a todos 
aqueles que têm procurado usar máscaras, que se 
identificam como membros dos chamados black blocs 
ou do Anonymus e de outras organizações.

De um lado, é totalmente condenável que os 
responsáveis pela segurança pública estejam agindo 
com violência injustificável, como se detectou em di-
versos episódios registrados pela imprensa. Mas, por 
outro lado, os atos de destruição de objetos, de prédios 
públicos, de estações do metrô, de bancas de jornal, 
explosões de automóveis, incêndios de ônibus signifi-
cam sérios prejuízos à própria população. 

Inclusive, conforme ressalta a reportagem so-
bre o que aconteceu ontem em São Paulo: “Tentaram 
até roubar meu colchão para tacar fogo na viatura da 
polícia. Não deixei e tive que dar uns sopapos em um 
vagabundo”, reclamou um morador de rua que vive na 
Rio Branco. Ou seja, até mesmo aquelas pessoas mais 
humildes e mais pobres, que são moradores de rua, 
estão sendo atingidas por estes que causam ações 
violentas não apenas contra os chamados símbolos do 
capitalismo, como sedes de bancos, agências bancá-
rias, caixas eletrônicos, revendedoras de automóveis 
ou cadeias norte-americanas de lanchonetes ou algo 
assim. Mesmo com a destruição de bancos, conforme 
ainda hoje uma pessoa colocou na internet, a diminui-
ção de 1% na taxa Selic causa muito maior prejuízo 
ao sistema bancário do que destruições como essas 
que aconteceram nesses últimos dias. 

Então, eu quero insistir no apelo a todos esses 
manifestantes. Podem notar, como aconteceu ainda 
ontem, na manifestação legítima de professores ou 
de bancários que estavam protestando com respeito 
à necessidade de obterem melhor remuneração, plano 
de carreiras, de cargos e de salários. Naturalmente, 
então, se içaram às ruas para manifestar com respeito 
às autoridades. Muitas dessas pessoas foram às ruas 
com seus familiares, com pessoas mais idosas e tam-
bém com crianças. Mas há o momento em que surgem 
aqueles que, mascarados, resolvem então realizar 
depredações e provocar ações que geram, depois, a 
reação da polícia, prendendo pessoas, ou o ataque, 
como os que vejo nos jornais – pessoas mascaradas, 
com estilingues, atirando coquetéis Molotov sobre os 
policiais militares e, às vezes, até sobre a população. 

Esse tipo de procedimento, tenho a convicção, 
não é o mais saudável, sobretudo porque eu, ao longo 
de minha vida, resolvi solidarizar-me com a causa de 
se dar voz e vez àqueles que por tantas gerações não 
tiveram a oportunidade de viver com plena cidadania, 
sejam aqueles cujos ascendentes foram escravos ou a 
população indígena, da qual se tomou a terra, ou tantas 
pessoas que, em nosso Brasil, ainda são destituídas 

de direitos plenos à cidadania, de direitos à educação, 
à moradia, a uma alimentação adequada.

Eu tenho a convicção de que a melhor maneira de 
essas pessoas conseguirem seus direitos é justamente 
através dos meios democráticos e seguindo o exemplo 
daquelas pessoas que muito refletiram a respeito da 
violência, da guerra, das revoluções armadas. Então, 
pessoas como Leon Tolstoi, que tanto escreveu sobre 
a guerra, como em Guerra e Paz, assim como em ou-
tros livros que vieram a influenciar de forma profunda 
líderes como Mahatma Gandhi, Martin Luther King 
Jr., propugnaram sempre para que as transformações 
pudessem ser realizadas por meio da não violência.

Quero, portanto, transmitir a todos aqueles que 
se utilizam de máscaras para não facilitarem sua pró-
pria identificação e àqueles que provocam incêndios 
e destruições de prédios públicos ou privados que, 
certamente, essa não é a maneira mais adequada de 
realizar as transformações pelas quais precisamos tanto 
lutar para realizar no Brasil. É claro de que precisamos 
avançar na busca da melhoria de oportunidades e de 
boa educação para todos. É preciso avançar muito 
para conseguirmos a plena alfabetização de todos 
os brasileiros e provermos as boas oportunidades de 
serviços de atendimento à saúde para toda população. 
Também é preciso ampliar os programas de moradia 
popular para que todas as pessoas tenham direito 
a viver com dignidade. Para isso, faz-se necessário 
avançar na direção de todos terem uma Renda Básica 
de Cidadania, conforme tenho propugnado, mas que 
a batalha por todos esses objetivos se dê por meios 
pacíficos, de não violência.

Eu quero aqui afirmar a essas pessoas que estão 
realizando atos de violência que eles serão muito mais 
eficazes com respeito aos seus objetivos de realização 
de justiça, de término de abusos, como os que mui-
tas vezes são aqui denunciados por Parlamentares e 
hoje por diversos Senadores, se forem feitos através 
da palavra, de ações inclusive de eventual desobedi-
ência civil, mas, sobretudo, por meios que signifiquem 
a não violência.

Este é o meu apelo a todos aqueles que estão 
realizando essas manifestações. Sim, vamos continu-
ar as manifestações, ouvir a voz do povo; vamos ouvir 
a voz dos jovens, mas, sobretudo, vamos fazer essas 
ações sem violência e com respeito a cada ser huma-
no. Por mais que nós discordemos dessas pessoas, 
vamos agir com o devido respeito e sem a prática da 
violência, que acaba depois prejudicando os próprios 
manifestantes, porque são muitos aqueles que depois 
acabam sendo feridos, às vezes, mortos, às vezes, de-
tidos. E isto acaba se tornando algo que não fará bem 
para o nosso Brasil.
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Nós temos tido uma tradição de transformação de 
nossa sociedade, inclusive com vitórias na direção do 
aperfeiçoamento de nossa democracia. É claro, preci-
samos avançar muito mais, inclusive com transforma-
ções e reforma política para valer. Mas que façamos 
isso através de meios democráticos.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, ao Senador Armando Monteiro, para falar em 
nome da Liderança do PTB.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União 
e Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, Srªs e Srs. Senadores, dirijo-me 
particularmente a Pernambuco e aos amigos do País 
que acompanham nossos trabalhos pelo Sistema de 
Comunicação do Senado Federal.

Acabo de apresentar o Projeto de Lei nº 409, de 
2013, destinado a denominar Rodovia Mestre Domin-
guinhos o trecho da BR-423 compreendido entre os 
Municípios de São Caetano e Garanhuns, no Estado 
de Pernambuco.

Trata o presente projeto de prestar uma justa ho-
menagem a um verdadeiro ícone da música brasileira 
e da cultura popular nordestina, filho ilustre de Gara-
nhuns, em Pernambuco, o cantor, músico e compositor 
José Domingos de Morais – o eterno Dominguinhos 
para todos nós, seus inúmeros admiradores – unia ao 
seu extraordinário talento artístico uma rara dimensão 
humana.

Trabalhou, lutou, venceu sem jamais ter aban-
donado aquela simplicidade, aquela simpatia, aquela 
identificação profunda e sincera com o povo, sobretudo 
com aqueles sertanejos mais humildes e batalhado-
res do meio de onde ele veio, sua fonte de inspiração, 
aos quais se manteve fiel ao longo dos 72 anos de sua 
vida; fiel ao seu povo, fiel a sua arte, fiel a si mesmo!

Foi aprendiz de Luiz Gonzaga, que o conheceu 
ainda aos 9 anos de idade, em 1950, e ficou impres-
sionado com o talento musical do conterrâneo per-
nambucano.

Posteriormente, o incorporou a sua equipe de 
músicos, e, assim, Dominguinhos passou a fazer apre-
sentações pelo Brasil e a participar de gravações. 
Nesse sentido, o nosso homenageado de aprendiz 
se transformou em mestre e contribuiu decisivamente 
para disseminar e valorizar o estilo musical de raízes 
nordestinas. O seu trabalho foi reconhecido não só 
nacionalmente, mas também internacionalmente ao 
ser agraciado por duas vezes com o Grammy Latino. 
No último, em 2012, Dominguinhos venceu a catego-

ria Melhor Álbum de Raiz Brasileiro, com o CD e DVD 
Iluminado.

Em 23 de julho deste ano, Dominguinhos faleceu. 
Mais recentemente, dois meses depois de sua morte, 
sua lembrança voltou a provocar uma autêntica como-
ção coletiva na multidão que acompanhou a transfe-
rência dos seus restos mortais do cemitério da cidade 
de Paulista, na área metropolitana, para Garanhuns, 
no Agreste, a terra natal, onde iniciou sua vitoriosa 
carreira e acaba de ganhar um mausoléu. 

Essa morada definitiva, além de exibir a imagem 
de Dominguinhos, traz gravado um trecho da canção 
“De Volta para o Aconchego”, sucesso que compôs 
em parceria com Nando Cordel

A ocasião faz-se oportuna para mais esta home-
nagem aqui proposta: batizar com o nome do mestre 
inesquecível o trecho da rodovia BR-423, entre São 
Caetano e a sua Garanhuns. Um caminho por ele tan-
tas vezes percorrido a fim de levar sua arte ao povo 
que tanto amou...

(Soa a campainha.)

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – ... e por quem será eterna e mere-
cidamente venerado.

Diante dos motivos expostos, buscamos o apoio 
de nossos nobres pares para a aprovação da presen-
te proposição.

Era o que tinha a comunicar, Sr. Presidente. 
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Alvaro Dias. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, tendo em vista o adiantado da 
hora, e não havendo até agora entendimento entre as 
Lideranças, eu queria solicitar a V. Exª que escute os 
Líderes para que possamos encerrar a Ordem do Dia, 
que está trancada pela MP 624, para que nós possamos 
continuar com os discursos dos Senadores inscritos e 
oradores inscritos, de acordo com o que está previsto.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Petecão.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu gostaria, nessa direção aqui, se me permitir. 

Fizemos algumas tentativas de entendimento. 
Não foi possível. Não sendo possível, eu também que-
ria aqui dar um posicionamento pelo PT, pelo Bloco, 
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favorável. É melhor, senão vamos ficar aqui empurran-
do com a barriga. 

É melhor que se tenha o encerramento da Ordem 
do Dia, até para abrir oportunidade para os oradores, 
enquanto prosseguimos aqui nos entendimentos para, 
se Deus quiser, amanhã haver condição de votação. 

É esse o encaminhamento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria /PSD 

– AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu gosta-
ria só de um esclarecimento. Há um projeto que trata 
do fuso horário do Acre, lá do meu Estado. Inclusive 
chegou à Mesa sob um pedido de urgência de nossa 
autoria. Eu vi os colegas aí falando de a pauta estar 
trancada; prejudica a votação deste projeto?

Porque nós estamos aqui na expectativa; com cer-
teza o povo do Acre também todo está esperando por 
essa decisão, e eu gostaria que a Mesa e a assessoria 
da Mesa me orientasse e me esclarecesse, por favor.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força /PTB – RR) – Senador Petecão, a Se-
cretaria da Mesa me informa que, como é um projeto 
de lei de origem da Câmara, e a pauta está trancada 
– portanto, é um projeto de lei ordinária –, fica, sim, 
digamos, no aguardo de entrar em pauta no momen-
to oportuno.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria /PSD 
– AC) – Obrigado, Presidente.

O Sr. Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan 
Calheiros, Presidente.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Meu Presidente querido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria /PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, com 
a palavra V. Exª.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB – 
AM. Sem revisão do orador.) – Meu Presidente querido, 
saudando a presença de V. Exª no plenário, registrar 
que até a chegada de V. Exª não havia entendimento 
com relação às Lideranças. Tendo em vista a Ordem do 
Dia – já são 17h43 e os Líderes ficaram aqui, muitos 
deles tiveram que se ausentar, como é o caso do Líder 
da Minoria, que teve que se ausentar –, mas eu gosta-
ria, Sr. Presidente, de fazer uma ponderação a V. Exª 

Efetivamente, passou agora, no último dia 5 de 
outubro, o prazo de filiação partidária para as eleições 
do ano vindouro, o ano de 2014. Há um requerimento 
assinado por diversos Líderes à Mesa para solicitar 
regime de urgência para um projeto de lei que já foi 
votado pela Câmara, o qual este Plenário chegou inclu-

sive a colocar em processo de votação, quando houve 
uma liminar que suspendeu o processo de votação.

Depois, por entendimento, o Senado chegou à 
conclusão de que deveria aguardar o término do prazo 
de filiação partidária, que estabelece o período de anu-
alidade eleitoral, para que não se causasse nenhuma 
regra nova, tendo em vista a eleição do ano de 2014.

Mas, Sr. Presidente, diante dos fatos que estamos 
presenciando no País, com relação à criação de novos 
partidos, onde há movimentação de Parlamentares no 
Brasil inteiro, Parlamentares esses que se movimentam 
levando dinheiro público consigo, porque levam tempo 
de televisão e fundo partidário para partidos novos que 
ainda não foram testados nas urnas.

Ora, a permanecer a legislação como está, Se-
nador Mozarildo, lamentavelmente, cenas como a que 
acabamos de assistir recentemente na Câmara dos 
Deputados, nas assembleias legislativas, e, agora, a 
pressão sobre prefeitos no interior de todo o Brasil, em 
que a máquina pública volta para a velha República, 
pressionando os prefeitos, numa verdadeira desigual-
dade e num abuso de poder... Ora, Sr. Presidente, tudo 
isso é por falta de uma legislação que esta Casa tem 
a oportunidade de votar.

Portanto, eu gostaria de fazer um apelo a V. Exª, 
que agora está presidindo o nosso Plenário, em nome 
de tantos neste País que defendem cada vez mais a 
transparência nesse processo, que cada vez mais fique 
claro que a representatividade da democracia direta, 
como a do povo brasileiro, não seja maculada, não 
seja manchada por lacunas na legislação que permi-
tam esse troca-troca de partidos, num verdadeiro lei-
lão, numa verdadeira negociação pouco republicana 
e pouco transparente, em que, lamentavelmente, o 
abuso do poder e as velhas práticas da velha Repú-
blica estão presentes.

Assim, faço um apelo a V. Exª e ao Plenário des-
ta Casa para que, havendo entendimento, possamos 
prosseguir e votar essa matéria, Sr. Presidente, o mais 
rápido possível, talvez ainda no dia de hoje.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD – 
AC) – Presidente Renan, por favor, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão. Em seguida, 
o Senador Eunício.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC. Sem revisão do orador.) – Eu queria ponderar 
com o Presidente – inclusive já foi fruto de uma ques-
tão de ordem com o nosso Presidente Mozarildo – 
que há um projeto que trata do fuso horário do Acre. 
É votação simbólica. Aprovamos um requerimento de 
urgência na Comissão, e eu gostaria que o senhor 
visse a possibilidade, porque esse projeto é de inte-
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resse do nosso Estado, é de interesse dos acrianos. 
Por se tratar de uma votação simbólica, ajude o povo 
do Acre, Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão, eu queria 
dizer a V. Exª que já há acordo e esse projeto está na 
pauta. No entanto, precisamos desobstruir a pauta e 
votar primeiro a medida provisória.

Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer um 
apelo, consultando os Líderes partidários, porque é 
importante votar essa matéria que pede o Senador 
Petecão e é muito importante também votarmos a ma-
téria sugerida pelo Senador Eduardo Braga.

Para tanto, precisamos votar a medida provisória 
que obstrui a pauta. Vamos votar.

Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na 
mesma linha que o Líder do Governo, Senador Edu-
ardo Braga, tratou o PLC nº 14, quero me somar às 
palavras que ele disse em relação a essa questão da 
movimentação política.

Tenho uma posição clara – e aqui está falando 
alguém que tem 40 anos de filiação a um único Parti-
do, o velho MDB, agora PMDB –, no sentido de que a 
gente coloque em pauta, vote essa medida provisória 
agora para destravarmos a pauta e, na sequência, com 
apoio das Lideranças e com apoio da Liderança do 
PMDB, a gente coloque em pauta o PLC nº 14, que vai 
moralizar essa questão da criação de novos partidos.

Não sou contra criação de novos partidos, mas 
o nosso PMDB, a que V. Exª inclusive pertence, o Se-
nador Romero Jucá, o Senador Eduardo Braga, o Se-
nador Ricardo Ferraço e tantos outros, esse PMDB foi 
fundado, Sr. Presidente, na época em que não se tinha 
sequer liberdade de expressão ou direito de reunião. 
Portanto, fomos criados sem Fundo Partidário, sem 
tempo de televisão, e o PMDB hoje é o maior Partido 
do Brasil. Então, não tem sentido a gente ficar aqui dis-
tribuindo dinheiro público. Fundo Partidário é dinheiro 
de impostos, é dinheiro público; tempo de televisão é 
dinheiro de impostos, é dinheiro público para alguém 
que não disputou nenhum voto. Cria-se um partido no 
TSE e esse Partido já vem com cota de Fundo Parti-
dário, sem ter sequer um Deputado. Ele não precisa ter 
um único Deputado para ter participação no dinheiro 
público brasileiro.

Portanto, Sr. Presidente, já assinei com os demais 
Líderes essa matéria do PLC nº 14, que dá um basta 
nessa questão de criação de partido. Não sou contra, 
vamos continuar criando partido no Brasil, agora, tem 
que ir para as ruas convencer o eleitor e conquistar 

Parlamentares, para ter direito a Fundo Partidário e a 
tempo de televisão.

O encaminhamento que faço é no sentido de pedir 
a V. Exª: vamos votar a medida provisória para destra-
var a pauta, temos integral concordância na votação 
da medida provisória, assim como queremos encami-
nhar a matéria do ponto de vista do PLC nº 14, para 
moralizarmos a vida pública brasileira.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu dizia há pouco da dificuldade que nós tínhamos 
por não haver acordo e eu queria aqui saudar os Lí-
deres. Por isso é bom apressar aqui porque o acordo 
sai mais rápido. Então, da nossa parte, há acordo para 
a gente votar a Medida Provisória e há acordo para 
votar também a 14 que acho que é uma necessidade 
que a gente tem.

Nós vivenciamos isso. Acho que foi até boa essa 
situação, porque lá atrás, quando a gente tratava des-
se tema, era muito comum dizerem que era uma ação 
para prejudicar a criação da Rede, etc. Não! Inde-
pendentemente da situação eleitoral de 2014 ou de 
qualquer eleição, o que queremos ali nesse projeto é 
garantir uma regra que respeite os partidos. É o povo 
numa eleição que diz o tamanho de cada partido. E 
o povo, ao dizer o tamanho de cada partido, define o 
que cada partido tem de direito de Fundo Partidário e 
de tempo de televisão.

O modelo que temos, que não é em lei, é uma 
decisão do TSE, coloca o absurdo de um partido já 
ter o direito de tomar o Parlamentar do outro – usan-
do uma palavra do povo. Basta examinar uma coisa: o 
conceito da fidelidade partidária. É o mesmo que dizer: 
“Olha, você tem que ser fiel ao seu partido, mas tem o 
direito de ser infiel na criação de um partido novo ou 
na situação de uma fusão.”

A fidelidade tem que ser numa regra geral. Como 
pode ser infiel, se for para um partido novo, mas não 
pode ir para um partido já existente. Quer dizer, é 
uma coisa absurda isso. Aliás, nós tínhamos que tra-
tar esse tema. E digo aqui: o meu partido mesmo tem 
colocado a existência de conflito entre a regra de um 
ano de filiação e a regra da fidelidade. Ou é uma fi-
delidade pura, que não sai de forma nenhuma, sem 
perder o mandato, ou, então, vamos ter que ter uma 
situação em que se tenha uma regra em que um ano 
antes da eleição você tenha a opção de filiação, mas 
para qualquer partido. Senão, vira essa situação que 
leva a denúncias, denúncia de venda de recursos par-
tidários, denúncia de venda de tempo de televisão e 
outras coisas piores.

Sei que isso termina jogando na mesma raia os 
que são ideológicos junto com os que não o são. Des-



70270 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

taco que reconheço a Rede como sendo um partido 
com raízes ideológicas, mas eu queria chamar a aten-
ção. Por isso, somos favoráveis a que entre na pauta.

Era esse o pedido, Sr. Presidente.
Também acho que o Decreto nº 87, para o qual 

foi aprovada a urgência, o decreto legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/

PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senador José Agripino e Senador Sérgio Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 

– AC) – Só quero dizer, Presidente, que, como Líder 
do PSD, aceitamos a proposta do acordo, para que 
possamos votar a medida provisória.

Então, como Líder do PSD, aceitamos o acordo 
para liberar a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM – 
RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já vou 
me manifestar e dar a minha opinião. Estamos inteira-
mente de acordo com a votação da medida provisória 
porque, na verdade, ela traduz a abertura de um cré-
dito. Nada a obstar com relação a essa medida provi-
sória, que trata de um assunto urgente, relevante, que 
merece ser votado.

Quanto ao segundo ponto, quero fazer, rapida-
mente, uma consideração: alguns meses atrás o nosso 
Partido, ao lado – incrivelmente – do PT e do PMDB, 
com quem temos estado muitas vezes em consonância 
com algumas matérias, foi o defensor neste plenário 
da aprovação dessa matéria. O meu entendimento, na 
época, era o mesmo de hoje e fica coonestado pelo 
que acabou de acontecer. Acabaram de se criar, com 
a chancela do Tribunal Superior Eleitoral, dois partidos 
novos, que não tinham nenhuma formulação progra-
mática conhecida. O presidente de um deles até disse: 
“Este partido está criado para receber quem quiser vir.” 
Partido para receber quem quiser vir, sem formulação 
programática, eu acho que é um elemento desmere-
cedor do processo político brasileiro.

O que nós podemos fazer? Votar essa matéria. 
Eu acho que se impõe...

V. Exª tem todo o mérito, primeiro, porque quis 
votar lá atrás; segundo, porque traz essa matéria ago-
ra, criados esses partidos que não têm formulação 
programática bem definida e que atraíram muitos de-
putados – um tem 22 e o outro tem 17 deputados. E 
foram porque a legislação permitia que eles saíssem 
do partido em que estavam, onde estavam incomo-
dados, estavam desconfortáveis por alguma razão, e 
podiam ir, livres da sanção da legislação; podiam ir e 
eram encantados a ir porque levavam aquilo com que 
esse projeto de lei vai acabar, moralizando o proces-

so; levavam tempo de rádio e televisão e pedaço de 
Fundo Partidário.

Eram como que mercadorias cada Parlamentar, 
pela legislação hoje, pelo entendimento do TSE, que 
não está errado. O TSE fez a interpretação da lei vi-
gente porque nós nos omitimos, porque essa lei não 
estava aprovada, porque a lei que nós estamos vo-
tando agora não estava aprovada. E o TSE, no vácuo, 
legislou. Legislou, desconhecendo a fidelidade partidá-
ria e entendendo que cada Parlamentar é um partido 
político, ele leva consigo tempo de rádio e televisão e 
Fundo Partidário, ou seja, partido político é a junção 
de partidos políticos.

Está errado isso, e a forma de consertar é vo-
tar esta matéria. E mais do que isso: há uma emenda 
do Deputado Ronaldo Caiado, que foi discutida e foi 
consenso na Câmara dos Deputados, que traz para 
os partidos com representação na Câmara, no Con-
gresso Nacional, a real distribuição do tempo de rádio 
e televisão e Fundo Partidário, porque distribuir entre 
aqueles que não têm um único Deputado Federal, um 
único Senador é como que estimular a legenda de alu-
guel. É você dar a um partido que não tem nenhuma 
representação, apenas ele existe, não tem nenhum 
Parlamentar federal, mas tem um tempo de rádio e 
televisão e, muitas vezes, ele vai ao leilão, e ele se 
oferece, ele compõe coligações, levando tempo de 
rádio e de televisão, ele passa a ser uma mercadoria.

Este projeto e a emenda do Deputado Ronaldo 
Caiado curam essa lacuna e essa ferida, de modo que, 
por essas razões todas, coerentemente com a posição 
que adotamos há uns três ou quatro meses, é que nós 
somos favoráveis a que essa matéria seja apreciada, 
e o nosso voto será decididamente “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Benedito de Lira.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 

– AL. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, eu fico a observar exatamente as 
manifestações de alguns dos meus colegas no que 
diz respeito à criação de novos partidos, os que foram 
criados e os que estão tramitando para serem criados.

Lá atrás, já ocorreu o fato, e essas prerrogativas, 
que agora estão querendo negar, já foram dadas. Lo-
gicamente que cabia a esta Casa aprovar qualquer 
matéria que diz respeito a esse assunto anteriormen-
te, antes da aprovação do Tribunal Superior Eleitoral 
de novos partidos. A regra estabelece que a fidelidade 
partidária está suspensa à proporção que se cria um 
novo partido.
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Quem não estiver bem no partido que está po-
derá se deslocar, poderá filiar-se aos partidos novos, 
sem que haja perda de mandato.

O que observamos recentemente, Sr. Presidente, 
é que não são apenas os partidos novos que levaram 
Deputados; houve uma troca em diversos partidos. 
Quem estava, vamos dizer, no PDT foi para o PP; do 
PP foi para o PMDB; do PMDB foi para o PT, enfim, 
independentemente de ter sido criado um partido novo.

Os partidos recém-criados, PROS e Solidarie-
dade, surgiram dentro das regras da lei. Então, esta 
Casa não pode se utilizar de casuísmo, pensando em 
retroagir para prejudicar. Encerraram agora, no dia 5 
próximo passado, as transferências de Deputados e 
Senadores de partido A para partido B, e, a partir de 
agora, vai prevalecer exatamente a regra que está aí 
em vigor. 

Aprovar aqui uma matéria hoje ou amanhã, di-
zendo que os partidos recém-criados não têm direito 
a tempo de televisão e a fundo partidário, é negar o 
que já ocorreu com o passado. Recentemente, houve 
partidos criados – o PSD, por exemplo –, e levaram-
-se Deputados, Senadores, tempo de televisão e fundo 
partidário. Foi a lei; é o que estabelece a regra. 

Então, acho, Sr. Presidente, que a Casa não pode 
incorrer nessa hipótese levantada aqui pelos meus 
queridos Líderes e Senadores. V. Exª tem a respon-
sabilidade de pautar as matérias.

Agora, matéria dessa natureza terá de ser tirada 
da pauta, Sr. Presidente, para se fazer uma emenda, 
porque, a partir de agora ou do próximo partido criado, 
a lei estabelece o seguinte: não leva tempo de televi-
são, nem leva parlamentar. Essa é a regra. Mas a atual 
regra é absolutamente coerente e consequente, por 
isso espero que esta Casa não cometa esse equívoco 
que estamos tentando fazer.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador 
Benedito de Lira e a todos os demais Senadores que 
usaram da palavra com relação a essa matéria, a essa 
importantíssima matéria.

O fato é o seguinte: nós tentamos votar esse 
projeto no passado, mas infelizmente fomos vítimas 
da ligeireza das interpretações. E, mesmo derruban-
do a liminar no Supremo Tribunal Federal, não leva-
mos adiante, porque houve uma interpretação ligeira, 
equivocada.

É evidente que essa lei não vai retroagir, mas, 
daqui para frente, vai valer essa regra.

Nós vamos designar o Senador Aloysio Nunes 
Ferreira para relatar essa matéria, que será a primeira 
tão logo a pauta esteja desbloqueada. 

Vamos começar a Ordem do Dia. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – 

ORDEM DO DIA
Há, sobre a mesa, um requerimento de urgên-

cia para essa matéria, que, se não houver objeção da 
Casa, será lido pelo Senador Inácio Arruda e imedia-
tamente apreciado. 

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – 

Sr. Presidente, requeremos urgência, nos ter-
mos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno, 
para o Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013. 
Há a assinatura de vários Líderes, inclusive 
a minha. 

É o seguinte o requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO 
Nº 1.187, DE 2013

Requeremos urgência, nos termos do art. 336, 
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei 
da Câmara nº 14, de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Os Srs. Senadores que apro-
vam o requerimento permaneçam como se encontram. 
(Pausa.)

Aprovado o requerimento. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 1:

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 624, DE 2013

Discussão, em turno único, da Medida Provisó-
ria nº 624, de 2013, que abre crédito extraor-
dinário, em favor de Encargos Financeiros da 
União e de Transferências a Estados, Distrito 
Federal e Municípios, no valor de um bilhão, 
seiscentos e quarenta e oito milhões de reais, 
para os fins que especifica.
O Parecer sob nº 53, de 2013, da Comissão 
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fisca-
lização, Relator ad hoc: Senador Wilder Morais 
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(DEM/GO); e que teve como Relator Revisor 
o Deputado Aelton Freitas (PR/MG), é favo-
rável à Medida Provisória; e pela inadmissão 
das Emendas nºs 1 a 6, oferecidas perante a 
Comissão.

A medida provisória foi lida no Senado no dia 24 
de setembro.

Prestados esses esclarecimentos, passa-se à 
apreciação da matéria. 

Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao 
Senador Wilder Morais, que é o Relator da medida 
provisória. 

O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM 
– GO. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente.

Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públi-
cos e Fiscalização, sobre a Medida Provisória nº 624, 
de 14 de agosto de 2013, que abre crédito extraordi-
nário em favor de encargos financeiros da União e de 
transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, 
no valor de R$1,648 bilhão, para os fins que especifica.

Da Análise.
O art. 5º, caput, da Resolução n° 1, de 2002-CN, 

que dispõe sobre a apreciação, pelo Congresso Nacio-
nal, das Medidas Provisórias a que se refere o art. 62 
da Constituição, prevê que o parecer relativo ao crédito 
extraordinário deve ser único, contendo manifestação 
sobre a matéria quanto ao aspecto constitucional, in-
clusive sobre os pressupostos de relevância e urgência, 
de mérito e de adequação financeira e orçamentária, 
bem como acerca do cumprimento da obrigatoriedade 
de encaminhamento de documento expondo a motiva-
ção da medida provisória.

Quanto à constitucionalidade.
A Constituição autoriza o Poder Executivo a ado-

tar medidas provisórias em casos de urgência e rele-
vância. Relativamente a matérias orçamentárias, no 
entanto, não pode ser utilizado referido instrumento, 
salvo no caso de crédito extraordinário, que somente 
pode ser aberto para atender despesas imprevisíveis 
e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública. São, portanto, três os 
pressupostos constitucionais para a abertura de crédito 
extraordinário: urgência, relevância e imprevisibilidade.

A considerar as motivações e as justificativas 
apresentadas pela exposição de motivos que acom-
panha o crédito extraordinário sob exame, constata-
-se que a Medida Provisória nº 624, de 2013, atende 
aos referidos preceitos constitucionais, haja vista a 
necessidade de pronta e de eficaz atuação do Estado.

Quanto à adequação financeira e orçamentária.
O exame da compatibilidade e da adequação or-

çamentária e financeira das medidas provisórias, na 

forma preconizada pelo citado art. 5º, §1º, da referida 
Resolução, “abrange a análise da repercussão sobre a 
receita ou a despesa pública da União e da implicação 
quanto ao atendimento das normas orçamentárias e 
financeiras vigentes, em especial a conformidade com 
a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 
Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e a Lei Orçamentária da União”.

Sob tais aspectos, verifica-se que o crédito não 
colide com quaisquer dispositivos que regem o orde-
namento orçamentário-financeiro do País, em espe-
cial no que diz respeito a sua compatibilidade com o 
Plano Plurianual (PPA/2012-2015); a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO/2013); a Lei Orçamentária Anual 
(LOA/2013); e a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A Medida Provisória nº 624, de 2013, trata ape-
nas das fontes de recursos que viabilizarão a abertura 
de crédito extraordinário no valor de R$148 milhões, 
não apresentando as fontes de recursos no valor de 
R$1,5 bilhão conforme autorizado pela Constituição 
Federal, art. 167, inciso V.

No que se refere ao fato de o Poder Executivo não 
ter indicado, nem no texto da medida provisória, nem na 
pertinente exposição de motivos, as fontes de recursos 
que viabilizarão a abertura deste crédito, vale salientar 
que, para realizá-lo, serão utilizados recursos oriundos 
ou de superávit financeiro ou de excesso de arrecada-
ção ou de cancelamentos compensatórios em outras 
despesas ou alguma combinação entre essas origens.

Tal procedimento, ainda que aceito, por interpretação 
do inciso V art. 167 da Constituição para a abertura de 
créditos extraordinários, enquanto não realizado formal 
e juridicamente, não possibilita a correta avaliação do 
impacto sobre a obtenção da meta de resultado primário 
prevista na LDO/2013, devido ao aumento de despesas 
públicas. Entretanto, isso poderá ser reparado pelo Poder 
Executivo, que deverá proceder ao devido acompanha-
mento da evolução das receitas e das despesas públicas 
para compensar o impacto decorrente do crédito extra-
ordinário em análise, a fim de que, na execução orça-
mentária do presente exercício, seja atingida a meta de 
resultado primário estabelecida na LDO/2013.

Atendimento do §1º do art. 2º da Resolução n° 01, 
de 2002-CN, e da Lei Complementar N° 95, de 1998.

A exposição de motivos que acompanha a men-
sagem contém as informações necessárias para o 
entendimento das razões que motivaram a edição da 
presente medida provisória.

Quanto ao mérito.
Quanto a esse aspecto, não há que se questionar 

as finalidades do crédito, tendo em vista que o mesmo 
viabilizará a transferência de recursos aos Municípios 
com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade 
dos serviços públicos.
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O crédito em favor de Encargos Financeiros da 
União viabilizará o pagamento de subvenção econômica 
extraordinária aos produtores de cana-de-açúcar da Re-
gião Nordeste afetados pela estiagem da safra 2011/2012.

Emendas.
Da análise das emendas apresentadas, constata-

-se que todas devem ser declaradas inadmitidas, por 
contrariarem norma regimental da CMO, constante do 
art. 111, da Resolução nº 01, de 2006 -CN, que trata 
da apreciação dos créditos extraordinários abertos por 
medida provisória.

Com efeito, diz o texto da norma sob referência 
o seguinte: 

Art. 111. Somente serão admitidas emendas 
que tenham como finalidade modificar o texto 
da medida provisória ou suprimir dotação, total 
ou parcialmente.

É bom que se façam os seguintes esclarecimen-
tos: quando a norma refere-se ao “texto da medida 
provisória”, ela se reporta ao enunciado da lei propria-
mente dita, que constitui o comando normativo, onde 
são nominados a natureza do crédito, os órgãos res-
ponsáveis por sua administração e as fontes de custeio, 
quando for o caso. Desse modo, não se pode confundir 
texto da lei com os descritores dos subtítulos que, por 
meio de Anexo, detalham as programações a serem 
criadas ou suplementadas.

Da mesma forma, o que a norma permite é o 
cancelamento puro e simples de dotação constante 
desse mesmo Anexo, sem que isso implique remane-
jamento de valores de uma programação para outra.

Conforme determina o art. 70, III, c, da Resolu-
ção n° 1, de 2006-CN, segue, no Anexo I deste do-
cumento, o demonstrativo das emendas com parecer 
pela inadmissão.

Voto.
Diante de todas as razões expostas, o nosso voto 

é no sentido de que a Medida Provisória nº 624, de 
14 de agosto de 2013, atende aos preceitos constitu-
cionais que devem orientar sua adoção, e, no mérito, 
somos por sua aprovação, nos termos propostos pelo 
Poder Executivo, tendo-se por inadmitidas as emen-
das de nºs 01 a 06.

Sr. Presidente, esse é o relatório.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco Maio-

ria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Wilder Morais.
Vamos colocar em votação os pressupostos cons-

titucionais de relevância, urgência e adequação finan-
ceira e orçamentária da medida provisória. 

As Senadoras e os Senadores que os aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 

Discussão da medida provisória e das emendas, 
em turno único.

Não havendo quem queira discutir a medida provi-
sória e as emendas, declaramos encerrada a discussão.

Votação da medida provisória, sem prejuízo das 
emendas.

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 6, com 

parecer pela inadmissão, da Comissão Mista de Pla-
nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

As Senadoras e os Senadores que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação. 
Será feita a devida comunicação à Presidente 

da República.

É a seguinte a matéria aprovada:

MEDIDA PROVISÓRIA 
Nº 624, DE 2013 

MENSAGEM Nº 71, DE 2013-CN 
(Nº 348/2013, na origem)

Abre crédito extraordinário, em favor de 
Encargos Financeiros da União e de Trans-
ferências a Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios, no valor de R$1.648.000.000,00, 
para os fins que especifica.

A Presidenta da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 62, combinado com o art. 167, 
§ 3º, da Constituição, adota a seguinte Medida Provi-
sória, com força de lei:

Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em 
favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e 
Municípios, no valor de R$1.500.000,00 (um bilhão e 
quinhentos milhões de reais), para atender à progra-
mação constante do Anexo I desta Medida Provisória.

Art. 2º Fica aberto crédito extraordinário, em fa-
vor de Encargos Financeiros da União, no valor de 
R$148.000.000,00 (cento e quarenta e oito milhões 
de reais), para atender à programação constante do 
Anexo II desta Medida Provisória.

Art. 3º Os recursos necessários à abertura do 
crédito de que trata o art. 2º decorrem de anulação 
parcial de dotação orçamentária, conforme indicado 
no Anexo III desta Medida Provisória.

Art. 4º Esta Medida Provisória entra em vigor na 
data de sua publicação.

Brasília, 14 de agosto de 2013; 192º da Indepen-
dência e 125º da República.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Presidente Renan, agora vamos entrar na vo-
tação normal, é isso?

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Vamos entrar na votação normal.

O primeiro item da pauta é o projeto de lei cuja 
urgência foi requerida. O segundo item da pauta é o 
projeto a que V. Exª se referiu.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Obrigado, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Item extrapauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 14, DE 2013

Discussão em turno único do Projeto de Lei 
da Câmara nº 14, de 2013 (nº 4.470/2012, na 
Casa de origem), 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.

À matéria foi apresentada uma emenda, que será 
lida pelo 1º Secretário em exercício, Senador Inácio 
Loyola...Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Santo Inácio de Loyola, chefe da Com-
panhia de Jesus, portanto chefe do Papa. E o Papa, 
você sabe, é Francisco.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Perdoe-me a indevida com-
paração.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – E eu, antes de Loyola, sou Inácio Fran-
cisco de Assis. Portanto, sou bem próximo do Papa.

Sr. Presidente, nobres Srªs e Srs. Senadores, a 
Emenda nº 1, apresentada na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, é no seguinte teor:

Dê-se ao art. 3º do Projeto de Lei da Câmara 
nº 14, de 2013, a seguinte redação:
“Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, não se aplicando às eleições que 
ocorrerem até 31 de dezembro de 2017.”

Essa é a emenda, Sr. Presidente, do Senador 
Ricardo Ferraço.

É a seguinte a Emenda na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A matéria depende de parecer 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Eu tenho a satisfação de conceder a palavra ao 
Senador Aloysio Nunes Ferreira, para proferir parecer 
sobre o projeto e a emenda, em substituição à Comis-
são de Constituição, Justiça e Cidadania. 

Com a palavra, o Senador Aloysio.

PARECER  
Nº 1.116, DE 2013–PLEN

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Para proferir parecer. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a honrosa de-
signação de V. Exª para relatar este Projeto de Lei da 
Câmara que se origina de uma iniciativa do ilustre De-
putado do PMDB de São Paulo, Edinho Araújo.

O projeto sobre o qual vamos deliberar não apre-
senta qualquer vício de constitucionalidade, juridicidade 
ou técnica legislativa. Ele está perfeitamente ampara-
do, especialmente no §3º do art. 17 da Constituição 
Federal, que também é o fulcro das leis que ele pre-
tende alterar, que são as leis que V. Exª citou e que 
constam da ementa do presente projeto de lei: as leis 
que regulam o chamado Fundo Partidário e a lei que 
regula o acesso gratuito ao rádio e à televisão para as 
campanhas eleitorais e para a divulgação dos partidos.

O que esse projeto pretende é evitar que as 
migrações ocorridas no decorrer de uma legislatura 
possam alterar a distribuição, seja da quota do fundo 
partidário, seja do tempo de rádio e televisão, para pre-
servar o resultado das urnas. O acesso dos partidos 
a esses recursos públicos será dependente, única e 
exclusivamente, da vontade do eleitor, que confere aos 
diferentes partidos o tamanho de suas bancadas que 
os representam na Câmara dos Deputados.

As migrações que ocorrerem entre uma eleição 
e outra não afetam essa distribuição. Basicamente, 
prestigia-se o princípio do voto popular na determina-
ção da força de cada partido no Congresso Nacional.

Quanto à emenda que foi lida pelo Senador Iná-
cio Arruda... não é Inácio de Loyola, é Inácio Arruda. 
E quero fazer um comentário: o Papa Francisco era 
membro da Companhia de Jesus, mas, como Papa, 
ele não é mais membro da Companhia de Jesus. Ele é 
Papa. O fato de ele ter sido eleito Papa já o desobriga 
da obediência ao superior da Ordem. 

Mas, a emenda que foi apresentada pelo Sena-
dor Ricardo Ferraço, eu a entendo prejudicada, uma 
vez que sua intenção era exatamente evitar o impacto 
casuístico dessa lei sobre as eleições vindouras.Ora, 
uma vez tendo sido ultrapassado o limite da anualida-
de, não há mais sentido em se manter essa cautela 

pretendida pelo Senador Ricardo Ferraço. Portanto, eu 
a considero prejudicada.

Este é o meu voto, Sr. Presidente, em nome da 
Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer do Senador Aloy-
sio Nunes Ferreira é favorável ao projeto e contrário 
à emenda.

Em discussão. (Pausa.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda, com a 
palavra V. Exª, para discutir a matéria.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, é para dar o meu apoio à iniciativa do 
meu Partido, o PCdoB, e para registrar que, no episódio 
de Inácio de Loyola, Chefe da Companhia de Jesus, 
o Papa deixou de ser da Companhia de Jesus, por-
que agora é Papa, mas levou o nome de Francisco. E 
como eu sou Inácio Francisco de Assis, continuo com 
uma ligação quase que umbilical com o Santo Padre.

Por essa razão e outras mais, nós queremos dar 
o nosso apoio e a nossa sustentação também a este 
projeto, que eu acho que faz justiça ao procedimento 
político mais ajustado e mais correto em nosso País, 
que é dar atenção ao eleitor. É ele quem vota, decide, 
e essa mudança não pode corromper a vontade do 
eleitor, que, em última instância, é o que está aconte-
cendo em nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Concedo a palavra ao Senador Wellington Dias.
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PI. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, eu queria, como Líder do Partido dos Tra-
balhadores e do Bloco de Apoio ao Governo, de forma 
muito resumida, dizer que nós tínhamos uma legislação 
aprovada no Congresso que estabelecia uma cláusula 
de barreira de 3%. A cláusula de barreira foi anulada. 
A partir daí, nós passamos a ter outra regra. Nessa 
regra se fez uma fórmula de distribuição do tempo de 
televisão e, ao mesmo tempo, a regra sobre a partici-
pação de cada partido em relação ao Fundo Partidário.

O que ela tem de fundamental aqui? É que res-
peita a vontade do povo, como eu acabei de dizer, e 
ajusta a legislação, evitando que se tenha uma situação 
que vai contra os interesses dos partidos.

Eu não posso deixar de registrar aqui que a nos-
sa posição é a mesma. Em 2012, ela foi aprovada, em 
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meio a escândalos da eleição de 2012, assinada por 
12 partidos com representação, do lado do Governo 
e do lado da oposição. Aliás, assinaram lá os Líderes, 
na Câmara, do PT, do PSDB, do DEM, do PMDB, do 
PP, do PTB, enfim, todos os partidos assinaram lá. Por 
quê? Compreendendo que isso seria importante. E, 
aqui, quando veio à votação, nós sustentamos a im-
portância da aprovação. E, aqui, agora, não há mais 
todo o receio que havia em relação a ser uma regra 
para impedir que se tivesse esse ou aquele candidato.

Então, Sr. Presidente, quero aqui, dessa forma, 
dizer que é com convicção que nós, o nosso Partido, 
claro, defendemos uma reforma mais ampla, tanto 
do ponto de vista partidário quanto do ponto de vista 
eleitoral. Eu lamento profundamente – inclusive como 
cidadão – ter a oportunidade de estar no Congresso 
Nacional, no Senado Federal, e não fazermos, eu diria, 
a mais importante das reformas – eu sei que a popu-
lação nem entende isso –, para garantir exatamente 
a valorização dos partidos e aquilo que os partidos 
defendem, os seus programas, poder ter uma eleição 
mais barata, poder ter, enfim, uma condição mais ade-
quada à democracia. 

Acho que isso continuamos devendo ao povo 
brasileiro. Eu acho que isso ainda continuará na pau-
ta. Mas aqui, neste instante, a nossa posição favorável 
à aprovação do Projeto, na forma aqui relatada pelo 
Senador Aloysio. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, com 
a palavra V. Exª, para discutir a matéria. 

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, na mesma direção. 

Veja, acabamos de presenciar, recentemente, 
nos últimos dias e nos últimos momentos do prazo do 
registro eleitoral, uma verdadeira troca de partidos, não 
por identidade com os programas partidários, mas, sim, 
por questões pontuais. E, muitas vezes, o Deputado 
Federal sendo deslocado de um partido para outro 
com a situação do tempo de televisão.

Aqui, vale apenas destacar que, nesses casos, o 
tempo de televisão do horário partidário e do horário 
eleitoral, Sr. Presidente, obedece à proporcionalidade 
da eleição. Portanto, tem renúncia fiscal de dinheiro 
público para o custeio do horário partidário e do ho-
rário eleitoral. Nós estamos falando de transferência 
de dinheiro público. O Fundo Partidário, da mesma 
forma. E o mecanismo para a eleição da representa-
tividade na Câmara dos Deputados é pelo critério da 
proporcionalidade. 

São poucos os Deputados Federais que alcan-
çam o coeficiente eleitoral, que se elegem pelos seus 

próprios votos. Ao se eleger pela proporcionalidade 
eleitoral correspondente do seu partido ou da alian-
ça, que possibilitou e viabilizou o coeficiente eleitoral 
para sua eleição, e quando da criação ou da fusão ou 
da incorporação de novos partidos ele leve consigo o 
tempo de televisão e o Fundo Partidário, Sr. Presiden-
te, ele está penalizando duas vezes a representação 
partidária, enfraquecendo o modelo partidário, enfra-
quecendo, portanto, a democracia brasileira. 

Eu quero aqui acompanhar a posição do ilustre 
Relator Aloysio Nunes Ferreira, apoiando esse projeto, 
para que nós possamos, a partir das próximas eleições, 
não a de 2014, mas a partir de 2014, não ver se repe-
tir esse tipo de balcão de negócio, esse tipo de leilão, 
que nós acabamos de assistir nas últimas semanas, 
envolvendo a criação de novos partidos. 

Estamos fazendo isso já fora do impedimento 
eleitoral, exatamente para deixar claro que queremos 
estabelecer uma legislação que esteja acima do calen-
dário eleitoral, preservando a representatividade parti-
dária, preservando a representatividade proporcional 
dos partidos e das alianças partidárias. 

Portanto, apoio e encaminho a favor do relatório 
aqui apresentado pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente, para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

Em seguida, o Senador Humberto Costa. 
Com a palavra V. Exª, para discutir a matéria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 

– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, a posição do nosso Partido, o PMDB – e eu 
falo aqui pela Liderança do Partido –, é bastante clara 
em relação a essa questão.

Pessoalmente, eu sempre fui contrário a essa 
posição em que o partido político recém-criado, sem 
disputa de voto nas ruas, sem o desejo do eleitor, sem 
um programa partidário, ter direito ao Fundo Partidário, 
que é dinheiro público, Sr. Presidente. Dinheiro público, 
eu repito, dinheiro do suor do contribuinte.

A mesma coisa na renúncia fiscal em relação 
às tevês e às rádios. Por quê? Porque hoje, da forma 
como está, não podemos continuar. O País não pode 
aceitar. O País não pode aceitar. É a desmoralização 
da política brasileira, Sr. Presidente.

Todos nós estamos pagando hoje – eu tenho 40 
anos de filiação a um partido –, todos nós que somos 
políticos estamos pagando hoje por esse troca-troca 
de partidos. Como está a cabeça do eleitor brasileiro 
que votou em um determinado Deputado que dizia, 
nas ruas, nos programas de televisão e nos palanques, 
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aquilo que ele pensava em relação ao partido e, no dia 
seguinte, abandonou tudo isso?

O eleitor votou em todos nós ouvindo o que nós 
estávamos pregando, convencendo este eleitor daqui-
lo que nós pregávamos, daquilo que nós fazíamos e 
daquilo que nós íamos fazer, e a gente vê isso acon-
tecendo no Brasil!

Portanto, Sr. Presidente, a própria Constituição 
Federal diz e prevê que os partidos políticos têm di-
reito a recursos de fundo partidário e acesso gratuito 
ao rádio e à televisão na forma da lei. E a Constituição 
Federal, no seu art. 17, §3º, diz que “ter-se-á pereni-
dade do partido enquanto instrumento de pluralismo 
político, permitindo, com segurança, exercer os seus 
preceitos e fruir o resultado das eleições”. Resultado 
das eleições, não o resultado de um entendimento 
fortuito que está acontecendo ainda em nosso País.

Assim, Sr. Presidente, em nome do PMDB, da 
Liderança do PMDB e em meu nome pessoal, eu que-
ro encaminhar essa matéria favoravelmente, porque 
entendo eu e muitos dos nossos pares aqui, talvez a 
grande maioria ou a maioria absoluta desta Casa, te-
nho convicção, que nós devemos fazer com que isso 
aconteça na noite de hoje.

Deputado Edinho Araújo, como eu disse a V. Exª, 
tão logo passasse o prazo – para não dizer que era 
casuísmo, que nós não queríamos que partidos não 
fossem criados –, o PMDB pediria aqui, neste Plená-
rio, a urgência desta matéria. Não foi apenas o PMDB 
que pediu a urgência desta matéria, foi a partir do 
Presidente desta Casa e a maioria dos Líderes que a 
subscreveram na noite de hoje. 

Portanto, essa matéria é uma matéria relevante, 
importante para a moralização da vida pública brasileira.

Eu parabenizo V. Exª, que é do meu Partido, o 
PMDB, e todos aqueles que contribuíram para que 
chegássemos até aqui nesta noite de hoje e votásse-
mos essa importante matéria.

Nesse sentido, Sr. Presidente, o PMDB encami-
nha, com muito prazer, favoravelmente a esta matéria. 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Quero cumprimentar o Depu-
tado Edinho Araújo e agradecer sua presença neste 
momento em que apreciamos essa importantíssima 
matéria de sua autoria, do Deputado Edinho Araújo, 
querido amigo e companheiro.

A verdadeira inflação com que devemos nos pre-
ocupar no Brasil é, sem dúvida, a inflação de partidos 
políticos. Já são mais de 32 partidos, talvez a maior 
profusão de partidos políticos do Planeta. Isso acon-
tece em detrimento de uma orientação ideológica, de 
uma orientação programática, e é chegado o momento 
de pormos um basta nisso. Quer dizer, qualquer um 

pode criar um partido, mas criará, a partir de agora, 
sem levar o tempo partidário de rádio e de televisão e 
sem levar também o Fundo Partidário.

Concedo a palavra ao Senador Humberto Costa, 
para discutir a matéria. E prorrogo a sessão, de ofício, 
até concluirmos a Ordem do Dia.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 
SC) – Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Luiz Henrique, com a 
aquiescência do Senador Humberto Costa.

O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco Maioria/PMDB – 
SC. Sem revisão do orador.) – Só para solicitar a V. Exª 
que seja discutida, pela quarta sessão, a Proposta de 
Emenda Constitucional nº 35, que busca agilizar a tra-
mitação dos projetos originários de atos internacionais.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – V. Exª será atendido, faremos 
hoje mais uma sessão de discussão dessa importante 
proposta de emenda à Constituição, como nos pede o 
Senador Luiz Henrique.

Com a palavra o Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-

no/PT – PE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, fiz questão de 
pedir para falar e fazer um encaminhamento, porque, 
quando esse assunto foi objeto de discussão nesta 
Casa, fui um dos poucos Parlamentares que se ma-
nifestou em plena defesa desse projeto no momento 
em que havia um coro puxado pela mídia e secundado 
por Parlamentares de que o que se estava discutindo 
ali era um casuísmo, uma tentativa de impedir que um 
partido político ligado a uma determinada pessoa se 
organizasse para poder disputar a eleição presidencial.

Naquele momento, eu dizia que não era isso, que 
esse era um debate de princípio, que o nosso partido, 
o PT, sempre defendeu a fidelidade partidária, e a fi-
delidade partidária é um dos pilares mais importantes 
da democracia. É a partir da fidelidade partidária que 
os partidos conseguem ter uma ação em defesa das 
concepções político-ideológicas que têm e em defesa 
do seu posicionamento em relação à sustentação ou 
não de um determinado governo.

Eu dizia, naquele momento, que era um absurdo 
que, no Brasil, nós tivéssemos 30 partidos políticos e 
mais 32 em formação. Eu perguntava se existiam no 
Brasil 62 ideologias políticas diferentes, se existiam 62 
projetos de Nação diferenciados que justificassem a 
existência desses partidos e, como tal, nós tínhamos, 
para garantir o fortalecimento da democracia, que 
aprovar essa proposição.

Na verdade, temos hoje – e agora, pelo que diz 
a imprensa, isso se confirma –, partidos que se for-
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mam para adquirir o passe de Parlamentares e, mais 
à frente, vender o tempo de televisão e de rádio para 
outros partidos nas coligações que realizam. Chega a 
acontecer uma situação absurda de gente que entrou 
num partido que havia sido formado já nesta Legislatura 
e que, agora, já mudou de partido novamente. Como 
pode isso acontecer numa democracia?

Foi correto que nós não déssemos o argumento 
daqueles que queriam dar a essa proposta, que é cor-
reta, um sentido errado, equivocado, e votarmos agora. 
Mas, agora, o Senado Federal, assim como fez a Câ-
mara, precisa afirmar o seu posicionamento, precisa 
tomar uma posição em torno da fidelidade partidária. E 
nós aguardamos que tanto o Tribunal Superior Eleitoral 
quanto o Supremo Tribunal Federal passem a enten-
der que a vontade do Congresso Nacional, de acordo 
com a Constituição, é moralizar a política no Brasil, a 
começar pelo processo de formação de partidos.

Temos que avançar com outras questões tam-
bém, mas, sem dúvida, essa é uma questão das mais 
importantes, até porque a criação desses novos par-
tidos representa ampliação de gastos.

Agora mesmo, na Câmara, os partidos que se 
formaram já estão a exigir espaços de Liderança, 
contração de cargos comissionados, defesa dos seus 
pontos de vista nas votações que lá são feitas, e, por-
tanto, entendo que isso é uma coisa absolutamente 
inaceitável. 

O nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores, que 
hoje tem a maior bancada da Câmara dos Deputados 
e a segunda maior bancada do Senado, começou dis-
putando voto a voto para chegar aonde chegou. Não 
tínhamos, no início da construção da nossa trajetória, 
qualquer tipo de possibilidade de ter condição de ter 
acesso a recursos públicos, a tempo igual para fazer 
debate de propostas. Ou seja, nós nos construímos 
e nós, hoje, temos o espaço que temos, assim como 
vários outros partidos aqui, porque nós nos submete-
mos ao crivo eleitoral, nós nos submetemos ao voto 
popular. É inadmissível que partidos construídos de 
última hora possam agora ter o mesmo tratamento que 
partidos que disputaram as eleições assim o tiveram.

Portanto, Sr. Presidente, espero que o Senado 
Federal, hoje, dê essa grande conquista para a popula-
ção brasileira, faça esse grande avanço, determinando 
que quem quiser pode construir partido, a lei é clara 
e assim permite; agora, que vá disputar a eleição ou 
que vá ter acesso ao Fundo Partidário a partir daquilo 
que vai ser o julgamento da população sobre as idéias 
e concepções desses partidos.

Não às legendas de aluguel!
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Hum-
berto Costa.

Concedo a palavra ao último orador inscrito, Se-
nador Antonio Carlos Valadares.

Em seguida, vamos votar essa matéria impor-
tantíssima.

Senador Antonio Carlos Valadares, com a pala-
vra V. Exª.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 
Apoio Governo/PSB – SE. Para discutir. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, em primeiro lugar, minhas 
homenagens ao autor do PLC nº 14, de 2013, Depu-
tado Edinho Araújo, de São Paulo. V. Exª atingiu em 
cheio e, por isso, merece a solidariedade do Senado 
ao bloquear esta abertura que estava havendo para a 
criação ilimitada de partidos políticos. 

Eu cheguei aqui a fazer um pronunciamento, na 
semana passada, prevendo que, se essa situação 
continuasse, poderíamos chegar a incrível casa de 
cem partidos políticos. Como o Presidente da Repú-
blica poderia administrar um colegiado como esse, de 
tantos partidos, de tantas Lideranças, cada uma delas 
reclamando um espaço, cada uma delas se conside-
rando representativa da vontade do povo brasileiro? E 
muitas dessas siglas, com raras e honrosas exceções, 
nas eleições, tanto municipais como nacionais, são 
consideradas simplesmente siglas de aluguel para a 
venda do tempo de televisão, para a venda de apoio, 
e tudo isso custeado pelo Fundo Partidário, que é di-
nheiro público, a maior parte é dinheiro público. Pode 
haver doações de pessoas físicas ou jurídicas, mas a 
maior parte do dinheiro de que é composto o Fundo 
Partidário vem do povo, da sociedade, do contribuin-
te. E esse dinheiro estava sendo usado, Sr. Presiden-
te, como balcão de negócios para atração de novos 
apoios aos partidos novos que surgiam no horizonte 
da política partidária no Brasil. 

Uma completa desmoralização do pluripartidaris-
mo criado pela Constituição de 1988, a Constituição 
Cidadã, que permitiu o pluripartidarismo, mas jamais 
os seus autores imaginavam

Jamais seus autores imaginaram que essa con-
sentida criação de partidos chegasse a um escândalo 
como este de 32 partidos no Brasil.

Se não me engano, na República de Weimar, na 
Alemanha, antes da ditadura de Hitler, havia essa mul-
tiplicidade, essa criação exagerada de partidos políti-
cos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os alemães 
tomaram juízo e verificaram que foi aquela república 
velha que gerou o nazismo, tanto que adotaram o par-
lamentarismo e, como regra, a cláusula de barreira 
para impedir essa multiplicação, como eu disse, esse 
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exagero de siglas novas na vida partidária daquele 
país. A partir daquele instante, a Alemanha se tornou 
uma democracia estável. Nunca mais ouvimos falar... 

É verdade que escândalos existem em todos os 
lugares e em questão de financiamento já houve escân-
dalos que determinaram até a queda de um primeiro-
-ministro na Alemanha, mas os partidos políticos lá 
são três ou no máximo quatro, e não recebem dinheiro 
público os demais. Quer dizer, o número é indefinido, 
podem criar quantos partidos quiserem, mas o fundo 
para manutenção dos verdadeiros partidos políticos 
só é destinado àqueles que passaram pelo crivo das 
urnas, que foram batizados pelo povo, que receberam 
o apoio da população. 

É isso que essa proposta que estamos a aprovar, 
de autoria do Deputado Edinho Araújo, tem como ob-
jetivo. Essa proposta que veio da Câmara dos Depu-
tados impede essa enxurrada de partidos políticos. É 
uma pena que os 32 partidos continuem recebendo o 
“tutu”. Vão continuar recebendo o “tutu”, o dinheiro do 
povo, da sociedade, inclusive os mais novos. 

Mas, de agora em diante, quem chegar a criar 
um partido já está sabendo de antemão: não vai rece-
ber mais nenhum tostão do fundo partidário, a não ser 
que, nas urnas, possa eleger deputados, senadores, 
principalmente deputados. Aí vão ter direito de acessar 
o fundo partidário.

Por isso, Sr. Presidente, eu voto favoravelmen-
te. Pena que tenha chegado tão tarde, depois de três 
dezenas de partidos.

Eu já fui a algumas reuniões com a Presidenta 
Dilma como Líder do PSB e ficava impressionado, Pre-
sidente, como aquela sala tão grande tinha que com-
portar uma mesa de um tamanho astronômico para 
abrigar não sei quantas lideranças, não sei quantos 
presidentes. E a Presidenta Dilma era obrigada a ou-
vir, pacientemente, pronunciamento, um após o outro, 
começando às 9 horas do dia até as 14 horas, e ainda 
não tinha falado todo mundo. Presidente, liderança, não 
sei quem, deputado, o chamado Conselho Político do 
Governo Federal, composto por mais de 40 líderes, 
presidentes de partido.

Quem pode governar desse jeito? É praticamente 
impossível fazer uma articulação para a votação de to-
dos os projetos, a não ser, Sr. Presidente, que se entre 
no lugar comum da oferta de cargos, de posições de 
mando, de participação no Governo, porque, se não 
for assim, lamentavelmente, reduzido o valor do Par-
lamento, da democracia, o Presidente da República 
não pode governar em paz.

Por esta razão, voto favoravelmente, Presiden-
te, mas sei que um dia esses 32 partidos poderão se 
transformar em seis ou sete se for aprovada a cláusula 

de barreira neste País. Eu só acredito numa democra-
cia em que possa se eleger através de um partido que 
tenha voto, que tenha substância, que tenha o apoio 
do eleitorado e da sociedade.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Alfredo Nascimento, 
pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.

O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco União e 
Força/PR – AM. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– O Partido da República vota (fora do microfone) fa-
voravelmente ao projeto e sugere que V. Exª o coloque 
em votação. 

Mas antes, Presidente, gostaria de comunicar 
a esta Casa que o Partido da República reuniu, há 
pouco, a sua Executiva Nacional e ungiu – porque ele 
foi eleito pela totalidade – o Senador Antonio Carlos 
Rodrigues Secretário-Geral do Partido da República 
em substituição ao Deputado Valdemar Costa Neto.

Portanto, que seja bem-vindo ao nosso Partido 
nessa nova função de Secretário-Geral do Partido, 
com a incumbência, passada pela Presidência e pela 
Executiva, de tratar de todos os assuntos financeiros e 
administrativos do Partido e da Fundação Alvaro Valle.

Não há discussão no Partido da República, porque 
ele passa a presidir também a Fundação Alvaro Valle.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Nós queremos cumprimentar, 
em nome da Mesa, o Senador Antonio Carlos Rodri-
gues, a partir de hoje, eleito Secretário-Geral do Par-
tido da República. 

Parabéns!
Concedo a palavra ao Senador Rodrigo Rollem-

berg.
Com a palavra, V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Para discutir. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria 
de ter participado desse debate sobre esse projeto 
desde o primeiro momento, mas eu me encontrava no 
lançamento do livro do ex-Senador Saturnino Braga, 
que está acontecendo neste momento, na Biblioteca 
do Senado Federal. Ética e Política, um tema absolu-
tamente atual. 

Quero registrar toda a minha gratidão ao Senador 
Roberto Saturnino Braga, com quem tive a honra de 
trabalhar. É um dos grandes democratas deste País, 
uma figura pública da maior qualidade, um grande 
economista, um grande nacionalista, um grande so-
cialista, um grande humanista, um grande brasileiro. 
Tenho certeza de que, se hoje eu sou Senador, devo 
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muito ao que tive a honra de aprender com o Senador 
Roberto Saturnino Braga.

Gostaria de fazer algumas colocações sobre 
esse projeto de lei.

Sei que há uma convergência grande do Plenário 
do Senado Federal no sentido de aprovar esse projeto, 
até em função da repercussão negativa que houve nos 
últimos dias, no prazo final da troca de partidos entre 
vários Parlamentares.

Quero dizer que faço isso muito à vontade, por-
que nunca tive outro partido na minha vida. Eu tenho 
28 anos de filiação ao Partido Socialista Brasileiro.

Quero lamentar que nós não estejamos fazendo 
uma reforma política de verdade, uma reforma políti-
ca profunda e que estejamos, de tempos em tempos, 
votando projetos que são casuísmos eleitorais, que 
buscam resolver problemas específicos para atender 
a interesses de A ou B, a interesses conjunturais.

Quando esse projeto chegou aqui, ele tinha o 
objetivo muito claro de dificultar a criação da Rede 
Sustentabilidade, o que nos fez ir ao Supremo Tribunal 
Federal para questionar a própria tramitação do projeto.

Embora a intenção do projeto seja positiva, quero 
alertar para vícios de constitucionalidade desse projeto. 
Por exemplo, o prazo de vigência. Este projeto diz que 
essa lei entra em vigor na data da sua publicação. A 
data dessa publicação será dentro do prazo de um ano 
exigido, ou seja, fora do prazo, com menos de um ano 
para a realização das eleições. Portanto, é óbvio que 
uma mudança de tal magnitude na legislação eleitoral 
não pode valer para essas eleições. 

Digo isso com muita tranquilidade, porque esse 
projeto beneficiaria o meu Partido, o PSB. Mais uma 
vez, quero registrar que, da mesma forma que fomos ao 
Supremo Tribunal Federal naquela ocasião para defen-
der o direito de um partido político, que era o Rede, de 
se organizar e de ter uma candidata à Presidência da 
República, quando o nosso Partido tinha um candidato 
a Presidente da República... Quero alertar que é uma 
questão de princípio, o princípio da anualidade, que 
precisa ser respeitado em toda a legislação eleitoral. 

Entendo que mais profícuo seria se, efetivamen-
te, o Congresso Nacional tivesse a responsabilidade 
de fazer uma profunda reforma política em que defi-
nisse o fim das coligações partidárias, o que permiti-
ria a liberdade de organização partidária prevista na 
Constituição, mas certamente reduziria o número de 
partidos no Congresso Nacional, e a coincidência de 
eleições, que é outro tema que contribuiria para redu-
zir os gastos nas campanhas eleitorais. 

Portanto quero dizer que, embora reconheça que 
a intenção desse projeto possa ser positiva, ele foi 
produzido como um casuísmo eleitoral e, com a sua 

aprovação da forma que está, ele poderá ser ques-
tionado na Justiça e ser considerado inconstitucional.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Encerramos a discussão, não 
havendo mais quem queira discutir a matéria.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Pedro Simon, com a 
palavra V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Apenas 
para dizer que eu mantenho os argumentos dos dis-
cursos que fiz quando foi retirado de pauta este projeto 
e voto contra, estranhando muito. Eu não sei por qual 
a razão, qual o fato que, de repente, não mais do que 
de repente, aparece este projeto.

Nós estamos lá numa homenagem. O ex-Sena-
dor Saturnino Braga está lançando um livro sobre a 
ética na política. Eu estava lá e saí correndo porque 
me disseram que o projeto estava para ser votado. Eu 
não sabia.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É que, passado o prazo das 
filiações partidárias e passado também o prazo da 
anualidade da lei, é recomendável – todos os líderes 
entenderam dessa forma – nós votarmos este projeto 
para acabarmos com essa linha de montagem de no-
vos partidos políticos no Brasil.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – O equívoco que se comente, Sr. Presidente, é 
o que V. Exª disse muito bem: passou o prazo, passou 
uma etapa, inclusive a gente imagina que essa etapa 
negra passou. Então, a gente imaginava fazer daqui 
para adiante. O normal é que este projeto voltasse à 
comissão e fosse discutido diante de uma nova reali-
dade, e não como está sendo feito. Ele veio para cá de 
uma maneira casuística, para atingir um determinado 
partido, com um determinado objetivo que agora não 
existe mais.

Então, o normal – perdoe-me a sinceridade – seria 
que este projeto fosse devolvido para uma comissão, ou 
designado por V. Exª ou à Comissão de Constituição e 
Justiça. Vamos rever este projeto não em função, como 
disse V. Exª – e o disse com razão –, daquela época 
em que foi apresentado. Passou aquela época, passou. 
O partido não foi nem aceito; outro foi aceito. Passou. 
Agora, este projeto é muito importante – eu concordo 
com V. Exª –, mas para ser estudado com outra visão, 
com outro olhar, com outra expectativa, não com o 
retrovisor olhando para trás, mas olhando para frente.
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Por essa razão, se o projeto ficar – e eu gostaria 
que não, que fosse adiado para uma comissão trazer 
o parecer –, eu darei o meu voto contrário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.

Votação do projeto sem prejuízo da emenda.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram.(Pausa)
Aprovado, contra o voto da Senadora Lídice, do 

Senador Rodrigo Rollemberg, do Senador Pedro Si-
mon e de outros Srs. Senadores.

Votação da emenda de parecer contrário.
As Senadoras e os Senadores que aprovam per-

maneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA 
Nº 14, DE 2013 

(N° 4.470/2012, na Casa de origem,  
do Deputado Edinho Araújo e outros)

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.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 29  ..........................................................
 .......................................................................
§ 6° Havendo fusão ou incorporação, devem ser 
somados exclusivamente os votos dos partidos 
fundidos ou incorporados obtidos na última elei-
ção geral para a Câmara dos Deputados, para 
efeito da distribuição dos recursos do Fundo Par-
tidário e do acesso gratuito ao rádio e à televisão.
 .............................................................. ”(NR)

“Art. 41-A. Do total do Fundo Partidário:
I – 5% (cinco por cento) serão destacados para 
entrega, em partes iguais, a todos os partidos 
que tenham seus estatutos registrados no Tri-
bunal Superior Eleitoral; e
II – 95% (noventa e cinco por cento) serão dis-
tribuídos aos partidos na proporção dos votos 
obtidos na última eleição geral para a Câmara 
dos Deputados.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no in-
ciso II, serão desconsideradas as mudanças 
de filiação partidária, em quaisquer hipóteses, 
ressalvado o disposto no § 6° do art. 29.”(NR)

Art. 2° O art. 47 da Lei n° 9.504, de 30 de setembro 
de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 47.  .........................................................
 .......................................................................
§ 2° Os horários reservados à propaganda de cada 
eleição, nos termos do § 1°, serão distribuídos 
entre todos os partidos e coligações que tenham 
candidato, observados os seguintes critérios:
I – 2/3 (dois terços) distribuídos proporcionalmen-
te ao número de representantes na Câmara dos 
Deputados, considerado, no caso de coligação, o 
resultado da soma do número de representantes 
de todos os partidos que a integram;
II – do restante, 1/3 (um terço) distribuído igua-
litariamente e 2/3 (dois terços) proporcional-
mente ao número de representantes eleitos no 
pleito imediatamente anterior para a Câmara 
dos Deputados, considerado, no caso de coli-
gação, o resultado da soma do número de re-
presentes de todos os partidos que a integram.
 .......................................................................
§ 7° Para efeito do disposto no § 2°, serão 
desconsideradas as mudanças de filiação par-
tidária, em quaisquer hipóteses, ressalvado o 
disposto no § 6° do art. 29 da Lei n° 9.096, de 
19 de setembro de 1995.”(NR)

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria. PMDB – AL) – Item 4 da pauta:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº43...

Eu queria informar que há um acordo para apre-
ciarmos este projeto. É o projeto que trata do fuso 
horário do Estado do Acre e de parte do Estado do 
Amazonas e revoga a Lei nº 11.662.

O Relator, o Senador Anibal Diniz, é favorável, 
com a Emenda nº 1, da Comissão de Assuntos Eco-
nômicos, que apresenta.

E o parecer da Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional, que teve como Relator o Senador 
Sérgio Petecão, é favorável ao Projeto e à Emenda nº 1.

É o seguinte o item na íntegra:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA  
Nº 43, DE 2013 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.154, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 43, de 2013 (nº 3.078/2011, na 
Casa de origem) de iniciativa da Presidência 
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da República, que altera o Decreto nº 2.784, 
de 18 de junho de 1913, para restabelecer os 
fusos horários do Estado do Acre e de parte 
do Estado do Amazonas, e revoga a Lei nº 
11.662, de 24 de abril de 2008.
Pareceres sob nos 1.084 e 1.085, de 2013 
das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Sena-
dor Anibal Diniz, favorável, com a Emenda nº 
1-CAE, que apresenta; e
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Sérgio Petecão, favorável ao 
Projeto e à Emenda nº 1-CAE/CRE.

Discussão do projeto e da emenda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo. 

PCdoB – CE) – O PCdoB vota favorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria. PMDB – AL) – Eu vou conceder a palavra ao 
Senador Petecão, para discutir a matéria.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria. PSD 
– AC) – É para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria. PMDB – AL) – Antes, porém, eu ouço o Se-
nador Eunício.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – É só 
para encaminhar, Sr. Presidente. O PMDB encaminha 
favoravelmente a esta matéria. Eu era Presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça, quando essa ain-
da era uma luta travada naquela questão.

Já que há hoje um entendimento aqui em relação 
aos nossos Senadores do Acre, eu fico mais feliz ainda 
de poder estar encaminhando, em nome do PMDB e 
do Bloco do qual o Senador Petecão faz parte, favo-
ravelmente a essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria. PMDB – AL) – Senador Flexa Ribeiro.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria. PSDB – 
PA. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, 
quanto ao projeto, o PSDB encaminha favoravelmente.

Agora, eu queria consultar V. Exª.
Está na pauta de hoje o Substitutivo ao PLS nº 

98, de 2003, que trata da emancipação e fusão de 
Municípios.

Então, há um acordo de Lideranças. Já foi aprova-
do o regime de urgência. Eu queria consultar V. Exª, se 
não for possível, por causa do quórum baixo de hoje, 
se nós poderíamos colocá-lo para votação na Ordem 
do Dia de amanhã.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Fora do microfone.) – É para discutir 
isso aí?

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria. PSDB 
– PA) – Não, é para amanhã; não para hoje. Hoje, o 
quórum...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria. PSDB – 
PA. Fora do microfone.) – ... está baixo. 

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria. PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Sem revisão do orador.) – É projeto de lei comple-
mentar. Já são 19 horas e 41 votos favoráveis. Eu não 
acredito que nós tenhamos aqui no plenário condições 
de votar esta matéria hoje. Amanhã, é quarta-feira e 
nós podemos discutir para votar esta matéria amanhã. 
Hoje, não vejo quórum suficiente para votarmos esta 
matéria no dia de hoje.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria. PSDB – 
PA) – Senador Eunício, V. Exª está me ajudando, no 
sentido do encaminhamento. Eu não estou pedindo 
para votar hoje. O quórum está baixo. É o projeto de 
lei complementar...

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Eu não estou discutindo com V. Exª; estou 
concordando com V. Exª, como sempre faço. Concor-
do com V. Exª.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu só gostaria que o Presidente...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... a votação...

(Interrupção do som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – ... na Ordem do Dia de quarta-feira, amanhã.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Sr. Presidente.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo. 
PCdoB – CE) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Mozarildo.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Sem revisão do orador.) – Eu quero, 
como autor, concordar como Senador Flexa Ribeiro, 
porque, realmente, existem algumas dúvidas ainda 
pairando sobre esse projeto, que não cria despesas 
para ninguém e que também, através do estudo de 
viabilidade econômica, só permitirá a transformação 
em Município, como a fusão e incorporação, depois do 
estudo de viabilidade econômica, ao contrário do que 
muitos estão dizendo diferentemente aí.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, em relação ao projeto que está em 
discussão e em debate, que nós vamos votar agora, 
do fuso horário, o nosso voto, da nossa Bancada, é 
favorável. Quero destacar o trabalho realizado pela 
Bancada do Acre e conduzido pelo Senador Sérgio 
Petecão e também o acordo que terminou por envolver 
a nossa Senadora Vanessa Grazziotin, que buscou dar 
uma contribuição no sentido de garantir a aprovação 
de forma exitosa na comissão de mérito, e, agora, aqui 
no plenário, acho que estamos todos de acordo para 
que se vote favoravelmente.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão. Com 
a palavra V. Exª para discutir a matéria.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu vou procurar ser bem breve. É mais no 
sentido de agradecer, na pessoa do Senador Inácio 
Arruda, o último que se pronunciou, agradecer a todos. 

Esse, na verdade, foi um projeto pelo qual o povo 
do Acre foi às urnas, foi uma proposta do Deputado 
Federal Flaviano Melo. Anteriormente, houve um proje-
to que tramitou na Câmara, tramitou no Senado, mas, 
infelizmente, a Presidente Dilma teve de vetar porque 
incluía o Pará. E agora, ela, de imediato, encaminhou 
um novo projeto à Câmara, tramitou na Câmara, e, 
graças a Deus, tramitou aqui no Senado e estamos 
nesta tarde noite de hoje fazendo história no Acre. 
Nós estamos apenas respeitando uma decisão que foi 
tomada através de um referendo, o povo foi às urnas 
e disse que não aceitava a sua mudança de horário.

Agradeço ao Presidente Renan também, que 
contribuiu para que pudéssemos estar hoje votando 
este projeto. Aqui não houve vencidos nem vencedor, 
estamos apenas diante desse instrumento do referendo 
fazendo valer a vontade do povo acriano.

Gostaria de agradecer, em meu nome, em nome 
do Deputado Flaviano Melo – que está presente –, e em 
nome também do Governador Jorge Viana, que con-
tribuiu. Agradeço a todos aqueles que, de forma direta 
ou indireta, nos ajudaram para que nós pudéssemos 
devolver ao povo acriano o seu horário, o horário que 
teve durante mais de 100 anos. Não havia necessidade 
dessa mudança de horário. O correto seria fazer um 
plebiscito para saber se o povo do Acre queria mudar 
de horário ou não. Como não foi feito, agora vamos 
fazer valer a vontade do povo acriano. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª. 
O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – 

GO) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Wilder Morais, con-
cedo a palavra a V. Exª.

O SR. WILDER MORAIS (Bloco Minoria/DEM – 
GO. Sem revisão do orador.) – Presidente, gostaria de 
solicitar que o Requerimento nº 915, de 2013, cons-
tasse em pauta para ser votado. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão do projeto de lei e 
da emenda, em turno único. 

Não havendo quem queira discutir o projeto de 
lei, declaramos encerrada a discussão.

Passamos à votação do projeto, sem prejuízo 
da emenda.

As Senadoras os Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.
Votação da Emenda nº 1, da Comissão de As-

suntos Econômicos e da Comissão de Relações Ex-
teriores, de redação.

Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Para encaminhar. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, nós estamos absolutamente de 
acordo com a emenda que foi fruto, exatamente, do 
acordo patrocinado entre Petecão e Vanessa.

Quero destacar, também, o trabalho dos Srs. De-
putados, que aprovam essa matéria, destacadamente 
de uma brava mulher acriana, a Deputada Perpétua 
Almeida.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 

– AC. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – 
Presidente, é só para, mais uma vez, agradecer aos 
Senadores a votação e o respeito ao povo do Acre. 

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.) 
Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Discussão da redação final. 
(Pausa.)

Não havendo quem queira discutir a redação final, 
declaramos encerrada a discussão da redação final. 

Passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que 

aprovam a redação final permaneçam como se en-
contram. (Pausa.)

Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. 
Será feita a devida comunicação à Câmara dos 

Deputados. 
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Item 14 da pauta:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 
 Nº 35, DE 2011

Quarta sessão de discussão, em primeiro tur-
no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 
35, , de 2011, tendo como primeiro signatário 
o Senador Luiz Henrique, que revoga o inci-
so 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 
a competência do Senado Federal para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

Esta é a quarta sessão de discussão. Foi pedida 
a discussão pelo Senador Luiz Henrique e não houve 
objeção do Plenário. Nós atendemos o pedido do Se-
nador Luiz Henrique.

Em discussão a Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 35. (Pausa.) 

Não havendo quem queria discutir a Proposta 
de Emenda à Constituição nº 35, nós declaramos en-
cerrada a discussão, e a matéria constará da Ordem 
do Dia da próxima sessão deliberativa para prossegui-
mento da discussão.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga e Srs. 
Senadores, nós votamos aqui um requerimento para 
apreciação desse Projeto de Decreto Legislativo nº 
85. Eu consulto à Casa se nós podemos prosseguir 
na apreciação desse…

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Não há acordo, Presidente, pelo PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Não há acordo pelo PSDB.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM) – Sr. Presidente, nós havíamos conversado 
entre os Líderes para que nós pudéssemos ter o en-
tendimento para votação das matérias já votadas; e 
que ficasse a Ordem do Dia, portanto, para o dia de 
amanhã, diante do horário, o quórum já está baixo… 
Portanto não há acordo, Sr. Presidente, em torno das 
demais matérias.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Sr. Presidente, quero só…

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – É. Não há acordo, e essa ma-
téria constará da Ordem do Dia de amanhã. É um dos 
itens prioritários da Ordem do Dia.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O Senador Benedito de Lira 
será designado, na oportunidade, Relator do projeto 
de resolução.

E deixaremos como item primeiro da pauta de 
amanhã.

O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 
– AM. Fora do microfone.) – Muito bem, Presidente.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP – 
AL. Fora do microfone.) – Obrigado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – A 
PEC 55, que foi votada na Comissão de Constituição 
e Justiça, já está sobre a mesa, Sr. Presidente? É 
uma PEC que tem como objeto o voto facultativo. Esta 
proposta foi recusada na Comissão de Constituição e 
Justiça, e nós vamos apresentar recurso para que esse 
debate possa se dar em plenário.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – O parecer foi lido hoje, e essa 
matéria terá um calendário normal de tramitação.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – Já foi lido.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Já foi lido hoje, e nós a pauta-
remos ao longo das sessões para que tenhamos cinco 
sessões de discussão em seguida.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Então, já posso formalizar o recurso.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – A Secretária-Geral da Mesa 
me comunica que foi aberto o prazo de dois dias para 
recurso da matéria.



70292 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – É isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª e agra-
decemos à Secretaria Geral da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Há um pedido do Senador Wilder 
Morais, Senador Eduardo Braga, Senador Wellington, 
para a apreciação do requerimento solicitando o adia-
mento para o dia 18 de novembro da sessão especial 
destinada a comemorar os 150 anos de existência da 
Polícia Militar do Estado de Goiás. (Requerimento nº 
1.057/2013)

Não havendo objeção da Casa, nós vamos apre-
ciar o requerimento do Senador Wilder Morais.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Em votação, o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES. Sem revisão do orador.) – Há um projeto 
de resolução de minha autoria que foi alvo de um re-
gime de urgência já acolhido pelos Líderes, inclusive 
com a aquiescência do Líder Eduardo Braga, do Líder 
Wellington Dias, de nº 59, que estabelece que, além 
da Comissão de Assuntos Econômicos, também a 
Comissão de Relações Exteriores estará opinando, 
deliberando sobre renegociação de dívidas de países 
que têm débito com o País, com o nosso Brasil, com 
o nosso País. Eu consulto a V. Exª, tendo em vista o 
consenso, se não é oportuno que nós possamos votar, 
para que a Comissão de Relações Exteriores, para que 
além dos aspectos econômicos que são analisados na 
CAE, possam ser analisados em relação aos aspectos 
institucionais, o que será alvo de objeto na Comissão 
de Relações Exteriores. Faço a consulta a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Queria comunicar ao Senador 
Ricardo Ferraço e aos Srs. Senadores que essa ma-
téria já está pautada e ela constará da Ordem do Dia 
de amanhã. 

Pessoalmente, eu defendo a aprovação dessa 
matéria, que trata da renegociação das dívidas de pa-
íses junto ao Brasil. E pede que, além da Comissão 
de Assuntos Econômicos, seja também ouvida nessa 
matéria a Comissão de Relações Exteriores.

Aliás, sobre essa matéria e com relação aos Es-
tados brasileiros, eu quero dar uma grande notícia: o 

Congresso Nacional está prestes a resolver a troca 
do indexador da dívida dos Estados e dos Municípios. 
Essa matéria, como todos lembram, foi aquela sobre a 
qual o Senado Federal havia pedido urgência para ser 
apreciada na Câmara dos Deputados. É um projeto de 
lei complementar. Nós estamos tendo informações de 
que essa matéria deverá ser apreciada amanhã, com 
regras para troca de indexador para Estados e Muni-
cípios para trás e para frente. Isso é muito bom por-
que significa que nós vamos nos desincumbir de uma 
pauta que estava renitentemente colocada em nossa 
Ordem do Dia e que tem a ver com a matéria que está 
sendo suscitada aqui pelo Senador Ricardo Ferraço.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Foi formalmente comunicado hoje, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, pelo Deputado 
Líder do PMDB na Câmara, que hoje ou amanhã isso 
será deliberado. Faço desta oportunidade também um 
apelo a V. Exª, até porque V. Exª foi o Relator, na Co-
missão de Constituição e Justiça, do projeto que re-
gulamenta o comércio eletrônico. Essa é uma matéria 
sobre a qual nos debruçamos aqui, construímos um 
acordo que incluiu todos os Estados federados, e essa 
matéria repousa nos arquivos, nas gavetas da Câmara.

Faço um apelo a V. Exª, na condição de nosso 
Presidente, que tenha o mesmo esforço, o mesmo em-
penho para que também o comércio eletrônico possa 
ser regulamentado, o que vai representar a justiça tri-
butária para o conjunto dos Estados brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Nós agradecemos a lembran-
ça ao Senador Ricardo Ferraço. Nós já conversamos, 
algumas vezes, com o Presidente da Câmara dos De-
putados para que nós possamos apreciar essa maté-
ria que é muito importante. Hoje, esse mercado não 
presencial de comércio eletrônico é um mercado de 
R$30 bilhões, e os impostos não são partilhados com 
os Estados consumidores, e nós precisamos também 
resolver esse problema.

Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco Maioria/PMDB 

– AM) – Sr. Presidente, é absolutamente necessário 
o registro que V. Exª acaba de fazer na Presidência 
desta Casa.

Primeiro, louvo a iniciativa de um entendimento 
em torno da mudança do indexador da dívida pública 
brasileira. O Senado da República, o PMDB do Sena-
do da República sempre esteve debatendo essa ma-
téria. Eu sou o autor de um dos projetos de lei sobre o 
tema, e Senador Luiz Henrique também é autor de um 
projeto de lei sobre o tema. Nós já fizemos inclusive 
um trabalho dentro da bancada do PMDB do Sena-
do sobre essa matéria, apresentamos parecer para a 
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nossa bancada. E, finalmente, por iniciativa do Gover-
no da Presidenta Dilma, porque esta é uma matéria 
cuja iniciativa passa pela Presidência da República, 
encaminha um projeto que chega a um denominador 
comum, a uma negociação. E nós somos informados 
por V. Exª, o Plenário e a Nação brasileira, de que te-
remos a votação na Câmara dos Deputados e, logo a 
seguir, no Senado da República.

Isso, Sr. Presidente, não pode acontecer sem 
que a Câmara dos Deputados seja lembrada, no bom 
sentido, cobrada, no bom sentido, para a votação do 
comércio eletrônico e do comércio não presencial, 
que fez parte do acordo, Sr. Presidente, para que pu-
déssemos ter votado o fim da guerra fiscal nos portos 
brasileiros, Sr. Presidente.

Ora, àquela altura, quase um ano atrás, quando 
votamos essa matéria, havia um entendimento de que 
implementaríamos imediatamente o compartilhamento 
do ICMS das vendas não presenciais. Lamentavelmen-
te, decorrido quase um ano, essa matéria encontra-se 
na Câmara.

Isto fará parte, e é importante que os Líderes do 
Plenário aqui fiquem atentos, porque senão vão pres-
sionar para votar um acordo de ICMS interestadual 
sem que tenha sido votado o ICMS do comércio não 
presencial, do comércio eletrônico.

Eu quero aqui desde já dizer que votar o acordo 
na CAE sem que o comércio eletrônico seja votado 
pela Câmara é ao mesmo tempo não atender os acor-
dos já proferidos.

Portanto, é importante o registro de V. Exª, até 
para chamar a Câmara dos Deputados à lembrança 
de que precisamos votar. Porque não adianta votar só 
o indexador da dívida pública. É preciso votar os de-
mais itens, entre eles o ICMS interestadual, e, assim, 
Sr. Presidente, poderemos finalmente dar um passo 
importante.

Mas o ICMS não presencial, o ICMS do comércio 
eletrônico precisa ser compartilhado com as unida-
des federativas. São R$30 bilhões com os quais hoje 
apenas e exclusivamente o Estado de origem fica. E 
99% dessas operações acontecem a partir do Estado 
de São Paulo.

Portanto, é algo que não faz justiça à Federação 
brasileira, não faz justiça ao equilíbrio do peso e con-
trapeso das Regiões brasileiras no acordo federativo, 
no Pacto Federativo da nossa Constituição.

Portanto, esta é uma matéria que precisa e deve 
merecer a atenção dos Srs. Deputados, para que pos-
samos concluir essa importante tarefa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu quero, mais uma vez, cum-
primentar o Senador Eduardo Braga, cumprimentar o 

Senador Luiz Henrique. Eles foram autores de interes-
santes propostas com relação ao Pacto Federativo e 
negociaram um calendário para que nós pudéssemos 
aprovar essas matérias. Nós avançamos com relação 
ao fim da guerra fiscal nos portos brasileiros e é muito 
importante mesmo que a Câmara dos Deputados, pa-
ralelamente com o que vai fazer com a troca do inde-
xador, vote também a partilha do comércio eletrônico.

Essas matérias são muito importantes.
Eu mesmo sou representante de um Estado po-

bre da Federação, o Estado de Alagoas, que despen-
de com o pagamento da sua dívida pública todos os 
meses, recolhe para a União algo em torno de R$50 
milhões; são quase R$5 bilhões ao longo de 8 anos 
de mandato. O que significa dizer, em outras palavras, 
que o Estado de Alagoas não tem condição de honrar 
esse indexador, como também é injusto que o Estado 
de Alagoas e outros Estados não tenham a partilha 
dos impostos do comércio eletrônico e do comércio 
não presencial.

Então é uma oportunidade para que nós possa-
mos avançar com relação a essa agenda, com a qual 
todos nós havíamos nos comprometido, o Senado, o 
Governo Federal, a Câmara dos Deputados, enfim, 
chegou o momento de resgatá-la.

Está encerrada a Ordem do Dia.
As matérias que constavam hoje da Ordem do 

Dia ficarão para a pauta de amanhã.

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

2 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 15, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o 
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências.
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e de-
pende de parecer da CAE, CDR e CRA.

3 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2002 
– COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
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mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais.

5 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 1.160, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.

6 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-

mento nº 1.161, 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.
A matéria tem parecer da CCJ.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.

9 
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. 
(Paraná)
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.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
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11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.

13 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

16 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA  

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 126, DE 2008

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126, 
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de ini-
ciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, oferecendo nova discipli-
na à prisão preventiva para fins de extradição.
Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013, 
das Comissões:
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela 
aprovação do Substitutivo da Câmara, com 
adequação redacional na Ementa;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Randolfe Rodrigues, pela apro-
vação do Substitutivo da Câmara, nos termos 
decisão adotada pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional.

17 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
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18 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 -Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 737, 
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereis-
sati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.

19 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do 
Senado nº 3, de 2013-Complementar, da Senado-
ra Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao art. 6º da 
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996, para vedar a exigência de recolhimento an-
tecipado de imposto relativamente ao estoque de 
mercadorias recebidas antes do início do regime 
de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

20 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 121, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção sobre a Conservação das Espé-
cies Migratórias de Animais Silvestres – CMS, 
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979.
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana.

21 
REQUERIMENTO  
Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 

nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

22 
REQUERIMENTO 
 Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

23 
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

24 
REQUERIMENTO  
Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de 
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem 
matéria correlata (empréstimos consignados).

25 
REQUERIMENTO 
Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
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tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

26 
REQUERIMENTO  
Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

27 
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

28 
REQUERIMENTO  
Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 925, 
de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando a 
retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei 
do Senado nº 211 ,de 2009, de sua autoria.

29 
REQUERIMENTO  
Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

30 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

31 
REQUERIMENTO  
Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

32 
REQUERIMENTO  
Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

33 
REQUERIMENTO 
Nº 1017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura).

34 
REQUERIMENTO  
Nº 1018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada).

35 
REQUERIMENTO  
Nº 1019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79,de 2011, que 
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tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

36 
REQUERIMENTO  
Nº 1020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

37 
REQUERIMENTO  
Nº 1043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).

38 
REQUERIMENTO  
Nº 1049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (isenção do pa-
gamento de direitos autorais em serviços de 
hospedagem).

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 
Maioria/PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao Se-
nador Wellington Dias como primeiro orador inscrito 
após a Ordem do Dia.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, eu li hoje aqui, antes de 
começar a Ordem do Dia, um texto apresentado pela 
Ministra Ideli, em que ela apresenta esclarecimentos 
sobre matéria veiculada – e ela confirma – de que ela, 

em agenda oficial, utilizou-se de um helicóptero federal 
que tem a condição de funcionar tanto para a área da 
segurança como para a área da saúde, em situações 
emergenciais, em Santa Catarina, como também em 
relação ao transporte de autoridades. É o que prevê o 
Regimento da Polícia Rodoviária Federal.

E ela é conhecida e reconhecida – as pessoas 
podem até ter divergências políticas, eleitorais – como 
uma mulher trabalhadora, uma mulher que se dedica, 
de corpo e alma, às missões que assume, e agora, 
dia e noite, sábado, domingo e feriado, à sua missão 
de Ministra de Relações Institucionais.

Ainda hoje ouvi aqui, da Senadora Vanessa, a 
agenda que, com o Senador Braga, ela fez. Em um dia 
e meio, esteve em três Estados, visitando o Amazonas, 
visitando o Amapá, visitando, enfim, vários lugares, 
para tratar da relação institucional do Governo com 
os prefeitos, com as lideranças regionais.

Da mesma forma no seu Estado, na atividade 
de inaugurações, na atividade de entrega de obras, 
como as do Minha Casa Minha Vida, e várias outras. 
E isso é uma rotina. Então eu queria aqui reforçar esse 
esclarecimento.

Também eu queria aqui dizer da importante agen-
da que realizei na última semana na região de Sebas-
tião Leal, de Bertolínia, onde visitei obras, estive em 
inaugurações, no meu Estado, em Manoel Emídio, 
Jerumenha, Canavieira, Guadalupe e Floriano, onde 
conclui participando de um evento na área dos lojistas.

Nessas cidades tive oportunidade de tratar de 
temas relacionados a projetos destacados para essa 
área do meu Estado, do Piauí. Visitei ali a BR que leva 
Bertolínia em direção a Eliseu Martins e vi o quanto a 
obra está avançada. Ali também estamos tratando da 
conclusão do trecho para Canavieira, ligando a BR-
135 a Canavieira.

Ali tratamos da retomada das obras do Luz para 
Todos, obras de creches, unidades de saúde.

Tive oportunidade de inaugurar obras importantes 
naquela região. E sou grato aqui a todas as Lideranças 
pela forma carinhosa como fui recebido em Guadalupe.

Quero aqui destacar o trabalho na área relacio-
nado ao projeto de irrigação. O Governo Lula e agora o 
Governo da Presidenta Dilma trabalham naquela região.

Eu quero aqui, Sr. Presidente, hoje, fazer um 
pronunciamento sobre o momento fundamental, e eu 
comemoro, do meu Estado. Mais de 40 mil famílias 
tiveram oportunidade de, pela renda, deixar o Progra-
ma Bolsa Família no Piauí. São pessoas que foram lá 
e retiraram-se do programa, porque passaram a não 
mais precisar dele, por sua renda.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
recentemente vim aqui a esta tribuna fazer um discur-
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so sobre o início das comemorações dos 10 anos do 
Bolsa Família. Quando foi criado pelo Presidente Lula, 
o Programa Bolsa Família tinha por objetivo retirar da 
miséria os 16 milhões de brasileiros e brasileiras com 
renda familiar per capita inferior a R$70,00 mensais.

Hoje eu volto a tratar do tema para comemorar a 
eficácia do Programa que tem dado tão certo que só 
no Piauí mais de 40 mil famílias – eu estou falando de 
aproximadamente 200 mil pessoas – já abriram mão 
voluntariamente da ajuda governamental. Em todo o 
Brasil já são mais de 2 milhões que abriram mão do 
benefício porque passaram a ter uma renda que lhes 
permite não mais precisar do programa.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome, 40.764 famílias abriram 
mão do Bolsa Família no meu Piauí. Elas declararam 
voluntariamente que ultrapassaram a renda limite es-
tabelecida hoje de R$140,00 por pessoa e decidiram 
se desligar do programa. Os dados abrangem todo o 
período de existência do Bolsa Família até fevereiro 
de 2013.

Em Teresina, a capital do Piauí, mais de 7 mil fa-
mílias pediram o desligamento, porque passaram – ou 
porque têm um empreendimento, ou um negócio – a 
ter um salário fruto de um trabalho, de um emprego, 
ou por uma situação de aposentadoria.

Quero citar aqui o exemplo de Cleudiane Sousa, 
de 27 anos, que declarou ao jornal O Dia, lá do meu Es-
tado, que “o Bolsa Família é uma renda boa, mas você 
não pode se conformar; tem que buscar outro rumo”. 
Veja quantas vezes o preconceito impede de entender 
uma declaração como esta de Cleudiane Sousa, de 
27 anos. Repito o que ela diz: “o Bolsa Família é uma 
renda boa, mas você não pode se conformar; tem que 
buscar outro rumo.”

E, permita-me aqui, minha querida Ana Rita, di-
zer, com a experiência de quem na vida experimentou 
a pobreza. Eu sou de uma família que experimentou 
morar em uma casa sem piso; morar em uma casa 
sem banheiro; morar em uma situação de baixa renda. 
E muitos dos meus familiares, graças a Deus, muitos 
ultrapassando principalmente pela educação. O fato é 
que – essa é uma engenharia que nem sei se o Pre-
sidente Lula, se os idealizadores, o Graziano; depois, 
o Patrus Ananias; agora, a Ministra Tereza Campello, 
com toda a equipe, entenderam bem isso – alguém 
que nunca teve um valor mensal, por mais baixo que 
fosse, chegando a sua mão, nunca teve a experiên-
cia de algo mensal, não deseja com a mesma força 
aquilo que já experimentou. Por isso que é chamada 
porta de entrada.

No momento em que se tem um valor mensal e 
se toma gosto – vou usar um termo popular – de po-

der com esse dinheirinho comprar uma alimentação no 
comércio, comprar uma fruta, Senador João Vicente, 
passa-se a se desejar mais. É como alguém que não 
tinha condições de comprar uma roupa; quando passou 
a comprar, quer cada vez mais comprar melhor. Você 
não tinha como andar em um veículo, pode até come-
çar com uma moto, mas você fica com o desejo de ter 
nem que seja um “Fusquete”. Lembro-me de quando 
comprei... O meu pai não queria que eu andasse de 
moto. Em uma vez, ele soube que eu estava juntando 
um dinheirinho para comprar uma moto e disse: “Meu 
filho, quanto é que falta? Não compre que esse bicho 
é perigoso! Eu complemento aqui e vê se compra um 
carro”. Compramos na época um Corcel II, velho, usado, 
mas era o que era possível, e ali você não se confor-
ma e quer algo sempre melhor. Sai de um Fusca para 
ter um Corcel; passa a querer ter algo melhor. Assim 
como alguém que nunca teve uma casa, no momento 
em que consegue essa casa, quer um “puxadinho”, 
quer algo mais. E também é assim com a renda. 

É esse depoimento importantíssimo que quero 
colocar aqui, porque, muitas vezes, até por um concei-
to – a palavra preconceito parece uma coisa distante, 
mas é um conceito mesmo de achar que alguém vai 
se conformar em receber R$100,00, R$200,00, às 
vezes, R$300,00, que é o que Bolsa Família já paga 
por mês. Não, a pessoa que começa a receber aqui-
lo, que começa a tomar gosto, sente-se desafiada a 
querer mais. É o caso da Cleudiane Sousa. Eu gostei 
desse depoimento dela declarado em um jornal do meu 
Estado. O que ela diz, repito pela terceira vez, é: “O 
Bolsa Família é uma renda boa, mas você não pode 
se conformar; tem que buscar outro rumo”, Senador 
Armando Monteiro.

Essa é uma declaração de alguém do meu Estado 
que nunca teve renda na vida, passou a ter pelo Bolsa 
Família, e que, pela via do emprego, teve a condição 
de sair. A Cleudiane buscou outro rumo, Sr. Presidente, 
meus colegas Senadores e os que estão nos ouvindo.

Essa cidadã piauiense, que é da cidade de Caxin-
gó, norte do Piauí, uma cidade que tem população de 
renda muito baixa, embora um potencial grande, com 
uma bacia leiteira, especialmente, criação de animais, 
fez um concurso público. Ela estudou e fez um concur-
so público. Foi aprovada e hoje é servidora pública. Por 
ser servidora pública, passou a ter uma renda e sua 
família já não tinha mais, por pessoa, renda abaixo de 
R$140,00; era acima de R$140,00. 

Trabalhando agora em um posto de saúde de Ca-
xingó – mando meu abraço à população de Caxingó; 
à Prefeita Rita, do meu Partido; ao Nato, que é uma 
grande e importante liderança lá –, a Cleudiane, que 
recebia o benefício há quatro anos, resolveu abdicar 



70300 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

da quantia mensal depois que passou no concurso. “O 
benefício era bom, mas nada comparado com o meu 
salário”, diz ela. Afirma a servidora que tem um filho 
de quatro anos e já trabalhou como ajudante no reca-
dastramento de famílias no programa. 

Veja, ela hoje já está recadastrando famílias no 
programa. Ela diz: “Como eu já trabalhei no recadas-
tramento, eu tinha consciência de que tinha que sair 
para dar lugar para outra pessoa que precisasse”, 
explicou ela.

Além de Cleudiane, mais 69 famílias se desli-
garam voluntariamente do Bolsa Família só no Muni-
cípio de Caxingó, no Piauí. É um Município de 4.809 
habitantes, situado a pouco mais de 300 quilômetros 
da capital Teresina.

Sr. Presidente, meu querido Humberto, Senadores 
aqui presentes, as famílias que recebem o Bolsa Famí-
lia, além de terem que enviar suas crianças à escola, 
também têm a oportunidade de estudar, de aprender 
um ofício. E, o mais importante, existe um trabalho de 
conscientização feito pelas prefeituras, com apoio do 
Estado, das entidades, enfim, de que aquela ajuda é 
um incentivo para buscar algo melhor. 

Não é à toa que hoje o programa é um exemplo 
de política pública para a redução da miséria e da po-
breza e geração de renda mínima para 50 milhões de 
brasileiros e brasileiras, tornando-se uma referência 
global, Senador Suplicy, de sucesso, como programa 
social de transferência de renda e modelo para a Or-
ganização das Nações Unidas.

Outro fator fundamental para que as famílias 
possam deixar o programa é que, entre 2003 e 2013, 
foram gerados 19 milhões de empregos formais no 
Brasil. Ou seja, desses 19 milhões, dois milhões de 
pessoas do Bolsa Família, que, certamente, Senador 
Suplicy, se não tivesse uma renda para poder ter ali-
mentação, para poder o menino, o filho e a filha irem 
à escola, certamente, casos como esse de Cleudiane 
não aconteceriam. 

Eu tenho uma convicção e sempre dou este de-
poimento, olhando para minha própria história de vida, 
Senador Suplicy. Às vezes, vou lá ao meu Município e 
fico examinando o que aconteceu comigo em relação 
àquela geração que conviveu comigo naquela região 
do Vale do Fidalgo. O que aconteceu comigo que não 
aconteceu com alguns que ainda hoje passaram a ter 
a renda muito baixa? 

Eu olho, é a educação, o esforço da minha mãe, 
Terezinha, e do meu pai, Joaquim, que me fizeram es-
tudar. Sei que fazendo, como se diz no ditado popular: 
“Fazendo das tripas coração”, para poder viabilizar que 
eu estudasse. Eu saí de casa para estudar com sete 
anos de idade e nunca mais pude retornar porque não 

eu tinha nem onde estudar. Eu fiz o primeiro ano e lá 
só tinha o primeiro ano. Então, tive que ir para a cidade 
de Oeiras, situada a 150km, para estudar. E isso foi o 
que marcou a diferença: poder ter um ensino médio, ter 
uma profissão; fiz o curso de Técnico em Contabilidade, 
comecei também a trabalhar aos 14 anos.

Hoje, eu estava conversando, na Liderança, e 
alguém me perguntou: “Por que você é torcedor do 
Cruzeiro?” Aliás, o Cruzeiro está na moda. Não dava 
muito trabalho, mas agora é o time da preferência. Eu, 
com meus 12 anos, dava aula. Às vezes, ouço aqui o 
debate sobre a história do trabalho infantil e precisa-
mos ter muito cuidado com isso. Eu tenho orgulho de, 
aos 12 anos, ter dado aula para quatro colegas, que 
me davam o dinheiro da merenda, que me davam, en-
fim, alguma forma de atuar, e eu nunca perdi nenhum 
ano. E, dando aula para eles, eu também aprendia. O 
resultado é que um teve uma paralisia, o Gilberto, foi 
para Minas Gerais; naquele ano, ele voltou do trata-
mento e me deu de presente – lembrou-se de mim, 
do professor dele, da mesma idade dele – uma cami-
sa do Cruzeiro. Naquele ano, o Cruzeiro foi campeão.

Eu não tinha nenhum time. Lá, nas minhas tri-
bos, era Baixa Funda, era Cacimbas, eram uns time-
zinhos jogando com bola de bexiga de boi. Chegar lá 
bola Canarinho, bola Pelé, bola Dente de Leite, isso foi 
muito tempo depois. Então, dou esse depoimento para 
mostrar a importância da educação. É a educação que 
dá a mão a alguém que está na miséria, que está na 
pobreza e traz para o outro lado. É a educação. Não 
tem conversa. Por isso que hoje estamos tratando do 
tema do Plano Nacional da Educação.

Com o maior prazer, ouço o Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Querido Senador Wellington Dias, meu 
caro Líder, V. Exª enaltece aqui os resultados dos dez 
anos do Programa Bolsa Família. Em 20 de outubro 
de 2003, o Presidente Lula baixou a medida provisória 
segundo a qual os Programas, assim denominados, 
Bolsa Família, Renda Mínima Associado à Educação, 
Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e o próprio programa 
que ele havia criado em fevereiro ou março... Eu estive 
com V. Exª em Guaribas e em Acauã.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Permita-me só acrescentar um dado: 
aquela Guaribas que você conheceu naquela época 
– tive muito orgulho da sua presença lá, juntamente 
com outras autoridades – tinha um Índice de Desen-
volvimento Humano de 0,2. Por isso era o Município 
mais pobre do Brasil. Eu vi agora o IDH de Guaribas, 
que é 0,55; saiu de 0,2 para 0,55. Então, isso é uma 
mudança. Quem não comemora isso?
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Que bom saber! O governo Lula, com a 
equipe interministerial, com que dialoguei, de que 
participava a hoje Ministra do Planejamento Miriam 
Belchior, que trabalhava junto à Casa Civil, com o Mi-
nistro José Dirceu; Ana Fonseca, que acabou sendo a 
primeira secretária-executiva do Programa Bolsa Famí-
lia, e Tereza Campello. Havia uma equipe que interagia 
com o Ministro de Combate à Fome, José Graziano 
da Silva, e com Benedita da Silva, que era Ministra 
da Assistência Social, e os demais Ministros, como o 
Ministro Palocci, da Fazenda. Formaram uma equipe 
e chegaram à conclusão de que era bom racionalizar 
e, inclusive, utilizar o Cadastro Único e torná-lo ainda 
melhor. Aqueles quatro programas foram fundidos no 
que hoje é o Bolsa Família. Em dezembro de 2003, 
estavam inscritos 12,5 milhões e hoje, segundo o últi-
mo dado, há cerca treze milhões e oitocentos setenta 
e poucas famílias...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Porque dois milhões saíram; seriam quinze 
milhões. Dois milhões deixaram o programa porque 
passaram a ter renda.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Então, se o nosso Coeficiente de Gini tinha 
chegado, nos anos 80, 90, a quase 0,61, 0,63, nos co-
locando entre os três mais desiguais países do mun-
do, já em 2001 e 2002, com o efeito dos programas, 
tais como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, mas es-
távamos já com 0,59, e, no ano passado, o dado mais 
recente, que a PNAD agora divulgou, de 0,507, 0,51, 
que nos coloca ainda entre os 16 mais... Nós somos 
o 16º mais desigual.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – É verdade.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Temos muito ainda que caminhar. Então, 
quero cumprimentar a Presidenta Dilma, a Ministra 
Tereza Campello, conforme V. Exª está fazendo, pelos 
feitos e pelo conjunto de programas de inclusão social, 
que estão relacionados ao Bolsa Família, para que as 
pessoas possam ter maiores oportunidades, sobretudo 
de educação, como no Pronatec e tantos cursos que 
têm sido tão bem-sucedidos, mas também no apoio 
aos agricultores familiares, às formas cooperativas de 
produção ali nos quilombolas e comunidades indígenas, 
que também são beneficiários do Bolsa Família, mas 
também como formas de proporcionar a maior inclusão 
social. Mas veja que teremos agora dez anos da san-
ção tanto do Programa Bolsa Família, que foi iniciado 
em 20 de outubro, por medida provisória...

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Exatamente.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Mas até o final de 2003, aprovado, e por 
todos os partidos aqui, cabe assinalar isso, porque 
não houve oposição ao programa. E foi em 9 de ja-
neiro de 2004 que o Presidente Lula sancionou a lei 
referente ao Bolsa Família. Na véspera, 8 de janeiro 
de 2004, o Presidente Lula sancionou a Lei nº 10.835 
– portanto, vai fazer dez anos –, que institui a renda 
básica de cidadania, que um dia proverá a todos uma 
renda suficiente para atender às necessidades vitais 
como um direito inalienável de todos os brasileiros e 
brasileiras, até para os estrangeiros há cinco anos 
ou mais no País. Então, eu queria lhe dar até a infor-
mação, Senador Wellington Dias, de como essa ideia 
vem ganhando corpo nos mais diversos continentes. 
Na Suíça, se 100 mil pessoas – pelo menos diz a lei 
– fazem uma proposta, essa tem de ser objeto de re-
ferendo popular, para toda a população decidir. Então, 
na sexta-feira última, 4 de outubro, na cidade de Ber-
na, 116 mil pessoas entregaram um abaixo-assinado 
ao parlamento suíço, para propor – e isso terá de ser 
feito no prazo de quatro anos – que seja efetuado um 
referendo sobre se os suíços querem ou não instituir 
lá uma renda básica incondicional de 2,5 mil francos 
suíços. Isso, só para se ter ideia de que vem ganhan-
do força a proposição em tantos países. Tenho aqui 
falado da experiência recente que aconteceu na Índia, 
nos últimos dois anos. Ali, seis mil pessoas, em vilas 
rurais diferentes, em oito municípios, foram acompa-
nhadas, passo a passo, por dois anos, numa experi-
ência proporcionada pela organização Self-Employed 
Women’s Association, com o apoio financeiro, inclusi-
ve, do UNICEF. E se comparou o que ocorreu nas 12 
vilas rurais, de natureza semelhante, onde não foi feito 
aquele pagamento...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... e os resultados foram altamente positi-
vos para as seis mil pessoas que receberam. Senador 
Renan Calheiros, pode acontecer uma experiência pio-
neira, logo, logo, em Alagoas, além do Piauí. Então, é 
só para aqui transmitir também meu cumprimento en-
tusiasmado ao meu Líder Wellington Dias. Parabéns.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu que agradeço. Tenho muito orgulho de 
fazer parte da Bancada em que V. Exª nos lidera nos 
temas sociais, com toda sua experiência e sensibilidade.

E não posso deixar de dizer que era preciso juntar 
conhecimento técnico, como esse que V. Exª, há muito 
tempo, desafia-nos a refletir, a pensar. E sei o quanto V. 
Exª foi professor do Presidente Lula, sempre conviven-
do perto dele. Aliás, muitas vezes se falava sobre Lula 
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ser analfabeto. Quem não sabe quantos professores da 
melhor qualidade ele tem em torno dele? Aliás, ainda 
hoje, aqui, no plenário, falei com ele e sei o quanto ele 
comemora situações como esta aqui.

Já concluindo, o que eu quero aqui, Senador Su-
plicy, nessa reflexão? Eu fiz a reflexão sobre a impor-
tância de o Brasil compreender que as pessoas têm 
vontades, que as pessoas não se conformam com um 
estado em que elas não conhecem... Se alguém nasce 
numa comunidade em que só se pode andar a cavalo, 
nunca andou num carro, num avião, num ônibus, ela 
sequer deseja aquilo. Se ela nunca viu, não sabe nem 
o que é. Com a renda, é assim: você precisa saber 
como é ter uma renda todo mês para poder desejar, e 
desejar mais, e desejar melhor. 

Mas não é só isso. Há a exigência: vai ter de es-
tudar. Vai receber, mas a meninada tem de estar matri-
culada, os adultos têm de ir à alfabetização. Para quem 
não tem uma profissão, há o Pronatec. Há o ensino 
de jovens e adultos e o ensino de jovens e adultos 
profissionalizante. Há condição de chegar à universi-
dade, há o ProUni, o Fies. Há a condição de ter uma 
casa. Se você não tem uma casa, então, se inscreva 
no Minha Casa Minha Vida, e vai ter uma casa, uma 
casa que você pode pagar com Bolsa Família. Nesses 
dias, uma garota que trabalhou comigo algum tempo, 
quando eu fui governador, me dizia: “Estou morando 
na minha casa”. Uma garota que, nos programas de 
televisão, faz a maquiagem. “Estou morando na minha 
casa. Belíssima. É um apartamento, na verdade”. Eu 
perguntei: “Quanto é que você paga? Está tendo con-
dições de pagar?” Ela disse: “É R$35,00 a prestação. 
Claro que eu tenho condição de pagar”. 

Poder ter a energia, poder ter a água chegando 
à sua porta. Claro que não chegamos ainda a tudo. 
Meu Estado ainda tem muita coisa para fazer, mas 
1 milhão de pessoas que não tinham segurança em 
água passaram a ter; 149 mil pessoas que não tinham 
casa passaram a ter; 800 mil pessoas que não tinham 
ensino médio passaram a ter. É disto que se trata: é 
de você poder ter a condição de ter um conjunto de 
coisas que são essenciais à vida. 

Com o Bolsa Família, imediatamente, é o alimen-
to, mas ele desperta outras vontades, outros desejos: 
“sobrou um troquinho ali, comprei um chinelo. Andava 
descalço e agora posso andar com um chinelo”. Mas 
ele não quer só um chinelo. Se é mulher, quer um sa-
pato, quer uma sandália. Então, isso tudo faz a movi-
mentação da economia.

Eu tive a oportunidade e o privilégio de conviver 
muito com o Lula. Um dia, nós chegamos a um lugar, 
em Canto do Buriti, e de repente o Lula deu uma crise 
de choro, porque uma mulher chegou para ele, o abra-

çou e disse: “Olha, Lula, você é meu marido.” Aí, ele 
ficou assim: “Uai, o que eu fiz de errado?” E ela disse: 
“Não, você é meu marido, porque o meu marido me 
largou e não me pagou nenhuma pensão. Quem está 
me pagando a pensão é você e com Bolsa Família, 
rapaz. Então, você é o meu marido.”

Aquela mulher era a cara da mãe dele, da Dona 
Lindu. Aí, quando ele foi falar, se emocionou. Era um 
pronunciamento, uma situação de um assentamento 
que ele estava inaugurando, e ele chorou. Ele chorou 
e entrou numa crise. Ele entrou – hoje foi falado da 
história do helicóptero da Ideli –, nós entramos no he-
licóptero. Fomos inaugurar uma estrada asfaltada em 
uma subestação de energia elétrica, em Eliseu Martins, 
e ele, chorando e lembrando, disse que voltou o filme 
todo da vida dele, do que era a mãe dele.

Essas coisas que aconteceram com o Brasil, 
de ter um operário com a história do Lula e, do lado 
dele, quantas pessoas, como o Senador Suplicy, e 
um Vice-Presidente como o José de Alencar, por isso 
eu creio em Deus. Essas coisas não acontecem por 
acaso. Uma experiência de uma visão empreendedo-
ra, que já defendia a redução de juros, essas coisas 
todas, enfim, tudo isso contribuiu para termos o Brasil 
que temos hoje.

Alguém pode não gostar do Partido dos Traba-
lhadores, pode não gostar do que dizemos e fazemos, 
ser de oposição e ter raiva, mas não pode desconhe-
cer as mudanças...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Conto com a bondade do meu Presidente, 
pois eu me empolguei aqui, Sr. Presidente, com esse 
tema, e o meu filme viajou.

Era isso que eu queria dizer.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Blo-

co Maioria/PMDB – AL) – Fique à vontade, Senador 
Wellington.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Então, quero destacar aqui que o salá-
rio mínimo, nesse período, aumentou 70% em termos 
reais. E a nossa meta, Sr. Presidente, é atingir mais 
de US$800,00 porque o salário mínimo de US$800 já 
tira todo mundo da pobreza, pelo padrão internacional.

Esse aumento foi fundamental no combate à po-
breza e à desigualdade, pois atingiu, principalmente, a 
população trabalhadora, situada na base da pirâmide 
salarial, predominantemente composta por mulheres 
e negros.

Se na população ocupada o rendimento médio 
real aumentou 30%, a expansão foi de 36% para as 
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mulheres, 44% para os negros e 47% para as negras. 
Então, ele é um programa fundamental, porque foi di-
recionado...

(Interrupção do som.)

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI) – Muitas críticas foram e são feitas desde 
o início do Bolsa Família, mas a que menos procede 
é a que diz respeito à disposição para o trabalho dos 
seus beneficiários.

Nesses dias, eu dizia aqui ao Senador Aécio: olha, 
você não pode, tem que parar com esse negócio de 
dizer frases que parecem estar dizendo que o povo do 
Bolsa Família não trabalha. Não tem gente preguiço-
sa aí. As pesquisas mostram: quase todo mundo em 
idade de trabalhar trabalha e está se esforçando para 
sair, como a Cleudiane Sousa, de quem eu falei aqui.

Exemplos como esse do Piauí mostram que as 
famílias retiradas da miséria, por meio da garantia de 
uma renda mínima, podem e vão atrás de uma autono-
mia econômica e inclusão produtiva. Segundo o PNAD 
de 2011, entre as famílias com rendimento mensal per 
capita de até um quarto do salário mínimo, as mais 
pobres, 62% da renda familiar advém do trabalho. O 
Bolsa Família é uma parte da renda. Este dado con-
firma as informações do Cadastro Único do Governo 
Federal de que a maioria da população pobre é be-
neficiária do programa e, de fato, trabalha. Entretanto, 
são, em sua maioria, trabalhos precários, informais, e 
isso precisa mudar.

Quero concluir, Senador, reconhecendo a impor-
tância do Bolsa Família para retirar da miséria milhões 
de brasileiros. Eu quero daqui parabenizar o Presidente 
Lula, toda a sua equipe, a Presidenta Dilma, que agora, 
com tanta maestria, já criou o Brasil Carinhoso, olhan-
do o lado da criança, que enxergou essa necessida-
de e continua desenvolvendo políticas e iniciativas de 
combate à pobreza por meio da geração de emprego 
e renda do nosso País. 

Era isso que eu tinha a dizer, em nome da Cleu-
diane Sousa. Eu comemoro com as 40.764 famílias 
que deixam o Bolsa Família pela via do emprego ou 
do empreendedorismo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco 

Maioria/PMDB – AL) – Eu quero cumprimentar o Se-
nador Wellington Dias pelo importante pronunciamento 
que faz e, aproveitando a oportunidade, cumprimentá-
-lo também pelo grande governo que fez no Estado 
do Piauí.

Antes de concedermos a palavra à Senadora 
Ana Rita e ao Senador Inácio Arruda, nós queríamos 
comunicar à Casa e ao País que assinamos hoje, com 

o Ministro Guilherme Afif Domingos, da Secretaria da 
Micro e Pequena Empresa, um acordo que vai per-
mitir o acesso ao amplo acervo do Portal LexML, que 
reúne leis, decretos, acórdãos, súmulas, projetos de 
lei, entre outros documentos das esferas federal, es-
tadual e municipal dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário de todo o Brasil. 

Hoje, o Programa já atende a mais de 400 câ-
maras municipais. Na mesma ocasião, nós lançamos 
uma cartilha sobre as questões de relevância para os 
micros e pequenos empresários brasileiros.

Todo o material será distribuído por meio do nosso 
Interlegis para as câmaras municipais de todo o País.

A íntegra da cartilha poderá ser baixada na pá-
gina do Interlegis na Internet.

Quero comunicar também ao Senado que a es-
tudante Aline da Conceição Andrade, de 17 anos, da 
Escola Estadual Dom Henrique Ruth, na cidade de 
Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, ganhou o primeiro 
lugar do 6º Concurso de Redação do Projeto Jovem 
Senador 2013. O tema da redação, Senadora Ana Rita, 
foi “Buscar voz para ter vez: cidadania, democracia e 
participação”.

Os jovens estudantes, autores das 27 melhores 
redações, uma redação de cada Estado, virão a Bra-
sília, onde, do dia 18 a 22 de novembro, participarão 
do processo de discussão e elaboração das leis do 
País. Eles vão ter a experiência de atuar como Sena-
dores da República. Cada um dos selecionados tam-
bém ganhará um computador portátil, um livreto com 
todas as redações premiadas, certificado e medalha 
da premiação do concurso.

Nós estávamos com a ordem de inscrição, e o 
Senador João Vicente Claudino era um dos inscritos, 
mas aí nós concedemos, numa permuta gentil, a pa-
lavra à Senadora Ana Rita e, em seguida, daremos a 
palavra ao Senador João Vicente Claudino. 

Com a palavra V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 

Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – Obrigada, Senador João Vicente. Obrigada, 
Senador Presidente desta Casa e Presidente desta 
sessão, Senador Renan Calheiros.

Eu quero aqui também saudar todos os nossos 
colegas Senadores e nossas colegas Senadoras.

Eu quero aqui hoje me dirigir aos ouvintes da 
Rádio Senado e aos telespectadores da TV Senado 
para falar de um tema muito importante, de um recen-
te estudo da pesquisadora Leila Posenato Garcia, do 
Instituto de Pesquisa Aplicada, o Ipea, que foi ampla-
mente divulgado na mídia e atualizou os dados sobre 
a mortalidade violenta de mulheres, noticiando que a 
Lei Maria da Penha não reduziu essas mortes. Quero 



70304 Quarta-feira 9 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

falar sobre isso, porque é um assunto que merece uma 
análise também da nossa parte. 

Na verdade, o estudo traz importantes contribui-
ções para a elaboração de políticas públicas, em con-
formidade ao já detectado pela CPMI que investigou 
a violência contra a mulher, da qual fui relatora. No 
entanto, considero problemática, Senador Wellington, 
a afirmação de que a Lei Maria da Penha não previne 
as mortes de mulheres.

Conforme estudo do Ipea, no período de 2001 
a 2011, houve um aumento do número de mortes fe-
mininas registrado no Sistema de Informação de Mor-
talidade (SIM) do Ministério da Saúde. O número de 
óbitos de mulheres passou de 44.231 para 54.107. Isso 
é um alerta, porque as mortes de mulheres continuam 
aumentando e devem ser objeto de intervenção dos 
Poderes Públicos, como recomendado pela CPMI da 
Violência contra a Mulher.

As mortes registradas no Sistema de Informa-
ção de Mortalidade são por agressões, que incluem 
traumatismos acidentais, lesões autoprovocadas in-
tencionalmente, agressões e eventos cuja intenção é 
indeterminada, isto é, causas mais amplas do que a 
violência doméstica praticada por parceiro íntimo ou 
familiar, que é o objeto da Lei Maria da Penha. Esse 
é o primeiro ponto a ressaltar. Repito: o SIM não traz 
dados desagregados que permitam dizer que todas 
essas mortes foram decorrentes de violência domés-
tica e familiar.

Aspecto que considero relevante no estudo do 
Ipea é que ele traça um perfil das vítimas mulheres. 
Segundo aponta o estudo, 52,5% das mulheres mortas 
tinham entre 20 e 39 anos, ou seja, em plena juventu-
de e em idade reprodutiva; 47,5% foram de mulheres 
pardas e 7,5% de mulheres negras. Esse dado revela 
a maior vulnerabilidade das mulheres pardas e negras 
quando comparadas às mulheres brancas, cujo per-
centual foi de 44,2%. Além disso, 45,4% das mulheres 
possuíam baixa escolaridade, ou seja, tinham até sete 
anos de estudo.

Outro aspecto significativo apresentado é que 
um terço dos óbitos ocorreu nos finais de semana, em 
um percentual que chegou a 35,5%; destes, 19,7% 
foram no domingo. Isso reforça as recomendações 
da CPMI para que as Delegacias da Mulher tenham 
plantão nos finais de semana, pois as mulheres mor-
rem mais nos sábados e domingos, num percentual 
de 36% dos óbitos.

Veja bem, Senador Wellington, infelizmente, nos 
finais de semana, os companheiros, os maridos, muitas 
vezes, consomem bebidas alcoólicas, o que potencializa 
uma atitude machista desses homens e, ao chegarem 
a casa, agridem suas mulheres, suas companheiras.

Além disso, as armas de fogo foram responsáveis 
por 52% das mortes de mulheres, demonstrando a ne-
cessidade de que as medidas protetivas de suspensão 
ou restrição do porte de armas previstas na Lei Maria 
da Penha sejam, de fato, efetivadas.

Além disso, Sr. Presidente, chamo a atenção para 
o fato de que é preciso rediscutirmos mais aprofunda-
damente o porte de armas em nosso País, pois, além 
das mulheres, jovens negros morrem massivamente, 
vítimas de armas de fogo.

Ademais, o domicílio foi o local onde 27% das 
mortes ocorreram, revelando que o lar, a própria casa, 
não é um lugar seguro para as mulheres. Este dado é 
corroborado por inúmeros outros estudos e pelas de-
núncias do movimento feminista e de mulheres.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/PT 
– PI) – V. Exª me permite um aparte?

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Antes de prosseguir, eu lhe concedo a palavra, 
Senador Wellington.

O Sr. Wellington Dias (Bloco Apoio Governo/
PT – PI) – Eu serei breve. Primeiro quero parabenizar 
V. Exª e dizer do destacado trabalho que faz aqui na 
luta por vários temas importantes, mas, principalmen-
te, em relação às causas das mulheres. Um deles, no 
combate à violência contra a mulher. Ainda hoje, aqui, 
na Presidência do Senado, nós recebemos a Frente 
Parlamentar contra a impunidade, que ali foi apresen-
tada pela Deputada Keiko – esteve lá o Senador Pe-
dro Taques, eu também tive a oportunidade de estar 
lá, com o Senador Renan –, quando várias entidades 
entregaram mais de 150 mil assinaturas pedindo uma 
legislação que possa cuidar da impunidade. Quer dizer, 
arma de fogo, bebida, trânsito, impunidade, ou seja, 
alguém que vai, mata e espanca e nada acontece, e 
isso vai só se agravando. Eu queria dizer que longe 
de pensar, nesse aspecto, nessas várias formas, que 
a Lei Maria da Penha não funcionou. É claro que ela 
funcionou. Olhando para aquilo que são objetivos es-
pecíficos, sem sombra de dúvida, seria muito pior a 
situação se não tivéssemos a Lei Maria da Penha. Por 
isso, eu também comemoro. Com certeza, bebida e 
trânsito devem ter crescido assustadoramente, porque 
essa é uma realidade nos Estados. Muito obrigado.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Obrigada, Senador Wellington. Tenho certeza 
que V. Exª é um grande defensor da luta das mulheres, 
principalmente no que se refere à violência contra as 
mulheres. Eu quero aqui também lhe agradecer como 
membro da Comissão de Direitos Humanos que tem 
se empenhado e tem nos ajudado neste trabalho. Muito 
obrigada também pela sua intervenção.
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No que concerne às regiões onde houve um re-
gistro maior de mortes, o Centro-Oeste contabilizou 
5,96% e o Sudeste 5,87% desses óbitos para cada 
100 mil mulheres. Nessa nova atualização, o Estado do 
Espírito Santo, que é o meu Estado, superou a taxa de 
11%, o que é alarmante, bem acima da média nacional.

Ressalto que todos esses aspectos convergem 
para os resultados apontados no Relatório da CPMI da 
Violência contra a Mulher e ajudarão na elaboração de 
medidas protetivas. No entanto, quero pontuar e pro-
blematizar a afirmação de que a Lei Maria da Penha 
não reduziu as mortes de mulheres.

Em primeiro lugar, é importante salientar que a 
legislação penal não é instrumento adequado para a 
prevenção de nenhum comportamento criminoso. Por 
exemplo, Sr. Presidente, temos tipificado penalmente 
o sequestro e o homicídio, dentre outros delitos. A sim-
ples tipificação não impede o cometimento do delito. 
Por que, então, é importante a tipificação? A tipifica-
ção é importante porque é uma afirmação simbólica 
de que há comportamentos que não têm aceitação 
social, que são rejeitados pela sociedade e que seu 
cometimento será punido. 

Assim, a lei penal tem uma importância simbólica 
para a convivência social. Essa é a razão pela qual a 
CPMI propôs a tipificação do feminicídio. É importan-
te nominar como feminicídio a morte de mulheres em 
razão de gênero. Com isso, chama-se a atenção da 
sociedade para um crime com um nítido recorte de gê-
nero. Ressalte-se que o IPEA apoia nossa proposição.

Um segundo aspecto, que eu quero aqui ressal-
tar e pelo qual considero problemática a afirmação de 
que após a vigência da Lei Maria da Penha não hou-
ve mudanças significativas na redução das taxas de 
feminicídios, é o fato de que o registro de agressões 
no SIM – como mencionei inicialmente – é amplo, in-
cluindo diversas modalidades de agressão e nem to-
das estão relacionadas à violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Assim, mesmo com as correções efetuadas pelo 
estudo, penso que a afirmação, apesar de sua contun-
dência, deveria ter sido antecedida de pesquisas que 
de fato analisem especificamente as mortes de mu-
lheres em conformidade ao estabelecido na legislação 
de violência doméstica.

O próprio Ipea, Senador Inácio Arruda, no estudo 
realizado, afirma que: “Os óbitos por agressões foram 
selecionados a partir dos códigos das causas básicas 
existentes na CID-10 (Catalogação Internacional de 
Doenças), não sendo possível definir se foram cau-
sados por violência contra a mulher”.

Tanto é assim que o Ipea está propondo que o 
Ministério da Saúde crie um mecanismo específico para 

registrar as mortes decorrentes de violência doméstica. 
Considero absolutamente importante essa proposição 
que se encontra na Câmara dos Deputados, pois só 
assim os dados de mortes ocasionadas por violência 
doméstica e familiar poderão ser mais bem analisados.

Assim, faço aqui o meu apelo ao Ministério da 
Saúde para que estude a possibilidade de criar um 
mecanismo no registro do Sistema de Informações 
sobre Mortalidade para aferir sua relação com a vio-
lência doméstica e familiar.

Isso, no entanto, não invalida o estudo do IPEA, 
mas problematiza a sua afirmação quanto à Lei Ma-
ria da Penha.

Como se sabe, a Lei Maria da Penha criou impor-
tantes medidas de proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica – as Medidas Protetivas de 
Urgência – que têm por finalidade responder imedia-
tamente a uma situação de risco e de gravidade em 
casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Essas medidas são várias e podem ser conce-
didas simultaneamente. Muitas mulheres são protegi-
das pelas medidas, mas há notícias também de que 
algumas, apesar de possuírem medidas protetivas, são 
mortas pelos companheiros ou ex-companheiros. Isto 
revela a necessidade de que as medidas precisam ser 
garantidas, através da prisão preventiva do agressor ou 
da atuação policial, quando houver quebra da medida.

Além disso, a Lei Maria da Penha prevê uma série 
de medidas de prevenção que também necessitam ser 
implementadas pelos poderes públicos e instituições 
privadas. Por exemplo, é importante que os meios de 
comunicação não reforcem os estereótipos femininos e 
promovam uma comunicação que estimule a igualdade 
entre homens e mulheres; além disso, o atendimento 
policial às mulheres deve ser especializado; as cam-
panhas de prevenção da violência doméstica e familiar 
contra a mulher devem ter caráter permanente; a ca-
pacitação dos profissionais do sistema de justiça em 
relação às questões de gênero, raça ou etnia também 
deve ser permanente; a inclusão nos currículos esco-
lares de conteúdos relativos aos direitos humanos, à 
equidade de gênero, raça, etnia e violência domésti-
ca e familiar contra a mulher deve pautar a política de 
educação formal de Estados e Municípios.

Estas medidas integradas de prevenção previstas 
no art. 8º da Lei Maria da Penha não necessitam de 
imensos recursos, apenas de vontade política e com-
promisso, mas são de extrema importância, pois atu-
am na base e na formação de valores éticos e morais.

A Lei Maria da Penha possui um olhar tridimen-
sional sobre o fenômeno da violência contra as mu-
lheres, ou seja, um olhar que abarca a prevenção, a 
assistência e a punição. É muito importante, para a 
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efetivação dessa legislação, que essas três dimensões 
andem juntas e que sejam conjuntamente promovidas 
pelas instituições públicas e privadas.

Assim, Sr. Presidente, a Lei Maria da Penha tem 
dado uma grande contribuição à formulação de polí-
ticas públicas de enfrentamento à violência contra as 
mulheres, à mudança do paradigma jurídico de trata-
mento dessa violência para a segurança das mulheres. 
Por isso vejo como temerária a afirmação do Ipea, sem 
que estudos mais detalhados e específicos tenham sido 
realizados para comprovar ou não a eficácia da Lei 
Maria da Penha na redução das mortes de mulheres.

Desta forma, enquanto não forem implementadas 
todas as medidas de prevenção, assistência e con-
tenção da violência contra mulheres e enquanto não 
forem atacados os problemas que impedem a plena 
aplicação da lei, parece problemático afirmar, tão ca-
tegoricamente, a ineficácia da lei.

A violência de gênero é um problema profundo 
na sociedade, enraizado na socialização de homens e 
mulheres, reforçado pelos estereótipos, pela desigual-
dade entre homens e mulheres em todos os espaços 
públicos e privados, pela cultura machista ainda pre-
sente na sociedade brasileira.

A Lei Maria da Penha é um instrumento impor-
tantíssimo para a remoção dessa violência e deve ser 
aliada a outras ações de enfrentamento às diversas 
formas de violência contra as mulheres. Nenhuma le-
gislação sozinha poderá mudar uma cultura, mas com 
ações concretas de homens e mulheres que não toleram 
a violência e a cultura machista e com um arcabou-
ço legal, a exemplo da Lei Maria da Penha, teremos 
condições de construir um país onde a igualdade e o 
respeito entre homens e mulheres sejam o código de 
conduta vigente.

É isso, Sr. Presidente, que tinha para o momen-
to. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês ao 
nosso pronunciamento de hoje.

Muito obrigada.

Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Re-
nan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira 
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João 
Vicente Claudino, 4º Secretário.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
Bloco União e Força/PTB – PI) – Quero parabenizar 
a Senadora Ana Rita pelo belo pronunciamento e pelo 
trabalho na CPMI que já foi elogiado por todos os Se-
nadores e Senadoras desta Casa. 

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Eu quero também agradecer a V. Exª, Senador 
Vicente Claudino, por ter cedido o seu tempo para que 
eu pudesse falar neste momento.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. Blo-

co União e Força/PTB – PI) – Concedo a palavra ao 
Senador Inácio Arruda, mas peço, ao mesmo tempo, 
licença ao Senador para ler um requerimento.

O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
Bloco União e Força/PTB – PI) – O Senador Cyro 
Miranda apresentou o Requerimento nº 1.188, de 
2013, por meio do qual solicita, nos termos do art. 40 
do Regimento Interno, licença para ausentar-se dos 
trabalhos da Casa, no dia 14 de outubro de 2013, para 
participar, na qualidade de Presidente da Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte, da visita institucional à 
sede da Editora Abril e da 16ª edição do Prêmio Vic-
tor Civita, Educador Nota 10, na cidade de São Paulo.

É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 
Bloco União e Força/PTB – PI) – As Srªs e os Srs. 
Senadores que o aprovam permaneçam como se en-
contram.(Pausa)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

Bloco União e Força/PTB – PI) – Com a palavra o Se-
nador Inácio Arruda.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, quero usar o tempo 
da liderança do meu Partido, o Partido Comunista do 
Brasil, para destacar uma personalidade da vida polí-
tica do nosso País, um jornalista cearense, de Beberi-
be, um intelectual de destacado valor que, fosse vivo, 
teria completado cem anos no último dia 4 de outubro.

O registro que faço é exatamente do nascimento 
do jornalista e escritor Rui Facó, no seu centenário, um 
cearense de Beberibe, que grande contribuição deu 
para a compreensão das lutas do nosso povo, para a 
compreensão da nossa história e para o avanço das 
conquistas democráticas e sociais em nosso País.

Na Assembléia Legislativa do Ceará, o Deputado 
Paulo Facó, do PT do B, instituiu 2013 como o Ano Rui 
Facó e informou que os pais do jornalista, Gustavo e 
Antonieta Facó, deram-lhe o nome em homenagem 
ao patrono desta Casa, Rui Barbosa, que ali está. Por 
isso o Rui nasceu Rui, em homenagem a Rui Barbosa.

O nosso Rui, lá de Beberibe, no Ceará, foi aluno 
do Liceu do Ceará e iniciou o Curso de Direito em For-
taleza, em 1933. Na nossa capital, ingressou no Partido 
Comunista, então na clandestinidade. Em 1935, foi mo-
rar em Salvador, onde concluiu os estudos e se casou 
com sua colega de turma Julia Guedes. Ali trabalhou 
nos Diários Associados e foi um dos fundadores da 
revista Seiva, em 1938. Devido à sua atividade revolu-
cionária, foi encarcerado pela polícia do Estado Novo.

Em 1945, foi um dos redatores do jornal A Classe 
Operária, em circulação até hoje, órgão central do Par-
tido Comunista, especialmente do Partido Comunista 
do Brasil, no Rio de Janeiro, e também na Tribuna Po-
pular, jornal de massas dos comunistas, onde cobriu a 
fundação do Movimento Unificador dos Trabalhadores, 
capitaneada por João Amazonas, no artigo O MUT, 
que era um movimento unitário dos trabalhadores, 
instrumento de unidade da classe operária.

O Partido teve seu registro cassado em 1947 e 
suas publicações perseguidas. Mesmo assim, Facó 
continuou atuando na imprensa comunista. Em 1952, 
foi para a União Soviética, onde trabalhou nas trans-
missões da Rádio Moscou para o Brasil. Retornou ao 
Brasil em 1958, onde reassumiu seus trabalhos na 
imprensa popular e democrática.

Dentre suas obras estão Cangaceiros e Fanáticos, 
relatando a vida do cangaço e o fenômeno religioso do 
Nordeste que serviu de inspiração ao cineasta Glauber 
Rocha para o seu filme clássico Deus e o Diabo na Ter-
ra do Sol e Brasil Século XX, escrita a pedido de uma 
editora da Argentina e traduzida para vários idiomas, 
como russo, italiano e tcheco. Segundo seu biógrafo, 
o jornalista cearense Luís Sérgio Santos, Cangaceiros 
e Fanáticos tem “rigor, método e estilo”. É obra de um 
“artesão na garimpagem da informação e na forma”.

Morreu num acidente de avião, na Bolívia, no dia 
15 de março de 1963, como descreveu o líder comu-
nista Carlos Marighela: 

A morte o colheu exatamente numa de suas 
viagens pela América Latina, cujos países vi-
sitava, fazendo reportagens para Novos Ru-
mos – que era uma revista do partido –, jor-
nal revolucionário onde ocupava um lugar de 
destaque na redação. Revelava-se, assim, um 
internacionalista, empenhando mais uma vez, 
tal como fizera em sua passagem pelos países 
socialistas, em cimentar os laços de amizade 
entre os povos. Comunista convicto, lutava 
pela completa emancipação econômica e so-
cial do povo brasileiro, que desejava um dia 
ver empenhado na construção de uma nova 
sociedade, a sociedade socialista.

Seu corpo foi sepultado no cemitério São João 
Batista, no Rio de Janeiro, na presença de comunistas 
como Dias Gomes, Milton Pedrosa, Luiz Carlos Pres-
tes, Di Cavalcante, Carlos Marighela.

Luiz Carlos Prestes o saudou, no sepultamento, 
abre aspas: “Por vários anos, ajudou o povo brasilei-
ro em sua luta contra o imperialismo e o latifúndio e 
em favor das grandes campanhas patrióticas, de que 
é exemplo a defesa do petróleo. Sua memória será 
sempre lembrada pelo exemplo que deixa de intelec-
tual comunista, sempre a serviço do povo, e de homem 
de combate”, fecha aspas.

É o que fazemos aqui, nesta Casa, nos cem anos 
de seu nascimento e cinquenta anos de sua morte.

Temos que registrar com um viva esse intelectual 
do povo brasileiro, um bravo combatente que, com a sua 
pena, a sua caneta, deixou registradas para todos nós 
a história e a trajetória de lutas do povo no seu tempo.

Viva, portanto, esse grande brasileiro, Rui Facó, 
e o povo brasileiro!

Muito obrigado, Sr. Presidente.
Um abraço a todos.
O SR. PRESIDENTE (João Vicente Claudino. 

Bloco União e Força/PTB – PI) – Concedo a palavra, 
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como orador inscrito, em permuta com o Senador Vital 
do Rêgo, ao nobre Senador Sérgio Souza.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador João Vicente Clau-
dino, nobre representante do Estado do Piauí, Estado 
de muitos paranaenses, como é o Paraná Estado de 
muitos piauienses também, Senador Inácio Arruda, 
nobre representante do Estado do Ceará, senhoras 
e senhores, caros telespectadores da TV Senado, 
ouvintes da Rádio Senado e todos aqueles que nos 
acompanham na noite de hoje, na última sexta-feira, a 
Presidente Dilma Rousseff esteve na cidade de Campo 
Mourão, importante cidade do meu Estado onde fica 
a sede da Coama, a maior cooperativa agropecuária 
da América Latina, com um faturamento anual que se 
aproxima dos R$8 bilhões, fruto daquilo que tiramos 
da terra e transformamos.

A Presidente Dilma assinou ali, em Campo Mou-
rão, a primeira autorização dada pelo Banco do Brasil 
para empréstimos do Plano Safra brasileiro 2013/2014 
para armazenagem. Sabemos que o Brasil tem um 
déficit grande de armazéns, e aqueles que pretendem 
tomar esse recurso que está numa escala de R$25 bi-
lhões para os próximos cinco anos, sendo R$5 bilhões 
por ano, têm acesso. Isso serve para cooperativas, 
para produtores rurais e também para cerealistas. E, 
lá em Campo Mourão, a Presidente Dilma assinou com 
a Coama investimentos em torno de R$109 milhões e 
também com dois produtores rurais que vão construir 
armazéns no Paraná. São os primeiros investimentos 
do Plano Safra para armazenagem. 

Também a Presidente Dilma, Sr. Presidente, fez 
entrega de máquinas, essas máquinas estão fazendo 
uma diferença na vida dos Municípios brasileiros, seja 
no Nordeste, na Região Centro-Oeste, no Sudeste, 
no Sul do País. É comum andar pelo Paraná e ver os 
prefeitos dizendo: “Vou receber uma patrola nova. A 
minha tem 40 anos, a minha tem 35 anos”. Eu vi um 
caso em que a patrola tinha 47 anos. O Prefeito dizia 
que ficava mais tempo na oficina do que trabalhando. 
E o custo da manutenção inviabiliza, mas o Município 
não tem condições de investir numa patrola nova, por-
que uma patrola, uma motoniveladora custa, em mé-
dia, meio milhão de reais. É esse, mais ou menos, o 
investimento. O Município que tem uma receita mensal 
próxima disso, esses pequenos Municípios que vivem 
do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, de 
0.6, que é para o menor Município, com transferências 
em torno de R$500 mil por mês, não têm capacidade 
de investimento e jamais conseguem comprar. E agora 
o Governo Federal está dando patrola nova para os 

Municípios. Todos os Municípios brasileiros com menos 
de 50 mil habitantes vão receber patrolas.

Na última sexta-feira, a Presidente Dilma entre-
gou as chaves para 103 prefeitos. Entregou também 
44 retroescavadeiras que servem para fazer atividades, 
ações, diretamente ao produtor rural, seja para fazer 
represas, áreas de canalização de rios, de córregos, 
para consertar o Município. Entregou também 32 cami-
nhões caçambas traçados e trucados. Foram ao todo 
154 Municípios paranaenses beneficiados naquele dia. 
Receberam da mão da Presidente Dilma, inclusive ti-
veram a oportunidade de cumprimentá-la, de tirar uma 
foto, de cochichar no ouvido da Presidente Dilma as 
necessidades dos seus Municípios – as mais básicas, 
não tenho dúvida –, porque são os prefeitos a caixa de 
ressonância do que a população está sentindo, está 
necessitando. Ter a oportunidade de dizer diretamente 
à Presidente da República é algo inédito no Paraná. E 
não é diferente no Brasil.

Mas não é só isso, Sr. Presidente. Eu tenho vindo 
muito à tribuna do Senado defender a autonomia dos 
Municípios no que diz respeito à arrecadação, saben-
do que isso está um pouco longe.

Gostaríamos muito que os recursos dos royal-
ties estivessem chegando já aos Municípios, mas os 
contratos antigos estão suspensos por uma liminar do 
Supremo. Já se fala que, por exemplo, o Paraná, no 
meu Estado, aproxima-se de R$70 milhões os prejuízos 
causados por essa liminar aos Municípios paranaen-
ses. Isso acarreta a falta de dinheiro na outra ponta, 
na saúde, na educação e temos um comprometimento 
muito grande com os Municípios para darmos a eles 
autonomia financeira. Sabemos das dificuldades que 
têm os Municípios brasileiros, que têm a carga da res-
ponsabilidade de cuidar da educação e cuidar da saúde.

Constitucionalmente é obrigado o Município a 
investir 15% do seu Orçamento em saúde. Conheço 
alguns que gastam mais de 30%, 35%, porque acabam 
arcando sozinhos, porque a União não consegue fazer 
mais do que deveria, os Estados também não fazem e 
não é diferente no meu Estado, o Estado do Paraná. 
A maior parte dos recursos dos Estados é para inves-
timentos e não é só de investimento na construção e 
reforma de uma unidade básica de saúde ou no equi-
pamento que vive o Município. Há a manutenção da 
saúde, o médico, o enfermeiro, a estrutura de remédios, 
logística, locomoção de pacientes a todo momento e 
isso é muito caro, nós sabemos disso. Aplaudo aqui o 
Programa Mais Médicos, que já está fazendo a dife-
rença no meu Estado, o Estado do Paraná.

A Presidente Dilma, juntamente com a Ministra 
Gleisi Hoffmann, que é a Chefe da Casa Civil, que é 
titular deste mandato, a qual estou substituindo aqui 
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no Senado, fez também anúncios importantes para a 
infraestrutura do meu Estado.

Temos lá, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
uma rodovia que há décadas, há 60, 70 anos, é uma 
luta da sociedade paranaense para vê-la acabada, 
uma rodovia federal, uma BR, conhecida carinhosa-
mente no meu Estado por Boiadeira, do tempo em que 
o Paraná era ainda o maior produtor de carne bovina, 
tinha o maior rebanho do Brasil, principalmente na re-
gião noroeste, na região de Umuarama. Essa rodovia 
liga Campo Mourão a Umuarama. Um trecho foi inau-
gurado com a presença da Presidente Dilma, um tre-
cho de 19Km entre Tuneiras do Oeste e Cruzeiro do 
Oeste e entre Tuneiras do Oeste até Campo Mourão, 
quase chegando a Campo Mourão, na comunidade, 
no distrito de Nova Brasília, foi dada a ordem de ser-
viço para pavimentação de mais 20Km, investimento 
de R$64 milhões. 

Aí fecha esse trecho, Umuarama até Campo Mou-
rão, fazendo com que ligue duas regiões do Paraná, a 
região mais central e a região mais noroeste inclusive 
Umuarama com ligação com Mato Grosso e também, 
por que não, com São Paulo, saindo mais à direita. Vai 
se transformar, não tenho dúvida, num grande corredor 
para o escoamento da safra brasileira e paranaense, 
barateando inclusive, Sr. Presidente, o custo do trans-
porte que é um dos que mais impacta na questão do 
custo Brasil ou no custo da produção. 

Só para termos um dado e exemplificarmos isso: 
um produtor rural do Mato Grosso... Estamos vendo 
lá colocando a sua safra de milho ao ar livre, porque 
os silos não dão conta –, veio agora o programa que 
é da armazenagem, vem em boa hora, mas também 
vem tarde. Vamos falar, daqui para frente, mas veio. No 
entanto, ainda não deu tempo de fazer os armazéns, 
estão começando a ser contratados agora e, no Mato 
Grosso, estão ao Sol e à Lua as montanhas de milhos. 

Quanto que vale uma saca de milho no Mato 
Grosso para o produtor vender? Em torno de R$10, 
R$12. No Paraná, você vai ver, está mais ou menos em 
torno de R$23, R$24. Essa diferença, ou seja, do do-
bro do preço é o custo do frete. Simplesmente o custo 
do frete. Lógico, depende da região do Paraná. Vamos 
pegar uma região como Ponta Grossa, por exemplo, 
que já é uma região que está próxima ao porto, cerca 
de 200km do porto, o Porto de Paranaguá. 

Então, é o impacto que tem a logística. O custo 
da produção no Mato Grosso é mais alto do que no 
Paraná, porque o fertilizante que entra pelo Porto de 
Paranaguá precisa passar por todas essas rodovias 
ineficientes e chegar para o produtor do Mato Grosso 
usar e voltar pelo mesmo caminho. 

Essa rodovia, a BR-487, vai interligar duas re-
giões do Paraná e também ligar o Paraná ao Mato 
Grosso do Sul e ao Mato Grosso. Além disso, a Pre-
sidente Dilma deu a ordem de serviço para construir 
um trecho de 110km, quase 111km na BR-158. Essa 
BR, que vai ligar Campo Mourão à região central do 
Paraná, vai chegar a Palmital, passando por Ronca-
dor e ,depois, ligar-se a uma BR já existente, que vai 
ser otimizada na sequência, passando por Marquinho 
e chegando a Laranjeiras do Sul, que cai no corredor 
que vai para Paranaguá e para Foz do Iguaçu. É uma 
alternativa, inclusive, Sr. Presidente, senhoras e senho-
res, para fugirmos dos pedágios. Eu tenho dito, com 
muita tranquilidade, que os pedágios do Paraná são 
os mais caros do mundo, levando em consideração a 
distância entre praças de pedágio.

Está aqui nos acompanhando no plenário Mário 
Stamm, que foi Secretário dos Transportes do Paraná 
– ele sabe muito bem disso – e também o Raton, que 
é professor da Universidade Federal do Paraná. São 
dois especialistas em logística e sabem muito bem do 
que estou dizendo, o pedágio do Paraná é um dos mais 
caros do mundo. Por quê, Mário? Por quê, Raton? Por 
causa da distância entre praças, o custo da tarifa e da 
ineficiência da rodovia, porque é pista simples. Essa BR 
vai dar uma alternativa. São 100km cortando o Paraná 
por inteiro. Esses cem quilômetros vão dar essa alter-
nativa e não vai haver pedágio, pois é construída com 
o dinheiro do Tesouro. Serão investidos R$280 milhões 
em ordem de serviço, dada pela Presidente Dilma, em 
Campo Mourão, na última sexta-feira.

Quando se anunciou no ano passado, 2012, o 
Plano Rodoviário brasileiro, houve no Paraná altas 
críticas a ele. Diziam que o Paraná tinha ficado fora do 
Plano Rodoviário, quando, na verdade, o Paraná ficou 
fora das concessões, porque não se aguenta mais o 
pedágio num Estado como o Paraná. O famoso Anel da 
Integração não existe; foram rodovias já existentes que 
foram estadualizadas ou concessionadas ao Estado, 
que foram privatizadas, engessando o Estado no seu 
custo de produção. Agora estamos criando alternativas.

Então, eu vim à tribuna, Sr. Presidente, para enal-
tecer a postura do Governo Federal, da Presidente 
Dilma, que tem investido muito em logística. Já disse 
à Presidente... Inclusive tive a oportunidade de ir com 
ela na sexta-feira de manhã e conversar com ela, de-
moradamente, durante o vôo de Brasília até Maringá 
e depois até Campo Mourão. Eu disse à Presidente: 
o que nós estamos fazendo, o que o Governo Federal 
está fazendo em infraestrutura e logística no Brasil, 
vai transformar a realidade deste País, mas falta velo-
cidade. Os entraves burocráticos de autorizações, de 
licenças, de licitações, acabam trazendo um prejuízo 
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muito grande ao Paraná e ao Brasil. Nós precisamos 
dar celeridade a isso. Não aguentamos mais esse 
custo todo. 

Nós vimos, no começo do ano, acho que em abril 
ou março, uma revista de circulação nacional fez um 
estudo comparando Estados Unidos, Argentina, Brasil, 
numa mesma distância, mostrou que o Brasil perdeu 
em 2012, Senador Magno Malta, R$180 bilhões, só 
no escoamento da safra e no déficit de armazenagem. 
Dá para construir muita rodovia, R$180 bilhões. Olha 
aqui, com R$280 milhões, estamos construindo 110km 
no Paraná. Imagina com R$180 bilhões, quantos mil 
quilômetros não podemos construir ou ferrovias, como 
aquelas que vamos fazer no Paraná. Até o Porto do 
Paranaguá, uma nova ferrovia, dando a otimização 
necessária, para que nós possamos escoar a nossa 
produção.

E eu digo que a ferrovia é uma terceira pista nas 
rodovias, não temos dúvida disso. Uma terceira pista, 
porque vamos desafogar a carga de caminhões que 
temos nas rodovias. Inclusive, vamos dar mais seguran-
ça às rodovias e vamos transportar muito mais barato.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Mais cinco minutos para V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Temos mais cinco, Sr. Presidente? Estamos 
terminando, Sr. Presidente. Queremos ir embora, não 
é, 8h40? Temos compromisso ainda. Eu vou jantar com 
um grupo de amigos, alguns estão aqui para fazer uma 
reunião comigo. Vamos até umas 10 horas da noite, 
pelo menos. Mas estou concluindo, Sr. Presidente.

Eu queria, para finalizar, parabenizar a Presi-
dente Dilma Rousseff pelo que tem feito em favor da 
logística nacional, inclusive na abertura dos portos. 
Eu sei das dificuldades que temos. Acabo de sair de 
uma reunião com uma Bancada do Estado do Paraná, 
com o Superintendente do Porto de Paranaguá, o Dr. 
Dividino, e também o Secretário de Infraestrutura do 
Paraná, o José Richa Filho, em que debatemos este 
plano de licitações, que foi apresentado recentemente 
numa audiência da Secretaria dos Portos lá no Paraná, 
e o governo do Estado, a Superintendência dos Portos 
e muitos da sociedade têm divergências. Por isso da 
reunião hoje com a Bancada e, na quinta-feira, uma 
reunião com a Ministra Gleisi, quando vamos tratar 
tecnicamente deste assunto, porque o Porto de Para-
naguá é a porta de entrada e de saída. Nós temos que 
otimizar sim o Porto de Paranaguá, porque, sem ele, 
não adianta a gente resolver o problema da rodovia, 
o problema da ferrovia e assim por diante.

Então, Sr. Presidente, quero agradecer imensa-
mente...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Nós é que agradecemos a 
V. Exª.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – ... a boa vontade e a atenção da Presidente Dil-
ma ao Estado do Paraná e da Ministra Gleisi, porque 
têm feito a diferença no meu Estado.

Muito obrigado e boa noite a todos.

Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr. 
João Vicente Claudino, 4º Secretário, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Inácio Arruda.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – O Paraná merece toda a nos-
sa atenção, Senador Sérgio Souza.

Vamos conceder a palavra ao último orador ins-
crito, Senador João Vicente Claudino, do PTB do nos-
so vizinho – Chico Lopes, Deputado Chico Lopes, 
presente aqui, na nossa sessão –, do nosso vizinho, 
o Estado do Piauí.

A palavra está com V. Exª.
O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União 

e Força/PTB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Inácio 
Arruda, quero abraçar aqui, também, o Deputado Chico 
Lopes, piauiense, emprestado ao Ceará.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – De Teresina.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União 
e Força/PTB – PI) – Sr. Presidente, na sexta-feira, es-
tivemos no sul do Estado do Piauí. Já havia um tempo 
que não visitávamos a cidade de Corrente, no extremo 
sul do Estado do Piauí. 

Lá fomos a um evento de filiação do Diplomata 
piauiense Marcus Paranaguá. Foi um evento bastante 
prestigiado, em que o Diplomata Marcus Paranaguá 
se filiou ao PTB. Isso engrandece o nosso Partido no 
Estado do Piauí, pela sua postura, pela sua conduta, 
pela sua vida de trabalho dedicado ao Brasil, aqui no 
Itamaraty, mas também com sua visão de Piauí.

Esse evento registrou a presença de inúmeras 
lideranças do extremo sul do Estado: o Prefeito de Cor-
rente, Jesualdo Cavalcanti; o Prefeito de Cristalândia, 
Neemias; o Prefeito de Sebastião Barros, Nivaldo; o 
Vice-Prefeito de Avelino Lopes, Dr. Charles; dos vere-
adores dessas cidades, destacando-se o Presidente 
da Câmara de Corrente, o Vereador Riva.

Lá estivemos colhendo um depoimento que acom-
panhávamos já pela imprensa do Piauí, que destacava, 
com muita tristeza, que a nossa maior lagoa do Piauí, 
a Lagoa de Parnaguá, havia sido reduzida a pratica-
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mente 10%, como coloca o jornal O Dia: “Seca reduz 
em 90% a água da maior lagoa do Piauí.”

É uma lagoa emblemática na história do Estado. 
Um fato como esse fere a alma do povo piauiense – 
essa seca que castiga todas as regiões do Estado de 
uma maneira dura, indistintamente, desde o Cerrado 
ao Semiárido, ao extremo sul do Estado, à região norte 
também do Piauí.

E não poderíamos, nos relatos que encontramos 
de pessoas, de políticos, de trabalhadores, de repre-
sentantes da classe de agricultores, da tristeza pelo 
fato que ocorre. Lá, o Prof. Alcide Filho, que foi meu 
professor de biologia ainda no tempo do científico, um 
biólogo, cobria a situação da Lagoa de Parnaguá, onde 
ele também apresenta um programa na TV Meio Nor-
te sobre o potencial do Estado do Piauí e a questão 
ambiental. Ele, um ambientalista moderno, que casa a 
sustentabilidade e a produção do Estado, cobria in loco 
o efeito devastador da seca na Lagoa de Parnaguá. 
Ele colaborou para que aqui, hoje, nós pudéssemos 
registrar esse fato.

A Lagoa de Parnaguá, que também é nome do 
Município do extremo sul do Piauí, fica a 850km de 
distância da capital, Teresina. A lagoa é a maior do Es-
tado, com 12km de comprimento por 6km de largura. 
A lagoa é de uma beleza indescritível. Além de ponto 
turístico, foi a sustentação econômica para a agricultura 
familiar, para a pesca e para o próprio abastecimento 
de água da cidade de Parnaguá.

A Lagoa de Parnaguá tem como principal alimen-
tador o Rio Paraim, que também está sofrendo com a 
seca no Estado do Piauí. A Lagoa de Parnaguá tem 
capacidade de aproximadamente 70 milhões de me-
tros cúbicos. A lagoa é também a quinta maior lagoa 
do Brasil. O tempo do verbo no passado expressaria 
melhor a árida realidade no presente. A estiagem, o 
desmatamento e o assoreamento do Rio Paraim estão 
secando a Lagoa de Parnaguá, hoje com apenas 10% 
da sua capacidade.

Assim, a cidade de Parnaguá está há mais de 
um mês sem água na sua zona urbana. A captação, 
antes feita diretamente da lagoa, parou, porque a 
margem recuou mais de 3.000 metros, 3km. Para se 
abastecer, a população está cavando manualmente 
poços, cacimbões no leito seco da margem da Lagoa 
de Parnaguá, com perigo de queda de barreira. Esses 
poços acumulam graves ameaças à saúde pública. Por 
serem rasos, com até 3m de profundidade, estão con-
taminados. São visíveis as presenças de sapos e rãs 
que, atraídos pela umidade e para fugirem do calor, 
se abrigam no interior dos cacimbões.

A Lagoa de Parnaguá é também inspiração para 
uma das mais incríveis lendas do Piauí, a lenda de Mi-
ridan, Senador Inácio Arruda.

Miridan tem uma curiosa analogia com a história 
bíblica de Moisés. Moisés é uma palavra derivada do 
egípcio mes ou mesu, que significa filho, criança ou 
menino. Moisés é personagem bíblico resgatado das 
águas do Nilo. Foi secretamente adotado por uma fi-
lha do faraó. Cresceu e foi educado na família real, 
mas rejeitou quando adulto ter um nome de divinda-
de pagã; e decidiu seguir os desígnios divinos para 
libertar seu povo.

Miridan, da Lagoa de Parnaguá, também teve o 
seu moisés.

Ela era a mais bela jovem da tribo dos Acaroás, 
habitante das margens do Rio Paraim, no Sul do Piauí. 
Escolhida dos deuses, foi proibida de conceber filhos 
humanos, mas desrespeitou essa sentença por uma 
paixão. Quando o seu bebê nasceu, foi colocado em 
um tacho de madeira e lançado nas águas do Rio Pa-
raim. Revoltado, Deus Tupã lançou um raio que abriu 
uma fenda na terra, jorrando muita água. Assim nas-
ceu a grande Lagoa de Parnaguá, diz a história, que 
dá nome ao Município.

O filho de Miridan chamava-se Membira. Vive no 
fundo da lagoa, protegido pelas Iaras. A exemplo de 
Moisés, que anunciou os 10 mandamentos cristãos, 
o filho de Miridan aguarda a sua vez de anunciar um 
segredo tenebroso: o dia em que a lagoa vai começar 
a secar. Será que Membira está anunciando isso hoje? 
O destino pode ser mudado com atitudes do presente, 
mas certamente a falta de planejamento, agressões 
ambientais e as mudanças climáticas estão colocan-
do para que a Lagoa de Parnaguá, no extremo sul do 
Piauí, se torne uma lagoa seca e sem vida.

Lagoas, assim como as pessoas, têm uma vida 
que nasce, amadurece, envelhece e morre. Entre as 
doenças mais letais para uma lagoa, o assoreamento 
é a mais implacável, mas não é incurável. Podemos, 
devemos, e o povo do Piauí merece o renascer da La-
goa de Parnaguá.

Temos urgências. A sede não espera. Enquanto o 
renascimento e a recuperação da lagoa só poderá vir 
através de propostas técnicas que demandam tempo 
e projetos, o povo do extremo sul do Piauí, nascido e 
criado nas margens da Lagoa de Parnaguá, um dos 
mais antigos Municípios do Estado, vindo desde os 
idos de 1762, não pode esperar. Temos de concentrar 
soluções imediatas com poços profundos e qualidade 
de água mais segura, que abasteça o povo de Parna-
guá e vizinhanças, livrando-os dessa secura.

O extremo sul do Piauí, chamado pelos primei-
ros desbravadores de sertões de dentro, clama por 
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soluções duradouras contra as secas anunciadas. A 
exemplo do capitão Tibúcio José de Borges, que, a 
sua custa, patrioticamente, comandou a marcha de 
148 cavalarianos de Parnaguá para ajudar a dobrar 
o cangote do Major Fedié, o comandante das armas 
portuguesas apontadas para o povo brasileiro.

Temos que nos unir na marcha de libertação des-
sa dolorosa e injusta estação da seca e da sede que 
castiga o Piauí. Não podemos continuar a ouvir o povo 
de Parnaguá e do extremo sul dizer que as águas de 
sua lagoa só existem agora em suas memórias. Sal-
vemos a Lagoa de Parnaguá. Apontemos soluções 
urgentes para aqueles que passam sede, a pior das 
privações do corpo e da alma. Respondamos com ati-
tudes e soluções a um povo que tendo vivido no que 
antes era um mar de água doce, agora padece em um 
leito seco de terra rachada.

E ao lado, Presidente Inácio Arruda, esse quadro 
mostra a vizinha cidade de Avelino Lopes, que tem uma 
lagoa que abastece a cidade de água, e que já secou 
há um bom tempo. Nós mesmos, em uma emenda in-
dicativa de bancada para este ano de 2013, por um 
projeto feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que 
tem como secretário um homem competente, indica-
do pelo PCdoB, o Secretário Dalton Macambira, nos 
trouxe um projeto para que nós...

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Grande quadro.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União 
e Força/PTB – PI) – Grande quadro do PCdoB no Es-
tado do Piauí.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Piauiense trabalhando pelo 
Estado.

O SR. JOÃO VICENTE CLAUDINO (Bloco União 
e Força/PTB – PI) – E ele nos entregou um projeto de 
uma adutora da barragem de Algodões II para puxar-
mos ramais e levarmos água a Júlio Borges, a Aveli-
no Lopes e Curimatá. Nós colocamos no orçamento 
R$25 milhões, mas o Estado ainda não conseguiu 
viabilizar esses recursos para que pudesse atender 
a essas regiões.

A seca persiste nos cerrados, diminuindo a produ-
tividade nas cadeias produtivas do caju, onde o Piauí 
é o maior produtor e afeta diretamente a economia do 
caju. A cadeira produtiva do mel, no Estado do Piauí, 
foi praticamente dizimada; as colméias do Piauí, na sua 
grande maioria, expressa maioria, foram transferidas 
para o Estado do Maranhão.

A pecuária e a ovinocaprinocultura também so-
freram perdas consideráveis. A seca, que seca reser-
vatórios, atrapalha, inclusive, a construção, os investi-
mentos em infraestrutura. Aqui mesmo o jornal Diário 

do Povo, ainda do mês de setembro, disse: “Falta água 
para as obras do Minha Casa, Minha Vida.” Quer dizer, 
é o grande sonho do brasileiro. O Presidente Lula e 
a Presidente Dilma construíram esse programa para 
diminuir o déficit habitacional, mas ele fica comprome-
tido em determinadas regiões do Estado porque não 
há água suficiente para que o Minha Casa, Minha Vida 
avance de uma maneira mais rápida para atender o 
grande sonho da população de ter uma moradia. Era 
isso o que nós queríamos registrar.

Queríamos também, Presidente Inácio Arruda, 
fazer ainda mais dois registros. Há 60 dias, Deputado 
Chico Lopes, o Ministro da Agricultura esteve no Piauí. 
Foi feita no Palácio Karnak uma solenidade festiva por-
que o Piauí conseguiu se tornar área livre da aftosa. 
Foi uma luta. Começou lá atrás, com o Governador 
Wellington Dias. E passaram-se aí quase oito anos 
para que o Piauí atingisse esse grau, mas ainda não 
conseguimos liberar as fronteiras para o rebanho do 
Piauí transitar para outros Estados. Por conta da buro-
cracia pública, não sei se por conta da má vontade, o 
rebanho piauiense ainda está impossibilidade, mesmo 
tendo reconhecido esse grau de área livre de aftosa, 
de circular pelos Estados vizinhos ao Estado do Piauí.

Aqui queremos fazer um apelo ao Ministério da 
Agricultura, principalmente à área que cuida da defesa 
animal, para que efetive realmente o Piauí como área 
livre da aftosa, liberando as fronteiras.

Por último, hoje saiu o resultado do concurso de 
redação do projeto Jovem Senador. Queremos aqui 
parabenizar a estudante Isamara Cardoso de Brito 
que escreveu a redação Autores de uma mesma voz. 
Trata-se de uma aluna da escola Agostinho Brandão, de 
Cocal do Alves, no norte do Estado do Piauí, do ensino 
médio. É uma escola bastante premiada em concursos 
nacionais, uma fábrica de talentos, com professores, 
com mestres comprometidos com a educação. É uma 
referência. Inclusive, há 20 dias, o Ministro Augusto 
Nardes, do TCU, fez questão de ir a Cocal dos Alves 
e conhecer esse trabalho. E viu uma ilha de excelência 
na região norte do Estado do Piauí.

Eu quero parabenizar a Isamara Cardoso de 
Brito, como também todos os alunos piauienses que 
concorreram nesse concurso. Mas um só deve ser es-
colhido por Estado.

Essa cerimônia de premiação se dará aqui, no 
Senado, dia 18 de novembro, e a Isamara estará sen-
do premiada, recebendo prêmios e condecorações 
pelo seu trabalho.

Era o que eu tinha a registrar nesta noite.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – CE) – Quero cumprimentá-lo e tam-
bém dar os parabéns à comunidade de Cocal dos Alves 
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pelo trabalho que vem sendo desenvolvido naquela 
região, pelo esforço, que é o esforço que eu quero 
compartilhar como sendo o esforço nordestino – de 
mostrar a capacidade, a inteligência. Não é apenas a 
resistência à situação inóspita de determinadas regi-
ões do Nordeste; é sua capacidade e sua inteligência 
que eu quero cumprimentar, exatamente na pessoa 
do nosso Senador João Vicente. Um grande abraço e 
muito obrigado pelas palavras que V. Exª ofereceu ao 
povo do nosso País nesse instante.

Quero também registrar que foi aberto hoje em 
Brasília o 19º Congresso Brasileiro de Transporte e 
Trânsito, da Associação Nacional de Transportes Pú-
blicos. É uma instituição respeitada por todos nós que 
acompanhamos a discussão sobre mobilidade urbana 
no Brasil, transporte rodoviário, de ônibus, metroviários, 
transporte de trem. Todo transporte público do nosso 
País está sendo debatido, discutido. Vai ser uma semana 
inteira, praticamente, de debate – vai até sexta-feira. E 
tenho certeza de que os Srs. Senadores e Deputados 
que tiverem a oportunidade de visitar aquela conferên-
cia vão conhecer uma série de experiências muito boas 
que estão acontecendo no Brasil e que nós devemos 
acolher, também, como propostas para o Congresso 
Nacional trabalhar em termos de legislação.

Quero também registrar que está comigo o De-
putado Chico Lopes, do PCdoB do Ceará. Esteve aqui 
também, há pouco, o Deputado João Ananias, também 
do PCdoB. E os dois nos trazem uma grande notícia. 
Nós aprovamos aqui no Congresso Nacional a medi-
da provisória que trata da questão do programa Mais 
Médicos para o Brasil inteiro. Essa medida provisória 
foi alvo de uma grande disputa que envolveu os profis-
sionais da área de saúde, especialmente os médicos 
brasileiros, que são profissionais dos mais respeitáveis 
do nosso País. E os dois anunciam aqui que hoje, du-
rante o dia inteiro, foi trabalhado um acordo em uma 
reunião que envolveu a Federação Nacional dos Mé-
dicos, que envolveu a Associação Médica Brasileira, 
que envolveu o Conselho Federal de Medicina, e os 
conselhos regionais, que evidentemente participaram 
desse debate. E trataram de buscar um acordo que 
inclui na medida provisória algo que nós discutimos 
aqui intensamente, que é exatamente a carreira dos 
médicos brasileiros, que vai ser incluída exatamente 
na medida provisória. Eu considero isso uma grande 
conquista. 

Era um debate de uma outra proposta de lei que 
está tramitando no Senado Federal, que está sendo 
debatida no Senado Federal, que agora se transforma 
em uma parte da medida provisória, mostrando que, 
com diálogo, com debate, com discussão, nós consegui-
mos modificar a medida provisória, melhorando o seu 

texto e fazendo com que os médicos brasileiros sejam 
recepcionados corretamente na medida provisória, que 
busca resolver um problema grave do nosso País, que 
é a presença de médicos em algumas regiões em que 
não havia nenhum profissional dessa área. 

Então, quero cumprimentar os Deputados pelo 
acordo realizado na Câmara dos Deputados, a des-
peito de estar havendo obstrução na votação, mas é 
um acordo. E isso vai permitir que a gente vote com 
mais facilidade e possa continuar o diálogo com todas 
as categorias da área de saúde, que são muito impor-
tantes para o nosso País. 

Então, meus cumprimentos ao Deputado Chico 
Lopes e também ao Deputado João Ananias, que esti-
veram aqui conosco durante os trabalhos desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Sobre a mesa, requerimento 
que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.189, DE 2013

Requer nos termos do art. 255, II, c, 12 do RISF, 
que o Projeto de Lei do Senado nº 262, de 2012 que 
altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para 
permutar a ordem das fases do julgamento nos 
processos de licitação, seja remetido para exame 
da Comissão Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93).

Sala das Sessões, – Senador Francisco Dor-
nelles.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – O requerimento que acaba de 
ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

DISCURSO ENCAMINHADO À PUBLICAÇÃO 
NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGIMEN-
TO INTERNO.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de fazer um 
registro muito especial em homenagem aos Técnicos 
Industriais pelo transcurso do seu dia, ocorrido no úl-
timo dia 23 de setembro.

Foi no dia 23 de setembro, de 1909, que o então 
Presidente Nilo Peçanha criou 19 escolas de apren-
dizes e artífices.

Essas escolas foram o embrião das escolas técni-
cas federais de nível médio e, mais recentemente, dos 
Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET 
e dos atuais IFET – Institutos Federais de Educação 
Ciência e Tecnologia.
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É importante ressaltar o trabalho desenvolvido 
pela Federação Nacional dos Técnicos Industriais – 
FENTEC, presidida pelo Dr. Wilson Wanderlei Vieira, 
incansável batalhador pela causa dos técnicos brasilei-
ros. Ao longo dos anos, a entidade não vem poupando 
esforços em favor da difusão e da modernização do 
ensino técnico. Saúdo, igualmente, os integrantes da 
Associação dos Técnicos Agrícolas do Brasil, especial-
mente o Dr. Carlos Coelho e a Organização Interna-
cional de Técnicos, presidida pelo Dr. Ricardo Nerbas.

Sr. Presidente, em Rondônia, meu estado, tenho 
permanentemente trabalhado por recursos para implan-
tação das escolas técnicas. Nesse sentido, apresentei 
diversos projetos solicitando a criação de escolas Téc-
nicas em Porto Velho, Guajará Mirim, Ji Paraná, Caço-
ai, Vilhena, Ariquemes, Buritis, Rolim de Moura, São 
Miguel do Guaporé e Machadinho do Oeste.

Felizmente, o Governo Federal elegeu como uma 
de suas prioridades o incentivo à profissionalização. 
Estas iniciativas foram decisivas para o crescimento 
e a valorização do Profissional de Nível Técnico em 
nosso País.

Semana passada, foi realizado o XII Congresso 
de Sindicalismo Global – CONSIG, em Lisboa/Portu-
gal. O evento foi um sucesso e proporcionou a opor-
tunidade de debater temas importantes para relacio-
nados ao setor.

Fica, portanto, a minha homenagem a todos es-
ses profissionais, que são indispensáveis para o de-
senvolvimento do nosso país.

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – CE) – Nada mais havendo a tratar, 
a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando 
aos Srs. e às Srªs Senadoras que será realizada ses-
são deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com 
Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 15, DE 2011  
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II) 

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que
institui o Programa Fronteira Agrícola Norte e 
dá outras providências. 
A matéria tem parecer favorável da CCJ, e de-
pende de parecer da CAE, CDR e CRA. 

2  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2002 
– COMPLEMENTAR  

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. 
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais. 

3  
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.160, de 2013) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo Fer-
raço que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para determinar o envio à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional das 
mensagens propondo perdão e reescalona-
mento de dívidas de que o Brasil seja credor. 
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora. 

4  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013  
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, de 2013) 

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013, 
do Senador Eduardo Lopes, que 
susta os efeitos da resolução administrativa ex-
pedida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos autos 
da Petição nº. 9.495/AM, que redefine o número 
de Deputados Federais, Estaduais e Distritais. 
A matéria tem parecer da CCJ. 

5  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
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ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência. 
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 

6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 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. 
(Paraná) 
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. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-

zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

9  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009  
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno. 
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 -CCJ, de redação, que apresenta. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 35, DE 2011 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 
o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais. 
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião. 

11  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012  
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
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nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

12  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 61, DE 2012  
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

13  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), queque inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, 
o trecho rodoviário que menciona. 
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta. 

14  
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA  

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 126, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126, 
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de ini-
ciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, oferecendo nova discipli-
na à prisão preventiva para fins de extradição. 
Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013, 
das Comissões: 

de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela 
aprovação do Substitutivo da Câmara, com 
adequação redacional na Ementa; 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Randolfe Rodrigues, pela aprovação 
do Substitutivo da Câmara, nos termos decisão 
adotada pela Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional. 

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 22, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi. 

16  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003  Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões: 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, que 
apresenta; e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR. 

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013 Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
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mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária. 
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro. 

18 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

 Nº 121, DE 2013 

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção sobre a Conservação das Espé-
cies Migratórias de Animais Silvestres – CMS, 
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979. 
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional, Relator: Senador Jorge Viana. 

19 
REQUERIMENTO  
Nº 733, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços). 

20 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais). 

21  
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 

Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais). 

22  
REQUERIMENTO  
Nº 902, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados). 

23  
REQUERIMENTO  
Nº 908, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava). 

24 
REQUERIMENTO  
Nº 909, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (cancelamento de CNPJ no caso 
de utilização de mão de-obra escrava). 

25 
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público). 
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26  
REQUERIMENTO  
Nº 925, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria. 

27 
REQUERIMENTO  
Nº 934, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde). 

28  
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social). 
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecre-
taria de Informações – 3303-3325/3572/7279 

29 
REQUERIMENTO  
Nº 952, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE). 

30 
REQUERIMENTO  
Nº 973, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 

também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros). 

31  
REQUERIMENTO  
Nº 1.017, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura). 

32 
REQUERIMENTO  
Nº 1.018, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada). 

33 
REQUERIMENTO  
Nº 1.019, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada). 

34 
REQUERIMENTO  
Nº 1.020, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada). 
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35 

REQUERIMENTO  

Nº 1.043, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 

nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-

da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 

Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 

constante do despacho inicial de distribuição, 

seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 

e Esporte (proibição do uso de cigarros em 

parques infantis e áreas de prática esportiva). 

36 
REQUERIMENTO  
Nº 1.049, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 206, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (isenção do pagamento de direitos 
autorais em serviços de hospedagem). 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 1 minuto.)
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Ata da 175ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 9 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti, Paulo Paim, Cícero Lucena, 
Ruben Figueiró e Osvaldo Sobrinho

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 

às 21 horas e 27 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Há número regimental. 
Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, reque-
rimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.190, DE 2013

Requeiro nos termos do art. 2º da Resolução do 
Senado Federal nº 14, de 2010, a realização de ses-
são do Senado no dia 3 (três) de dezembro de 2013, 
terça-feira, às onze horas, para entrega da Comenda 
de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara aos agra-
ciados da 4ª premiação.

Justificação

A exemplo dos anos anteriores propomos a rea-
lização de uma sessão do Senado Federal, especial-
mente convocada para agraciar personalidades que 
tenham oferecido relevante contribuição à defesa dos 
direitos humanos no Brasil, escolhidas pelo Conselho 
da Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câ-
mara, em sua 4ª premiação.

A cada ano temos constatado maior participa-
ção de grandes expressões da cidadania, atuando 
com firmeza e eficácia na defesa dos direitos huma-
nos no Brasil.

Pelas razões acima expostas, resta plenamente 
justificada a solicitação para a justa homenagem do 
Senado aos líderes que se destacaram nessa ação 
humanitária em prol da cidadania brasileira.

Sala das Sessões, de outubro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba 
de ser lido será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO Nº 1.191, DE 2013

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 55, III, da Consti-

tuição Federal e arts. 13 e 40 do Regimento Interno 
do Senado Federal, licença para desempenhar mis-
são no exterior, com ônus para o Senado Federal, na 
República Venezuelana, no período de 24-10-2013 a 
26-10-2013, a fim de participar da visita in locu relativa 
ao não cumprimento do Acordo bilateral firmado entre 
o Governo Brasileiro e a República Venezuelana que 
estabelece zona non-aedificandi na fronteira entre os 
respectivos países, por indicação do Presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
conforme o seguinte documento em anexo: Ofício nº 
211/2013 – CRE.

Comunico, nos termos do art. 39, I, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, que estarei ausente do 
País no período de 24-10-2013 a 26-10-2013.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2013. – Se-
nador Osvaldo Sobrinho, PTB/MT.

REQUERIMENTO Nº 1.192, DE 2013 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Senador Renan Calheiros,

Requeiro, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno do Senado Federal, a minha dispensa e con-
cessão de diária para participação em diligência da 
Subcomissão Permanente de Acompanhamento da 
Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 
– CMACOPOLIM, na cidade Cuiabá, no dia 14 de ou-
tubro do corrente ano.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2013. – Se-
nador Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.193, DE 2013 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Senador Renan Calheiros,

Nos termos do art. 256, do Regimento Interno, re-
queiro a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento 
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nº 1118, de 2013, que solicita a realização de Sessão 
Especial, no dia 11 de novembro de 2013, destinada 
a comemorar o registro da Usina Hidrelétrica Jirau no 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), con-
cedido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Sala das Sessões, – Senador Valdir Raupp.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência defere 
o requerimento que acaba de ser lido, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.194, DE 2013

Requeiro, nos termos dos arts. 154 e 199 do Re-
gimento Interno do Senado Federal, a realização de 
sessão especial no dia 11 de novembro de 2013, em 
homenagem ao centenário de fundação da Universi-
dade Federal de Itajubá (UNIFEI).

Justificação

Em 23 de novembro de 1913, foi inaugurado, em 
solenidade que contou com a participação do então 
Presidente da República Hermes da Fonseca, o Ins-
tituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá (IEMI). Fru-
to do idealismo pragmático de Theodomiro Carneiro 
Santiago, jovem advogado e educador que fora à Eu-
ropa conhecer escolas de engenharia, adquirir equi-
pamentos e contratar professores, o IEMI destacou-se, 
desde o início, no ensino de engenharia mecânica e 
de engenharia elétrica, sendo pioneiro na América do 
Sul nesta última área. Em 1917, seus cursos foram ofi-
cialmente reconhecidos pela Lei nº 3.232, sancionada 
pelo Presidente Wenceslau Braz. A duração dos cur-
sos se estendeu, em 1936, para cinco anos, quando a 
instituição foi equiparada à Escola Politécnica do Rio 
de Janeiro e passou a se denominar Instituto Eletro-
técnico de Itajubá (IEI).

Após a morte de seu fundador e um período de 
dificuldades financeiras, é constituída, em 1945, a Fun-
dação Instituto Eletrotécnico de Itajubá, que passa a 
ser proprietária e mantenedora da instituição de ensino 
e pesquisa, viabilizando a continuidade de suas ativi-
dades na mesma cidade mineira. Em 1956, ocorre a 
federalização do Instituto pela Lei nº 2.721. Em 1968, 
ano em que se iniciam os cursos de pós-graduação, 
recebe ele a denominação de Escola de Engenharia de 
Itajubá (EFEI). Por fim, a Lei nº 10.435, de 24 de abril 
de 2002, sancionada pelo então Presidente Fernando 
Henrique Cardoso, transforma a EFEI em Universidade 
Federal de Itajubá (UNIFEI).

A Universidade Federal de Itajubá mantém até 
hoje seu eixo voltado prioritariamente para o ensino 
e a pesquisa tecnológicos e de ciências exatas, em 
dezenas de cursos de graduação e pós-graduação. O 
compromisso com as atividades de caráter prático e 
com o próprio desenvolvimento do País, objetivos já 
enfatizados por seu idealizador, permanecem vivos e 
atuantes, agora em dois campi universitários, já que 
foi criado, em 2008, o Campus Avançado de Itabira, 
também no Estado de Minas Gerais.

Por seu pioneirismo e relevância histórica, por 
toda sua enorme contribuição ao ensino e ao desen-
volvimento da engenharia e de diversas outras áreas 
científicas e tecnológicas no País, deve o Senado Fe-
deral prestar essa homenagem à Universidade Federal 
de Itajubá em seu centenário.

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – O requerimento que 
acaba de ser lido vai à publicação e será votado opor-
tunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.195, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, seja apresen-
tado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo faleci-
mento do Senhor Deoscóredes Maximiliano dos San-
tos, Mestre Didi, apresentando condolências à família.

Justificação

O mundo das artes ficou mais triste no último fi-
nal de semana, com a notícia da morte do Mestre Didi, 
uma das mais importantes e respeitáveis figuras da 
arte sacra do Brasil e do mundo. Nascido e criado na 
Bahia, Mestre Didi foi um dos maiores expoentes das 
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tradições negras no País e, como o descreveu Ema-
nuel Araujo, escultor e diretor do Museu Afro-Brasileiro 
em São Paulo, em artigo publicado no jornal A Tarde, 
“Mestre Didi foi um artista escultor de lindas obras, cuja 
temática falava desse extraordinário universo das coi-
sas da África mítica, onde os deuses estão na Terra e, 
por isso, suas esculturas eram “totem–áticas”, saiam 
do chão para alcançar ao infinito”. 

Deoscóredes Maximiliano dos Santos, o Mestre 
Didi, tinha 95 anos e foi sepultado na tarde de domin-
go (6 de outubro), no Cemitério Jardim da Saudade, 
em Salvador. Filho de Maria Bibiana do Espírito Santo, 
também chamada de Mãe Senhora, uma das principais 
Mães de Santo do Terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, de Sal-
vador, trazia no DNA a tradição da cultura negra que tão 
bem soube expressar em forma de religiosidade e arte.

Líder religioso do Terreiro Ilê Axipá, ele recebeu 
em 1985 o título de Alapini, o sumo sacerdote dos 
ancestrais, escala máxima da hierarquia sacerdotal 
nagô. Era casado com a antropóloga Juana Elbein dos 
Santos e pai da cantora Inaicyra Falcão dos Santos.

Como sua própria companheira o definia, Mes-
tre Didi era um “sacerdote-artista”, que expressava 
por meio da arte sua cultura e sua religiosidade, inti-
mamente ligadas às tradições africanas. Suas formas 
confeccionadas com contas, búzios, renda de couro 
e folhas de palmeira são inspiradas em mitos, lendas 
e objetos de culto aos orixás. 

Ele iniciou nas artes fazendo entalhes em madeira. 
Depois, vieram os “exus” esculpidos em cimento e barro. 
Aos 29 anos, publicou o primeiro livro “Yorubá Tal Qual 
se Fala”, com prefácio de Jorge Amado e ilustrações 
de Carybé. Outros 20 livros se seguiram, entre histó-
rias de terreiros e contos da tradição negra da Bahia.

A obra de Mestre Didi é notável e singular. Para 
além de sua condição de líder espiritual da comunidade 
nagô, utilizou-se da arte e das letras como expressão do 
transbordamento de sua religiosidade, transformando-
-se num dos principais incentivadores da língua iorubá. 
Suas obras fazem parte do acervo do Museu Picasso, 
em Paris. Criou esculturas focadas na representação 
de deuses e orixás do Candomblé, que lhe renderam 
expressão internacional. Em Salvador, algumas de 
suas peças ornamentam a orla do Rio Vermelho, o 
Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab) e 
o Parque das Esculturas, no Museu de Arte Moderna 
da Bahia (MAM). A morte de Mestre Didi deixa uma 
enorme lacuna, mas como se costuma dizer, o artista 
morre, mas sua arte permanece para sempre e é com 
o legado imenso desse acervo fantástico que Mestre 
Didi sempre será lembrado.

Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminha-
rá o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

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

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 418, DE 2013 

Dispõe sobre a concessão de visto, a repa-
triação de marítimos empregados a bordo 
de navio de turismo estrangeiro que ope-
re em águas jurisdicionais brasileiras e dá 
outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei aplica-se ao marítimo contratado 

fora do Brasil para trabalhar, de forma não permanen-
te, a bordo de navio de turismo estrangeiro em águas 
jurisdicionais brasileiras.

Art. 2º A autorização prevista no art. 13, V, da Lei 
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, deverá ser reque-
rida previamente ao Ministério do Trabalho e Empre-
go pela empresa representante do armador, com os 
documentos estabelecidos na legislação pertinente.

Parágrafo único. Regulamento disporá sobre os 
modelos de formulários necessários à concessão da 
autorização prevista no  caput deste artigo.

Art. 3º A autorização de que trata esta Lei pode-
rá ser emitida pelo prazo de até cento e oitenta dias, 
improrrogável, pela Missão Diplomática ou Repartição 
Consular indicada no requerimento de autorização de 
trabalho, podendo ser retirada pelo titular ou por seu 
procurador.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a critério da 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, o visto 
poderá ser concedido no Brasil, conforme previsto no 
art. 2º da Resolução Normativa nº 09, de 10 de no-
vembro de 1997, do Conselho Nacional de Imigração.

Art. 4º O marítimo estrangeiro que tenha ingres-
sado no Brasil, mediante autorização de trabalho, ao 
amparo da presente Lei, deverá comunicar ao Minis-
tério do Trabalho e Emprego qualquer mudança de 
embarcação.

Parágrafo único. A comunicação prevista no  ca-
put poderá ser feita pelo empregador. 

Art. 5º A não observância do disposto nesta Lei, 
no tocante ao exercício da profi ssão de marítimo estran- exercício da profissão de marítimo estran-
geiro que trabalhar a bordo de embarcação de turismo 
estrangeira em operação em águas jurisdicionais bra-
sileiras, sem vínculo empregatício no Brasil, sujeitará 
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as empresas operadoras de embarcações de turismo 
às penalidades previstas em regulamento.

Parágrafo único. Os custos de repatriação serão 
de exclusiva responsabilidade da empresa de nave-
gação de turismo.

Art. 6º A repatriação do marítimo de nacionalida-
de brasileira é de total responsabilidade do tomador 
dos serviços, que deverá arcar com todos os custos 
de repatriação. 

§ 1º Os custos previstos no  caput incluem:

I – a passagem, por via aérea, salvo exceção 
plenamente justificada, até o destino escolhi-
do pelo trabalhador marítimo brasileiro para 
repatriação;
II – o alojamento e alimentação, desde o mo-
mento que o marítimo deixa a embarcação até 
sua chegada ao local escolhido para repatriação;
III – a remuneração e os benefícios do marítimo, 
desde o momento em que deixar a embarcação 
até sua chegada ao local escolhido para repa-
triação, período este que será incluído no tempo 
de serviço para todos os efeitos legais;
IV – o tratamento médico, se necessário, até que 
o estado de saúde do marítimo o permita viajar 
até o ponto escolhido para repatriação.

§ 2º A repatriação do trabalhador marítimo de 
nacionalidade brasileira será considerada efetuada 
quando o marítimo chegar ao destino por ele escolhi-
do, o que deverá ocorrer em, até, trinta dias.

Art. 7º Se o armador de embarcação estrangeira 
de turismo não efetuar as providências necessárias 
para a repatriação do trabalhador marítimo de na-do trabalhador marítimo de na-
cionalidade brasileira, serão adotadas as seguintes 
medidas:

I – o Ministério do Trabalho e Emprego deverá 
providenciar a imediata fiscalização trabalhista 
no representante do armador no Brasil, visando 
a concretizar as providências tomadas para a 
repatriação do trabalhador marítimo de nacio-do trabalhador marítimo de nacio-
nalidade brasileira;
II – caso a fiscalização do trabalho constate que 
a empresa de navegação de turismo não tomou 
as medidas cabíveis para a repatriação do ma-
rítimo brasileiro, relatório circunstanciado deverá 
ser encaminhado à Secretaria de Inspeção do 
Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, 
em quarenta e oito horas, para que, sem prejuízo 
das demais penalidades previstas em lei, esta o 
remeta aos órgãos competentes para serem to-
madas medidas judiciais cabíveis visando a que 
a empresa de navegação de turismo promova a 
repatriação;

III – se a empresa de navegação de turismo não 
providenciar a repatriação do marítimo brasilei-
ro, decorridos quinze dias após a denúncia de 
ocorrência da parte do marítimo, o Ministério do 
Trabalho e Emprego informará o fato ao Minis-
tério das Relações Exteriores, que deverá pro-
videnciar a sua repatriação, conforme previsto 
na Convenção no 166 sobre a Repatriação dos 
Trabalhadores Marítimos (revisada), de 1987, da 
Organização Internacional do Trabalho; 
IV – o Ministério do Trabalho e Emprego poderá 
interditar as instalações do representante da em-
presa de navegação de turismo, caso constate 
que, decorridos quinze dias após a denúncia de 
ocorrência da parte do marítimo, a empresa de 
navegação não providenciou a repatriação do 
marítimo brasileiro.
V – a empresa de navegação de turismo deve-
rá efetuar o ressarcimento ao Tesouro Nacional 
das despesas incorridas pela União com a repa-
triação do marítimo de nacionalidade brasileira, 
diretamente ou compelido em juízo.

Parágrafo único. A interdição prevista no inciso 
IV será mantida até a completa regularização da re-
patriação do marítimo brasileiro. 

Art. 8º Sistema Cadastral de Informações regis-
trará as empresas de navegação de turismo estran-
geiras que cometeram infrações e as respectivas pe-
nalidades aplicadas.

Parágrafo único. Regulamento disciplinará a insti-
tuição e o funcionamento do sistema previsto no  caput.

Art. 9º O navio de turismo estrangeiro que ope-
re em águas jurisdicionais brasileiras deverá recolher 
dois por cento sobre o valor do pacote vendido pelas 
agências credenciadas junto ao Ministério do Turismo, 
que será destinado ao Fundo de Desenvolvimento do 
Ensino Profissional Maritimo, para o custeio das des-
pesas previstas no art. 3º, VII, do Decreto nº 968, de 
29 de outubro de 1993.

Parágrafo único. É assegurado aos Marinheiros 
Auxiliares de Convés a participação, na forma do re-
gulamento, em curso de reciclagem que os capacite 
para o exercício da função de Moço de Convés.

Art. 10 O Ministério do Trabalho e Emprego, no 
âmbito de suas atribuições, fiscalizará o cumprimento 
desta Lei por toda pessoa jurídica que exerça a ativi-
dade de prestação de serviços turísticos através de 
embarcações. 

Art. 11 A competência para o exercício de ativi-
dades e atribuições específicas estabelecidas nesta 
Lei poderá ser delegada a órgãos e entidades da ad-
ministração pública federal. 
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Art. 12 O Ministério das Relações Exteriores in-
formará o Ministério do Trabalho e Emprego sobre os 
casos de repatriação de trabalhadores marítimos bra-
sileiros retidos em águas internacionais.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Trata-se de proposição que confere merecida 
proteção aos marítimos que laboram em empresa de 
turismo, sem que o seu contrato de trabalho encontre-
-se sujeito à legislação nacional.

Por ser a dignidade da pessoa humana atributo 
inerente a todos, independentemente do ordenamento 
jurídico ao qual esteja sujeita, cabe ao Brasil conferir 
um mínimo de proteção às pessoas que se ativam no 
território nacional.

A presente proposição leva isso em consideração.
Assim sucede, pois facilita a obtenção do visto 

de trabalho aos marítimos que laboram em navio de 
turismo estrangeiro, permitindo que o próprio empre-
gador o requeira. Além disso, determina que a citada 
permissão terá validade de até cento e oitenta dias, 
período mais do que suficiente para a passagem da 
referida embarcação no território do País.

Não menos importante é a determinação de que 
as despesas com a repatriação do brasileiro contrata-
do no exterior corram por conta do seu tomador dos 
serviços.

Tal medida confere um mínimo de proteção ao 
trabalhador brasileiro, evitando com que ele fique ao 
completo desamparo, quando o empregador decidir, 
por qualquer razão, que não mais precisa dos serviços 
prestados pelo obreiro.

Merecem louvor, ainda, duas providências que 
se buscam instituir no ordenamento jurídico nacional.

A primeira delas é a destinação de dois por cen-
to dos valores dos pacotes vendidos pelas agências 
de turismo ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino 
Profissional Marítimo, como maneira de promover o 
treinamento do profissional cuja tutela é visada pela 
proposição em foco.

A segunda, e não menos importante, é o reco-
nhecimento conferido aos Marinheiros Auxiliares de 
Convés, por meio da possibilidade de sua participação 
em curso de reciclagem, a fim de que se capacitem 
para o exercício da função de Moço de Convés.

Tecidas essas considerações, pede-se o apoio 
dos nobres colegas parlamentares, a fim de que a pre-
sente proposição seja aprovada.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980

Define a situação jurídica do estrangei-
ro no Brasil, cria o Conselho Nacional de 
Imigração.

ESTA LEI FOI REPUBLICADA PELA 
 DETERMINAÇÃO DO  ARTIGO 11,  

DA LEI Nº 6.964, DE 09.12.1981.

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

TÍTULO II 
Da Admissão, Entrada e Impedimento

CAPÍTULO I 
Da Admissão

Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido 
ao estrangeiro que pretenda vir ao Brasil:

V – na condição de cientista, professor, técnico 
ou profissional de outra categoria, sob regime de con-
trato ou a serviço do Governo brasileiro; 

RESOLUÇÃO NORMATIVA  
Nº 9, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1997

Disciplina a concessão de vistos no Brasil e no 
exterior

O Conselho Nacional de Imigração, instituído pela 
Lei nº 8.490, de 19 de novembro de 1992, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto nº 840, de 22 
de junho de 1993, resolve:

Art. 2º – Excepcionalmente, a critério da Secre-
taria de Estado das Relações Exteriores, os vistos 
referidos no art. 1º poderão ser concedidos no Brasil.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, deverão 
ser observadas as restrições de natureza 

DECRETO Nº 2.670, DE 15 DE JULHO DE 1998

Promulga a Convenção nº 166 da OIT, sobre 
a Repatriação dos Trabalhadores Marítimos 
(revisada), assinada em Genebra, em 9 de 
outubro de 1987. 

O Presidente da República , no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 84, inciso VIII, da Consti-
tuição Federal, 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 166 da 
OIT, sobre a Repatriação dos Trabalhadores Maríti-
mos (revisada), foi assinada em Genebra, em 9 de 
outubro de 1987; 
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CONSIDERANDO que o ato multilateral em epí-
grafe foi oportunamente aprovado por meio do Decreto 
Legislativo número 74, de 16 de agosto de 1996; 

CONSIDERANDO que a Convenção em tela 
entrou em vigor internacional em 3 de julho de 1991; 

CONSIDERANDO que o Governo brasileiro depo-
sitou o instrumento de ratificação da Convenção em 4 
de março de 1997, passando a mesma a vigorar, para 
o Brasil, em 3 de março de 1998, 

Decreta:
Art 1º A Convenção nº 166 da OIT, sobre a Repa-

triação dos Trabalhadores Marítimos (revisada), assi-
nada em Genebra, em 9 de outubro de 1987, apensa 
por cópia ao Presente Decreto, deverá ser cumprida 
tão inteiramente como nela se contém. 

Art 2º O Presente Decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

Brasília, em 15 de julho de 1998; 177º da Inde-
pendência e 110º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO, Sebastião do Rego Barros Netto.

CONVENÇÃO 166 

Convenção sobre a Repatriação dos Trabalhadores 
Marítimos (revisada) 

A Conferência Geral da Organização Internacio-
nal do Trabalho, 

CONVOCADA em Genebra pelo Conselho de 
Administração da Repartição Internacional do Trabalho 
e REUNIDA na mesma cidade em 24 de setembro de 
1987, em sua septuagésima quarta reunião; 

OBSERVANDO que, desde a aprovação da Con-
venção sobre a repatriação dos trabalhadores maríti-
mos, 1926, e da Recomendação sobre a repatriação 
de capitães e aprendizes, 1926, a evolução da indús-
tria do transporte marítimo tornou necessária a revisão 
da Convenção com vistas a incorporar-lhe elementos 
apropriados da Recomendação; 

OBSERVANDO, ademais, que se registraram consi-
deráveis progressos na legislação e prática nacionais com 
vistas a assegurar a repatriação dos trabalhadores maríti-
mos em diversos casos não contemplados pela Convenção 
sobre a repatriação dos trabalhadores marítimos, 1926; 

CONSIDERANDO que, tendo-se em conta o au-
mento geral do emprego de marinheiros na indústria 
do transporte marítimo, seria, por conseguinte, con-
veniente aprovar novas disposições, por meio de um 
novo instrumento internacional, em relação a certos 
aspectos complementares da repatriação dos traba-
lhadores marítimos; 

Depois de ter decidido aprovar diversas propostas 
relativas à revisão da Convenção sobre a repatriação 
dos trabalhadores marítimos, 1926 (nº 23), e da Reco-

mendação sobre a repatriação de capitães e aprendi-
zes, 1926 (nº 27), questão que constitui o quinto ponto 
da pauta da reunião, e 

Depois de ter decidido que tais propostas as-
sumissem a forma de uma Convenção Internacional, 
aprova, em nove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e sete, à presente convenção, que poderá ser citada 
como a convenção sobre a repatriação dos trabalha-
dores marítimos (revisada), 1987; 

DECRETO Nº 968, DE 29 DE OUTUBRO DE 1993

Regulamenta o Decreto-Lei nº 828, de 5 de 
setembro de 1969, que instituiu o Fundo 
de Desenvolvimento Profissional Marítimo.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista o disposto no art. 2º do Decreto-Lei nº 
828, de 5 de setembro de 1969,

Decreta:

CAPÍTULO III 
Da Aplicação

Art. 3º Sob a supervisão do Ministro da Marinha e 
gerência do Diretor de Portos e Costas, o Fundo de Desen-
volvimento do Ensino Profissional Marítimo, com vistas ao 
desenvolvimento do ensino e aperfeiçoamento profissional 
do pessoal da Marinha Mercante e das demais atividades 
correlatas, em todo território nacional, será aplicado:

VII – na celebração de contratos para serviços 
ou no pagamento de profissionais especializados de 
qualquer categoria funcional, de acordo com a lei, no 
sentido de promover a formação e o aperfeiçoamento 
técnico-profissional do pessoal da Marinha Mercante;

(Às Comissões de Assuntos Sociais e de Re-
lações Exteriores e Defesa Nacional, cabendo, 
à ultima, decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 419, DE 2013

Regulamenta o trabalho de tripulantes bra-
sileiros em embarcações ou armadoras 
estrangeiras, com sede no Brasil, e que 
explorem economicamente o mar territorial 
e a costa brasileira, de cabotagem a longo 
curso e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o trabalho de tripulantes 

brasileiros em embarcações ou armadoras estrangeiras, 
de cabotagem a longo curso, com sede no Brasil, e que 
explorem economicamente o mar territorial e a costa bra-
sileira, aplicando-se subsidiariamente os dispositivos da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
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Art. 2º O contrato de trabalho firmado entre o 
tripulante e a empresa nacional ou estrangeira de ca-
botagem de longo curso, com sede no Brasil, deverá 
observar as seguintes condições: 

I – estar subscrito pelos contratantes, em duas 
vias, com firma reconhecida, obrigatoriamente em 
língua portuguesa, com tradução para a língua prefe-
rencial da empresa;

II – estar devidamente anotado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), com registro as 
ocorrências posteriores importantes para a relação de 
emprego, observadas as demais disposições da Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT) sobre o tema;

III – ter duração mínima de três e máxima de doze 
meses, prorrogável por uma única vez, observados os 
limites máximos de prazo.

Art. 3º Os tripulantes contratados na forma desta 
Lei terão direito a seguro, válido para todo o período da 
contratação, conforme o disposto no Registro de Embar-
cações Brasileiras (REB), contra acidentes de trabalho, 
invalidez total ou parcial ou morte, sem prejuízo de be-
nefícios de apólice mais favorável vigente no exterior,

§ 1º É facultada ao tripulante ou aos seus suces-
sores a escolha da apólice que lhes for mais favorável.

§ 2º Cópia da apólice de seguro ou das apólices, 
se for o caso, devidamente traduzidas para a língua 
portuguesa, deverá ser fornecida, em anexo ao con-
trato de trabalho, aos tripulantes que firmarem contrato 
de trabalho na forma desta Lei.

Art. 4º É assegurada aos tripulantes, contratados 
na forma desta Lei, assistência médica em língua portu-
guesa, com médico capacitado e medicamentos custea-
dos pelo contratante, devendo o paciente ser submetido 
à revisão médica na parada de destino mais próxima.

Parágrafo único. Em caso de simulação de do-
ença, devidamente atestada por profissional médico, 
o tripulante poderá ser submetido às penas de adver-
tência, suspensão e demissão por justa causa, de for-
ma progressiva, nos termos da legislação trabalhista.

Art. 5º Em caso de desrespeito a direitos e garan-
tias fundamentais, inscritos na Constituição Brasileira, 
o tripulante prejudicado poderá rescindir o contrato 
unilateralmente, por culpa ou dolo do empregador, fa-
zendo jus aos direitos rescisórios equivalentes ao da 
demissão imotivada.

Art. 6º Da remuneração do tripulante, contrata-
do na forma desta Lei, só poderão ser descontadas 
a contribuição sindical, a parcela de responsabilidade 
dele nos seguros contratados, o uso de instrumentos 
de comunicação e despesas de consumo de produtos 
a venda na embarcação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O trabalho de tripulantes em embarcações possui 
especificidades que justificam um tratamento legislativo 
diferenciado. Especialmente se estivermos tratando de 
embarcações de empresas estrangeiras, com sede no 
Brasil. Afinal os tripulantes estão sob uma dependência 
mais rígida e absoluta de seus contratantes. Não podem, 
simplesmente, abandonar o trabalho em caso de arbitra-
riedade ou exigência descabida por parte do empregador.

Essa categoria profissional, ademais, adquire 
relevância com a ampliação da indústria do turismo 
em nosso litoral. Há todo um espaço econômico e 
profissional disponível para nossos empreendedores 
e trabalhadores. E esse campo profissional precisa 
do reconhecimento legal para funcionar com respeito 
à dignidade da pessoa humana e com adequação às 
normas trabalhistas nacionais. A legislação pode, em 
suma, colaborar para a formalização dos contratos, 
criação de renda e difusão de nossa cultura. 

Dentre os aspectos que julgamos fundamentais, 
no que se refere à regulamentação dessa atividade, 
estão a exigência de registros formais mínimos (con-
trato formal, registro em carteira e limites de prazo para 
os contratos), seguro contra acidentes de trabalho, in-
validez total ou parcial ou morte e assistência médica 
(por profissional apto e capacitado, com direito a uma 
segunda opinião). Estamos propondo, então, normas 
que regulem esses fundamentos contratuais.

Essa categoria de trabalhadores também pode 
sofrer, por outro lado, com eventuais arbitrariedades 
que desrespeitem os direitos e garantias fundamen-
tais, inscritos na Constituição Federal do Brasil. Isso 
pode ocorrer em função do ambiente árduo e pesado 
de muitas embarcações, onde convivem pessoas de 
nacionalidades e culturas diferentes, submetidos a 
condições de clima incertas e a trabalho pesado. 

É preciso assegurar, então, até para garantia dos 
direitos aqui regulamentados, que os tripulantes dessas 
embarcações possam recorrer, contra as injustiças, 
perante o Judiciário brasileiro, pleiteando, inclusive, a 
rescisão indireta do Contrato de Trabalho. 

Finalmente, consideramos necessário estabele-
cer certos limites para os descontos nos salários de 
tripulantes de embarcações. Nesse sentido, limitamos 
essa possibilidade aos valores de contribuição sindi-
cal, parcela do empregado em seguros contratados, 
uso de instrumentos de comunicação da empresa e 
despesas de consumo extraordinárias. 

Por essas razões, esperamos contar com o apoio 
de nossos nobres pares para a aprovação deste pro-
jeto de lei.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

O Presidente da República, usando da atribuição 
que lhe confere o art. 180 da Constituição,

Decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Consolidação das Leis do 

Trabalho, que a este decreto-lei acompanha, com as 
alterações por ela introduzidas na legislação vigente. 

Parágrafo único. Continuam em vigor as disposi-
ções legais transitórias ou de emergência, bem como as 
que não tenham aplicação em todo o território nacional. 

Art. 2º O presente decreto-lei entrará em vigor 
em 10 de novembro de 1943. 

Rio de Janeiro, 1 de maio de 1943, 122º da Inde-
pendência e 55º da República. – GETÚLIO VARGAS, 
Alexandre Marcondes Filho. 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

TÍTULO I 
Introdução

(Às Comissões de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional; Assuntos Econômicos; Consti-
tuição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos So-
ciais, cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 420, DE 2013

Dispõe sobre a competência de investiga-
ção e julgamento de crimes cometidos a 
bordo de embarcações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A lei brasileira é aplicável aos crimes pra-

ticados a bordo de:
I – embarcação nacional de caráter militar ou 

que goze de imunidade diplomática, independente de 
onde esteja;

II – embarcação nacional que não seja de caráter 
militar ou que goze de imunidade diplomática achando-
-se em alto-mar ou área internacionalizada;

III – qualquer embarcação que não seja de caráter 
militar ou não goze de imunidade diplomática achando-
-se em águas interiores, porto ou mar territorial do Brasil. 

Parágrafo único. Os crimes a que se refere este 
artigo serão processados e julgados pela justiça do 
primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação, 
após o crime, ou, quando se afastar do País, pela do 
último em que houver tocado.

Art. 2º O crime a bordo de embarcação nacional, 
que não seja de caráter militar ou goze de imunidade di-
plomática, achando-se em águas interiores, porto ou mar 
territorial estrangeiro, fica sujeito à lei brasileira se aí não 
seja julgado e se o agente estiver em território nacional. 

Art. 3º O crime contra vítima brasileira cometido 
a bordo de embarcação estrangeira achando-se em 
alto-mar ou em águas interiores, porto ou mar territo-
rial estrangeiro, fica sujeito à lei brasileira se não for 
julgado no País do pavilhão correspondente e se o 
agente estiver em território nacional.

Art. 4º O crime cometido por brasileiro, por uma 
pessoa apátrida residente habitualmente no seu ter-
ritório, a bordo de embarcação estrangeira achando-
-se em alto-mar ou em águas interiores, porto ou mar 
territorial estrangeiro, fica sujeito à lei brasileira se não 
for julgado no País do pavilhão correspondente e se o 
agente estiver em território nacional.

Art. 5º Deve o responsável pela embarcação, em 
relação aos crimes a que se referem os artigos 1º e 
2º desta Lei:

I – comunicar imediatamente a ocorrência dos 
crimes às autoridades brasileiras competentes e, se 
for o caso, também à autoridade consular do país de 
nacionalidade do estrangeiro, ou a quem a representa;

II – preservar as provas e proteger vestígios dos 
crimes;

III – zelar pela integridade pessoal da vítima ou 
pela conservação digna de seu cadáver.

Parágrafo único. Caso o responsável pela em-
barcação seja acusado de ser agente do crime, as 
obrigações contidas neste artigo se estendem a seus 
subordinados imediatos não acusados pelo mesmo fato.

Art. 6º Para efeitos desta lei, o termo “embar-
cação” significa todo o tipo de embarcação, incluindo 
embarcações sem calado e hidroaviões, utilizados ou 
que possam ser utilizados como meio de transporte 
sobre a água.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

O presente projeto repousa na necessidade de 
proteger tripulantes e passageiros de navios, sobre-
tudo os navios de cruzeiros de bandeira estrangeira, 
em relação a crimes cometidos a bordo. Entre esses 
crimes, há vários relatos de crimes sexuais, roubos, 
lesões corporais e homicídios.

Nossa legislação e os tratados ratificados pelo 
Brasil já apontam para soluções jurídicas de julgamen-
to e de investigação de crimes cometidos a bordo de 
navios, porém sem a necessária sistematização. Evi-
dentemente, o desafio de coordenar a matéria não é 
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singelo, pois depende de várias situações fáticas, mais 
precisamente em qual superfície marítima ocorreu o 
crime ou seu resultado (ancorado ou atracado em porto, 
no mar territorial brasileiro ou sua zona contígua, no 
alto-mar, no mar territorial estrangeiro), em qual em-
barcação ocorreu o crime (bandeira brasileira ou não), 
quem cometeu o crime (brasileiro ou estrangeiro) e 
quem é a vítima (brasileiro ou estrangeiro).

A análise sobre nossa competência em matéria 
penal e de investigação começa pelo local em que se 
encontra o navio de caráter civil no momento do crime, 
já que não podemos versar sobre navios militares es-
trangeiros, que gozam de imunidades. 

Primeiro, em relação ao mar territorial, que envol-
ve 12 milhas a contar da linha de base de nossa costa 
ou de nossas ilhas, nossa liberdade de regular é maior, 
pois faz parte de nossa soberania, conforme destaca 
o direito internacional e o art. 2º da Lei n.º 8.617, de 4 
de janeiro de 1993. Portanto, temos completo direito 
de investigar e julgar crimes cometidos nesse espaço. 
Contudo, devemos respeitar o direito de passagem ino-
cente para barcos de outras nacionalidades.

De acordo com o §1º do art. 3º da Lei n.º 8.617, 
de 4 de janeiro de 1993, a passagem será consid-
erada inocente desde que não seja prejudicial à paz, 
à boa ordem ou à segurança do Brasil, devendo ser 
contínua e rápida, o que replica o exposto pelo direito 
internacional. O art. 19, § 2º, da Convenção do Direito 
do Mar de 1982 determina alguns exemplos do que 
não constituiria passagem inocente:

a) qualquer ameaça ou uso da força contra a sobe-
rania, a integridade territorial ou a independência 
política do Estado costeiro ou qualquer outra ação 
em violação dos princípios de direito internacional 
enunciados na Carta das Nações Unidas;
b) qualquer exercício ou manobra com armas 
de qualquer tipo;
c) qualquer ato destinado a obter informações 
em prejuízo da defesa ou da segurança do 
Estado costeiro;
d) qualquer ato de propaganda destinado a 
atentar contra a defesa ou a segurança do 
Estado costeiro;
e) o lançamento, pouso ou recebimento a bor-
do de qualquer aeronave;
f) o lançamento, pouso ou recebimento a bor-
do de qualquer dispositivo militar;
g) o embarque ou desembarque de qualquer 
produto, moeda ou pessoa com violação das 
leis e regulamentos aduaneiros, fiscais, de 
imigração ou sanitários do Estado costeiro;
h) qualquer ato intencional e grave de poluição 
contrário à presente Convenção;

i) qualquer atividade de pesca;
j) a realização de atividades de investigação 
ou de levantamentos hidrográficos;
k) qualquer ato destinado a perturbar quaisquer 
sistemas de comunicação ou quaisquer outros 
serviços ou instalações do Estado costeiro;
l) qualquer outra atividade que não esteja di-
retamente relacionada com a passagem.

Esses exemplos dados pela Convenção do Direito 
do Mar de 1982 preveem de forma restritiva a compe-
tência do Estado costeiro. Na realidade, recomenda 
que essa competência seja quase uma exceção para 
navios que passam inofensivamente. Seu art. 27, § 
1º, dispõe que a jurisdição penal do Estado costeiro 
não deveria ser (embora a tradução do Brasil dessa 
Convenção seja “não será”) exercida a bordo de navio 
estrangeiro que passe pelo mar territorial com o fim 
de deter qualquer pessoa ou de realizar qualquer in-
vestigação, com relação à infração criminal cometida 
a bordo desse navio durante a sua passagem, salvo 
nos seguintes casos:

a) se a infração criminal tiver consequências 
para o Estado costeiro;
b) se a infração criminal for de tal natureza que 
possa perturbar a paz do país ou a ordem no 
mar territorial;
c) se a assistência das autoridades locais tiver 
sido solicitada pelo capitão do navio ou pelo 
representante diplomático ou funcionário con-
sular do Estado de bandeira; ou
d) se essas medidas forem necessárias para a 
repressão do tráfico ilícito de estupefacientes 
ou de substâncias psicotrópicas.

Portanto, diante a liberalidade da Convenção 
em suas versões originais, o presente projeto garante 
amplo poder punitivo sobre o que ocorre em nossas 
águas jurisdicionais.

O direito investigatório do Estado costeiro se es-
tende aos navios estrangeiros que saíram das águas 
interiores, onde teria ocorrido o crime, ou entraram nas 
águas interiores. Este última hipótese, inclusive, permite 
até mesmo a detenção de pessoa ou para proceder 
a investigações relacionadas com qualquer infração 
de caráter penal que tenha sido cometida antes de o 
navio ter entrado no seu mar territorial.

Quanto aos navios que não estão passando in-
ofensivamente ou onde se cometeram crimes de in-
teresse da justiça brasileira, poderíamos aplicar a lei 
brasileira nos termos do art. 5º, § 2º, do Código Penal 
(CP), segundo o qual é também aplicável a lei brasileira 
aos crimes praticados a bordo de embarcações es-
trangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas 
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em porto ou mar territorial do Brasil. Essa hipótese é 
reforçada pelo art. 89 do Código Processual Penal:

Art. 89. Os crimes cometidos em qualquer em-
barcação nas águas territoriais da República, 
ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a 
bordo de embarcações nacionais, em alto-mar, 
serão processados e julgados pela justiça do 
primeiro porto brasileiro em que tocar a em-
barcação, após o crime, ou, quando se afastar 
do País, pela do último em que houver tocado.

Se o navio for brasileiro e estiver em mar territorial 
ou águas interiores estrangeiras, aplica-se o art. 7º, II, 
c, do CP. Conforme esse artigo, a lei brasileira incide no 
crime cometido a bordo de embarcações brasileiras, mer-
cantes ou de propriedade privada, quando em território 
estrangeiro e aí não sejam julgados. Em complemento, 
o art. 7º, § 2º, do CP, agregaria as condições para esse 
caso: a) entrar o agente em território nacional; b) ser o 
fato punível também no país em que foi praticado; c) estar 
o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira 
autoriza a extradição; d) não ter sido o agente absolvido 
no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena; e) não ter 
sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro mo-
tivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais 
favorável. Além dessas condições, no caso de o autor 
do crime ser estrangeiro e a vítima brasileira, deve haver 
requisição do Ministro da Justiça e não ter sido pedida 
ou negada a extradição (art. 7º, § 3º, CP). Nesse projeto, 
limitamos as condições ao fato de não haver julgamento 
no local do crime e entrar o agente em território nacional.

Adita-se que o alto-mar é toda parte do mar que 
não está incluída na zona econômica exclusiva, no 
mar territorial ou nas águas interiores de um Estado, 
e se caracteriza pela liberdade de navegação, de so-
brevoo, de pesca, e de colocação de cabos e oleodu-
tos submarinos. Para fins do direito penal brasileiro, 
considera-se alto-mar toda faixa fora de nosso mar 
territorial, ou seja, após as 12 milhas, e fora de mar 
territorial estrangeiro. Portanto, incidem sobre outras 
áreas marítimas definidas na Convenção sobre o di-
reito do mar, como a zona contígua, a zona econômica 
exclusiva e a plataforma continental.

No alto-mar, os navios devem se submeter à juris-
dição do Estado do pavilhão (bandeira) em que estão 
registrados. Nesse sentido, o art. 5º, § 1º, do CP, de-
termina que para efeitos penais a jurisdição territorial, 
inclui “as embarcações e aeronaves brasileiras, de na-
tureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde 
quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as 
embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade 
privada, que se achem, respectivamente, no espaço 

aéreo correspondente ou em alto-mar”. Nesses casos, 
independe a nacionalidade do autor e da vítima.

Por fim, embora por vezes se discuta se a com-
petência é da justiça penal ou estadual, cabe à polícia 
federal, segundo o art. 144, § 1º, I, da CF, “apurar in-
frações penais contra a ordem política e social ou em 
detrimento de bens, serviços e interesses da União ou 
de suas entidades autárquicas e empresas públicas, 
assim como outras infrações cuja prática tenha reper-
cussão interestadual ou internacional e exija repressão 
uniforme, segundo se dispuser em lei”; e, ainda, de 
acordo com o art. 144, § 1º, III, da CF, exercer as fun-
ções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.

Esse poder de polícia se estende à zona contígua 
que são 12 milhas além das 12 milhas do mar territo-
rial, onde podem reprimir as infrações às leis e regu-
lamentos no seu território ou no mar territorial (art. 33 
da Convenção sobre o Direito do Mar de 1982). Além 
disso, há o direito de perseguição de navio que violou 
nossas normas e se encontre ao menos na zona con-
tigua no início da perseguição (art. 111 da Convenção 
sobre o Direito do Mar de 1982).

Quanto à competência da justiça interna, se da 
Justiça Federal ou Estadual, o inciso IX do art. 109 da 
CF parece claro em atribuir competência à justiça fed-
eral para processar e julgar: IX – os crimes cometidos 
a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a com-
petência da Justiça Militar.

Contudo, primeiro, o STJ tende a considerar 
“navio” somente os barcos de grande envergadura, 
com capacidade de circular por águas internacionais. 
Em casos de barcos sem essa envergadura, a com-
petência passaria para a Justiça estadual.

Segundo, a Constituição Federal menciona 
crimes, e não contravenções. Neste último caso tam-
bém a competência seria da Justiça Estadual, segundo 
a súmula 38 do STJ, excetuando caso de o sujeito ativo 
do crime ser autoridade federal.

O descrito no art. 109, IX, exclui barcos em águas 
interiores e pequenos barcos no mar territorial, que 
recairiam na justiça estadual sem maiores problemas. 
Quanto a grandes navios ancorados, nosso objeto, a 
justiça federal se encarregaria, nos termos dessa nota.

Dito isso, cremos que nossa legislação possui 
elementos para reprimir crimes ocorridos no nosso 
mar territorial ou em navio localizado em outros espa-
ços marítimos, quando houver brasileiros envolvidos, 
mas não os sistematizou. Para tanto, esse projeto, além 
de cumprir essa tarefa, atribui função ao responsável 
pela embarcação e seus subordinados, que seria: I – 
comunicar imediatamente a ocorrência dos crimes às 
autoridades brasileiras competentes e, se for o caso, 
também à autoridade consular do país de nacionali-
dade do estrangeiro, ou a quem lhe representa; II – 
preservar as provas e proteger vestígios dos crimes; 
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III – zelar pela integridade pessoal da vítima ou pela 
conservação digna de seu cadáver.

Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.617, DE 4 DE JANEIRO DE 1993

Dispõe sobre o mar territorial, a zona con-
tígua, a zona econômica exclusiva e a pla-
taforma continental brasileiros, e dá outras 
providências

....................................................................................
Art. 2º A soberania do Brasil estende-se ao mar 

territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como 
ao seu leito e subsolo.

Art. 3º É reconhecido aos navios de todas as na-
cionalidades o direito de passagem inocente no mar 
territorial brasileiro.

§ 1º A passagem será considerada inocente des-
de que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à 
segurança do Brasil, devendo ser contínua e rápida.

Convenção do Direito do Mar de 1982

ARTIGO 19  
Significado de passagem inocente

1. A passagem é inocente desde que não seja 
prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do Es-
tado costeiro. A passagem deve efetuar-se de confor-
midade com a presente Convenção e demais normas 
de direito internacional. 

2. A passagem de um navio estrangeiro será con-
siderada prejudicial à paz, à boa ordem ou à seguran-
ça do Estado costeiro, se esse navio realizar, no mar 
territorial, alguma das seguintes atividades: 

a) qualquer ameaça ou uso da força contra a 
soberania, a integridade territorial ou a independência 
política do Estado costeiro ou qualquer outra ação em 
violação dos princípios de direito internacional enun-
ciados na Carta das Nações Unidas; 

b) qualquer exercício ou manobra com armas de 
qualquer tipo; 

c) qualquer ato destinado a obter informações em 
prejuízo da defesa ou da segurança do Estado costeiro; 

d) qualquer ato de propaganda destinado a aten-
tar contra a defesa ou a segurança do Estado costeiro; 

e) o lançamento, pouso ou recebimento a bordo 
de qualquer aeronave; 

f) o lançamento, pouso ou recebimento a bordo 
de qualquer dispositivo militar; 

g) o embarque ou desembarque de qualquer 
produto, moeda ou pessoa com violação das leis e 
regulamentos aduaneiros, fiscais, de imigração ou 
sanitários do Estado costeiro; 

h) qualquer ato intencional e grave de poluição 
contrário à presente Convenção; 

i) qualquer atividade de pesca; 
j) a realização de atividades de investigação ou 

de levantamentos hidrográficos; 
k) qualquer ato destinado a perturbar quaisquer 

sistemas de comunicação ou quaisquer outros servi-
ços ou instalações do Estado costeiro; 

l) qualquer outra atividade que não esteja dire-
tamente relacionada com a passagem

ARTIGO 27 
Jurisdição penal a bordo de navio estrangeiro

1. A jurisdição penal do Estado costeiro não será 
exercida a bordo de navio estrangeiro que passe pelo 
mar territorial com o fim de deter qualquer pessoa ou 
de realizar qualquer investigação, com relação à infra-
ção criminal cometida a bordo desse navio durante a 
sua passagem, salvo nos seguintes casos: 

a) se a infração criminal tiver conseqüências para 
o Estado costeiro; 

b) se a infração criminal for de tal natureza que pos-
sa perturbar a paz do país ou a ordem no mar territorial; 

c) se a assistência das autoridades locais tiver sido 
solicitada pelo capitão do navio ou pelo representante di-
plomático ou funcionário consular do Estado de bandeira; 

ou 
d) se essas medidas forem necessárias para a 

repressão do tráfico ilícito de estupefacientes ou de 
substâncias psicotrópicas. 

ARTIGO 33  
Zona contígua 

1. Numa zona contígua ao seu mar territorial, de-
nominada zona contígua, o Estado costeiro pode tomar 
as medidas de fiscalização necessárias a: 

a) evitar as infrações às leis e regulamentos 
aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários no seu 
território ou no seu mar territorial; 

b) reprimir as infrações às leis e regulamentos 
no seu território ou no seu mar territorial. 

2. A zona contígua não pode estender-se além de 
24 milhas marítimas, contadas a partir das linhas de 
base que servem para medir a largura do mar territorial. 

ARTIGO 111  
Direito de perseguição

1. A perseguição de um navio estrangeiro pode ser 
empreendida quando as autoridades competentes do 
Estado costeiro tiverem motivos fundados para acredi-
tar que o navio infringiu as suas leis e regulamentos. A 
perseguição deve iniciar-se quando o navio estrangeiro 
ou uma das suas embarcações se encontrar nas águas 
interiores, nas águas arquipelágicas, no mar territorial 
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ou na zona contígua do Estado perseguidor, e só pode 
continuar fora do mar territorial ou da zona contígua se 
a perseguição não tiver sido interrompida. Não é neces-
sário que o navio que dá a ordem de parar a um navio 
estrangeiro que navega pelo mar territorial ou pela zona 
contígua se encontre também no mar territorial ou na 
zona contígua no momento em que o navio estrangeiro 
recebe a referida ordem. Se o navio estrangeiro se en-
contrar na zona contígua, como definida no artigo 33, a 
perseguição só pode ser iniciada se tiver havido violação 
dos direitos para cuja proteção a referida zona foi criada. 

2. O direito de perseguição aplica-se, mutatis mu-
tandis, às infrações às leis e regulamentos do Estado 
costeiro aplicáveis, de conformidade com a presente 
Convenção, na zona econômica exclusiva ou na pla-
taforma continental, incluindo as zonas de segurança 
em volta das instalações situadas na plataforma con-
tinental, quando tais infrações tiverem sido cometidas 
nas zonas mencionadas. 

3. O direito de perseguição cessa no momento em 
que o navio perseguido entre no mar territorial do seu 
próprio Estado ou no mar territorial de um terceiro Estado. 

4 A perseguição não se considera iniciada até que 
o navio perseguidor se tenha certificado, pelos meios 
práticos de que disponha, de que o navio perseguido 
ou uma das suas lanchas ou outras embarcações que 
trabalhem em equipe e utilizando o navio perseguido 
como navio mãe, se encontram dentro dos limites do 
mar territorial ou, se for o caso, na zona contígua, na 
zona econômica exclusiva ou na plataforma continental. 
Só pode dar-se início à perseguição depois de ter sido 
emitido sinal de parar, visual ou auditivo, a uma distân-
cia que permita ao navio estrangeiro vê-lo ou ouvi-lo. 

5. O direito de perseguição só pode ser exercido 
por navios de guerra ou aeronaves militares, ou por 
outros navios ou aeronaves que possuam sinais claros 
e sejam identificáveis como navios e aeronaves ao ser-
viço de um governo e estejam para tanto autorizados. 

6. Quando a perseguição for efetuada por uma 
aeronave: 

a) aplicam-se, mutatis mutandis, as disposições 
dos parágrafos 1º e 4º; 

b) a aeronave que tenha dado a ordem de pa-
rar deve continuar ativamente a perseguição do navio 
até que um navio ou uma outra aeronave do Estado 
costeiro, alertado pela primeira aeronave, chegue ao 
local e continue a perseguição, a não ser que a aero-
nave possa por si só apresar o navio. Para justificar o 
apresamento de um navio fora do mar territorial, não 
basta que a aeronave o tenha descoberto a cometer 
uma infração, ou que seja suspeito de a ter cometido, 
é também necessário que lhe tenha sido dada ordem 
para parar e que tenha sido empreendida a perseguição 

sem interrupção pela própria aeronave ou por outras 
aeronaves ou navios. 

7. Quando um navio for apresado num lugar sub-
metido à jurisdição de um Estado escoltado até um porto 
desse Estado para investigação pelas autoridades com-
petentes, não se pode pretender que seja posto em liber-
dade pelo simples fato de o navio e a sua escolta terem 
atravessado parte de uma zona econômica exclusiva 
ou do alto mar, se as circunstâncias a isso obrigarem. 

8. Quando um navio for parado ou apresado fora 
do mar territorial em circunstâncias que não justifi-
quem o exercício do direito de perseguição, deve ser 
indenizado por qualquer perda ou dano que possa ter 
sofrido em conseqüência disso.

DECRETO-LEI  
No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal

Territorialidade
Art. 5º – Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo 

de convenções, tratados e regras de direito internacio-
nal, ao crime cometido no território nacional. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º – Para os efeitos penais, consideram-se como 
extensão do território nacional as embarcações e ae-
ronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço 
do governo brasileiro onde quer que se encontrem, 
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, 
mercantes ou de propriedade privada, que se achem, 
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou 
em alto-mar. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 2º – É também aplicável a lei brasileira aos crimes 
praticados a bordo de aeronaves ou embarcações es-
trangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas 
em pouso no território nacional ou em vôo no espaço 
aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territo-
rial do Brasil.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984)

Art. 7º – Ficam sujeitos à lei brasileira, embora 
cometidos no estrangeiro: (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 1984)

I – os crimes: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

a) contra a vida ou a liberdade do Presidente da 
República; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) contra o patrimônio ou a fé pública da União, 
do Distrito Federal, de Estado, de Território, de Municí-
pio, de empresa pública, sociedade de economia mista, 
autarquia ou fundação instituída pelo Poder Público; 
(Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

c) contra a administração pública, por quem está 
a seu serviço; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)
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d) de genocídio, quando o agente for brasileiro 
ou domiciliado no Brasil; (Incluído pela Lei nº 7.209, 
de 1984)

II – os crimes: (Redação dada pela Lei nº 7.209, 
de 11.7.1984)

a) que, por tratado ou convenção, o Brasil se obri-
gou a reprimir; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) praticados por brasileiro; (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 1984)

c) praticados em aeronaves ou embarcações bra-
sileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando 
em território estrangeiro e aí não sejam julgados. (In-
cluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 1º – Nos casos do inciso I, o agente é punido 
segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou conde-
nado no estrangeiro.(Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

§ 2º – Nos casos do inciso II, a aplicação da lei 
brasileira depende do concurso das seguintes condi-
ções: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

a) entrar o agente no território nacional; (Incluído 
pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) ser o fato punível também no país em que foi 
praticado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

c) estar o crime incluído entre aqueles pelos quais 
a lei brasileira autoriza a extradição; (Incluído pela Lei 
nº 7.209, de 1984)

d) não ter sido o agente absolvido no estrangei-
ro ou não ter aí cumprido a pena; (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 1984)

e) não ter sido o agente perdoado no estrangei-
ro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilida-
de, segundo a lei mais favorável. (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 1984)

§ 3º – A lei brasileira aplica-se também ao crime 
cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Bra-
sil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo 
anterior: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

a) não foi pedida ou foi negada a extradição; (In-
cluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

b) houve requisição do Ministro da Justiça. (In-
cluído pela Lei nº 7.209, de 1984)

Pena cumprida no estrangeiro (Redação dada 
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Institui o Código de Processo Civil.

Art. 89. Compete à autoridade judiciária brasileira, 
com exclusão de qualquer outra:

I – conhecer de ações relativas a imóveis situa-
dos no Brasil;

II – proceder a inventário e partilha de bens, si-
tuados no Brasil, ainda que o autor da herança seja 
estrangeiro e tenha residido fora do território nacional.

CONSTITUIÇÃO DA  
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Art. 109. Aos juízes federais compete processar 
e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárqui-
ca ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e 
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II – as causas entre Estado estrangeiro ou orga-
nismo internacional e Município ou pessoa domiciliada 
ou residente no País;

III – as causas fundadas em tratado ou contrato da 
União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV – os crimes políticos e as infrações penais pra-
ticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse 
da União ou de suas entidades autárquicas ou empre-
sas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada 
a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V – os crimes previstos em tratado ou convenção 
internacional, quando, iniciada a execução no País, o 
resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangei-
ro, ou reciprocamente;

V-A as causas relativas a direitos humanos a que 
se refere o § 5º deste artigo;(Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 45, de 2004)

VI – os crimes contra a organização do trabalho 
e, nos casos determinados por lei, contra o sistema 
financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII – os “habeas-corpus”, em matéria criminal de 
sua competência ou quando o constrangimento provier 
de autoridade cujos atos não estejam diretamente su-
jeitos a outra jurisdição;

VIII – os mandados de segurança e os “habeas-
-data” contra ato de autoridade federal, excetuados os 
casos de competência dos tribunais federais;

IX – os crimes cometidos a bordo de navios ou 
aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;

X – os crimes de ingresso ou permanência irre-
gular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, 
após o “exequatur”, e de sentença estrangeira, após a 
homologação, as causas referentes à nacionalidade, 
inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI – a disputa sobre direitos indígenas.
§ 1º – As causas em que a União for autora se-

rão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio 
a outra parte.

§ 2º – As causas intentadas contra a União po-
derão ser aforadas na seção judiciária em que for do-
miciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato 
ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja si-
tuada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º – Serão processadas e julgadas na justiça 
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou benefi-
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ciários, as causas em que forem parte instituição de pre-
vidência social e segurado, sempre que a comarca não 
seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa 
condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam 
também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º – Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso 
cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal 
na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, com a fi-
nalidade de assegurar o cumprimento de obrigações 
decorrentes de tratados internacionais de direitos hu-
manos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 
perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase 
do inquérito ou processo, incidente de deslocamento 
de competência para a Justiça Federal. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, 
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 
preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros 

militares.
§ 1º – A polícia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, estruturado em carreira, destina-se a:
§ 1º A polícia federal, instituída por lei como ór-

gão permanente, organizado e mantido pela União e 
estruturado em carreira, destina-se a:(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – apurar infrações penais contra a ordem polí-
tica e social ou em detrimento de bens, serviços e in-
teresses da União ou de suas entidades autárquicas e 
empresas públicas, assim como outras infrações cuja 
prática tenha repercussão interestadual ou internacional 
e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei;

II – prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpe-
centes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 
sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos 
públicos nas respectivas áreas de competência;

III – exercer as funções de polícia marítima, aé-
rea e de fronteiras;

III – exercer as funções de polícia marítima, aero-
portuária e de fronteiras; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

IV – exercer, com exclusividade, as funções de 
polícia judiciária da União.

(Às Comissões de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional; e de Constituição, Justiça e 
Cidadania; e de Assuntos Sociais, cabendo à 
última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 421, DE 2013

Estabelece regras para o patrocínio dos 
clubes participantes do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol por empresas públicas 
federais e sociedades de economia mista 
controladas pela União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O patrocínio de clubes participantes do 

Campeonato Brasileiro de Futebol por empresas públi-
cas federais e sociedades de economia mista contro-
ladas pela União obedecerá às disposições desta Lei.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I – patrocínio: a transferência gratuita, em cará-
ter definitivo, ao clube de futebol, de numerário 
para a realização de projetos esportivos, com 
qualquer finalidade;
II – patrocinador: empresa pública federal ou 
sociedade de economia mista controlada majo-
ritariamente pela União, que deseja patrocinar 
clubes de futebol participantes do Campeonato 
Brasileiro de Futebol;
III – clube: clube de futebol que dispute o Cam-
peonato Brasileiro de Futebol do ano-calendário, 
em qualquer das suas quatro principais divisões, 
quer seja organizado pela Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF) quer por liga nacional.

Art. 3º Os patrocinadores deverão observar a se-
guinte distribuição percentual na alocação dos recursos 
por eles destinados a patrocínio dos clubes de futebol:

I – até 50% (cinquenta por cento) a clubes par-
ticipantes da 1ª Divisão;
II – até 25% (vinte e cinco por cento) a clubes 
participantes da 2ª Divisão;
III – pelo menos 15% (quinze por cento) a clubes 
de futebol da 3ª Divisão;
IV – pelo menos 10% (dez por cento) a clubes 
de futebol da 4ª Divisão.

Art. 4º Os valores totais anuais e os valores dis-
criminados por divisões, destinados a patrocínio de 
clubes de futebol, deverão ser apresentados à Con-
federação Brasileira de Futebol (CBF) e ao Ministério 
do Esporte (ME), até sessenta dias antes do início do 
Campeonato Brasileiro de Futebol, assim como divul-
gados através de sítios eletrônicos dos patrocinadores 
e do Ministério do Esporte.

Art. 5º Os contratos de patrocínio devem ser di-
vulgados nos sítios eletrônicos dos patrocinadores 
no prazo de quinze dias contados de sua assinatura. 

Art. 6º O não cumprimento, pelos patrocinado-
res, das determinações contidas nos arts. 3º, 4º e 5º 
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desta Lei, sujeitam à nulidade de todos os contratos 
de patrocínio que mantenham com clubes de futebol, 
realizados a partir da vigência desta Lei, assim como à 
nulidade de todos os atos praticados, após o descum-
primento, respeitado o direito de terceiros de boa-fé.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos a partir do primeiro dia do ano 
seguinte ao de sua publicação.

Justificação

O patrocínio de clubes de futebol profissional, em 
especial aquele feito por empresas públicas federais e so-
ciedades de economia mista controladas majoritariamente 
pela União, é de interesse público do cidadão. Ele deve ter 
por fundamento básico beneficiar a “paixão nacional” como 
um todo, não apenas se concentrar em alguns grandes 
clubes da Série A do Campeonato Brasileiro do Futebol.

Por isso, apresentamos esta proposição que visa, 
primeiramente, que os valores totais de patrocínio de 
clubes de futebol a serem destinados, sejam distri-
buídos de forma mais justa nas diversas divisões ou, 
como atualmente chamadas, séries do “Brasileirão”.

Sugerimos, assim, que sejam destinados desses 
totais, no máximo, 50% aos clubes da Série A e 25% 
aos da Série B. Aos clubes da Série C, os patrocinado-
res devem destinar um mínimo de 15%; assim como um 
mínimo de 10% aos clubes da Série D. Só assim, poderá 
ocorrer maior justiça na distribuição de recursos que são 
dos cidadãos brasileiros, controlados por essas entidades.

Além disso, fazemos a exigência de que seja dada 
total transparência a esses valores de patrocínio, assim 
como aos contratos de patrocínio assinados.

Por fim, achamos importante dispor que o não 
cumprimento das determinações da Lei implicam na 
nulidade de todos os contratos de patrocínios daquele 
patrocinador com clubes de futebol, assim como dos 
atos tomados a partir do descumprimento, sempre se 
respeitando os terceiros de boa-fé.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres Pa-
res para a aprovação da presente proposta.

Sala das Sessões, – Senador Anibal Diniz.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; e de Educação, Cultura e Esporte, 
cabendo à última a decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 422, DE 2013

Altera o inciso I do art. 28 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991, para incluir o aviso pré-
vio indenizado no salário-de-contribuição.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991, passa a vigorar com o seguinte teor:

“Art. 28.  .........................................................
I – para o empregado e trabalhador avulso: a re-
muneração auferida em uma ou mais empresas, 
assim entendida a totalidade dos rendimentos 
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, 
inclusive o aviso prévio indenizado, durante o 
mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer 
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, 
quer pelos serviços efetivamente prestados, 
quer pelo tempo à disposição do empregador 
ou tomador de serviços nos termos da lei ou 
do contrato ou, ainda, de convenção ou acor-
do coletivo de trabalho ou sentença normativa; 
 ............................................................. ” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após 
a sua publicação.

Justificação

O aviso prévio consiste na notificação unilateral 
de uma das partes do contrato de trabalho por prazo 
indeterminado da intenção de findar o liame jurídico 
que as une.

A obrigação de conceder o citado aviso é prevista 
nos arts. 487 e seguintes da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943, e é destinada a evitar a surpresa 
do rompimento instantâneo do contrato de trabalho.

A sua concessão é devida por ambas as partes 
do pacto laboral, tendo o empregado o direito de con-
tinuar trabalhando durante a sua fluência, salvo se o 
empregador o dispensar da prestação dos serviços. 
Em tal hipótese, nos termos do art. 487, § 1º, da CLT, 
o aviso prévio indenizado integra o tempo de serviço 
do empregado para todos os efeitos legais.

Apesar do nome, não há indenização a ser paga 
ao empregado. Assim sucede, pois não existe qualquer 
prejuízo à esfera juridicamente protegida do trabalhador 
que mereça a restauração, mediante o cumprimento 
de uma obrigação de pagar pelo empregador.

Nesses termos, equivocada a premissa de que 
a dispensa de cumprimento da obrigação de prestar 
serviços no curso do aviso prévio transmuda a sua na-
tureza jurídica em parcela indenizatória. Tanto é assim 
que o Tribunal Superior do Trabalho (TST), por meio de 
sua Súmula nº 305, a ele confere natureza salarial.1

Em face disso, necessária a alteração do inciso 
I do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, a 
fim de que fique expressa a inclusão do aviso prévio 
indenizado no salário-de-contribuição.

Com isso, evita-se o início prematuro do perío-
do de graça (art. 15 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
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1991), postergando-se, justificadamente, a perda da 
qualidade de segurado.

Além disso, garante-se o aporte de recursos adi-
cionais à Previdência Social, contribuindo para o equi-
líbrio atuarial e financeiro do sistema, regra de ouro 
positivada no art. 195, § 5º, da Constituição Federal.

1  FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA 
SOBRE O AVISO PRÉVIO (mantida) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003O pagamento relativo ao período de aviso prévio, traba-
lhado ou não, está sujeito a contribuição para o FGTS.

Não é demais ressaltar que a alteração proposta 
na Lei nº 8.212, de 1991, a sintoniza com o Decreto 
nº 6.727, de 12 de janeiro de 2009, que revogou a alí-
nea “f” do inciso V do § 9º do art. 214 do Decreto nº 
3.048, de 6 de maio de 1999, excluindo o aviso prévio 
indenizado das parcelas que não integram o salário-
-de-contribuição.

Tecidas essas considerações, pede-se o apoio 
dos nobres colegas parlamentares, a fim de que a pre-
sente proposição seja aprovada.

Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Seguridade 
Social, institui Plano de Custeio, e dá ou-
tras providências.

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

(...)

CAPÍTULO IX 
Do Salário-de-Contribuição

(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I – para o empregado e trabalhador avulso: a re-

muneração auferida em uma ou mais empresas, assim 
entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos 
ou creditados a qualquer título, durante o mês, desti-
nados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob 
a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes 
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 
prestados, quer pelo tempo à disposição do emprega-
dor ou tomador de serviços nos termos da lei ou do 
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo 
de trabalho ou sentença normativa; (Redação dada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

II – para o empregado doméstico: a remunera-
ção registrada na Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, observadas as normas a serem estabelecidas 

em regulamento para comprovação do vínculo empre-
gatício e do valor da remuneração;

III – para o contribuinte individual: a remuneração 
auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício 
de sua atividade por conta própria, durante o mês, ob-
servado o limite máximo a que se refere o § 5o; (Re-
dação dada pela Lei nº 9.876, de 1999).

IV – para o segurado facultativo: o valor por ele 
declarado, observado o limite máximo a que se refere 
o § 5o. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 1999).

§ 1º Quando a admissão, a dispensa, o afasta-
mento ou a falta do empregado ocorrer no curso do 
mês, o salário-de-contribuição será proporcional ao 
número de dias de trabalho efetivo, na forma estabe-
lecida em regulamento.

§ 2º O salário-maternidade é considerado salário-
-de-contribuição.

§ 3º O limite mínimo do salário-de-contribuição 
corresponde ao piso salarial, legal ou normativo, da 
categoria ou, inexistindo este, ao salário mínimo, to-
mado no seu valor mensal, diário ou horário, confor-
me o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o 
mês. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

§ 4º O limite mínimo do salário-de-contribuição 
do menor aprendiz corresponde à sua remuneração 
mínima definida em lei.

§ 5º O limite máximo do salário-de-contribuição 
é de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros), 
reajustado a partir da data da entrada em vigor desta 
Lei, na mesma época e com os mesmos índices que 
os do reajustamento dos benefícios de prestação con-
tinuada da Previdência Social. 12

§ 6º No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a 
contar da data de publicação desta Lei, o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de 
lei estabelecendo a previdência complementar, pública 
e privada, em especial para os que possam contribuir 
acima do limite máximo estipulado no parágrafo ante-
rior deste artigo.

§ 7º O décimo-terceiro salário (gratificação na-
talina) integra o salário-de-contribuição, exceto para o 
cálculo de benefício, na forma estabelecida em regula-
mento. (Redação dada pela Lei n° 8.870, de 15.4.94)

§ 8º Integram o salário-de-contribuição pelo 
seu valor total: (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 
10.12.97). 

a) o total das diárias pagas, quando excedente a 
cinqüenta por cento da remuneração mensal; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

b) (VETADA na Lei nº 9.528, de 10.12.97).
c) (Revogado pela Lei nº 9.711, de 1998).
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§ 9º Não integram o salário-de-contribuição para 
os fins desta Lei, exclusivamente: (Redação dada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)

a) os benefícios da previdência social, nos termos 
e limites legais, salvo o salário-maternidade; (Redação 
dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

b) as ajudas de custo e o adicional mensal rece-
bidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 
30 de outubro de 1973;

c) a parcela “in natura” recebida de acordo com 
os programas de alimentação aprovados pelo Minis-
tério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos 
da Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976;

d) as importâncias recebidas a título de férias 
indenizadas e respectivo adicional constitucional, in-
clusive o valor correspondente à dobra da remunera-
ção de férias de que trata o art. 137 da Consolidação 
das Leis do Trabalho-CLT; (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97).

e) as importâncias: (Alínea alterada e itens de 
1 a 5 acrescentados pela Lei nº 9.528, de 10.12.97

1. previstas no inciso I do art. 10 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias;

2. relativas à indenização por tempo de serviço, an-
terior a 5 de outubro de 1988, do empregado não optante 
pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS;

3. recebidas a título da indenização de que trata 
o art. 479 da CLT;

4. recebidas a título da indenização de que trata 
o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973;

5. recebidas a título de incentivo à demissão;
6. recebidas a título de abono de férias na forma 

dos arts. 143 e 144 da CLT; (Redação dada pela Lei 
nº 9.711, de 1998).

7. recebidas a título de ganhos eventuais e os 
abonos expressamente desvinculados do salário; (Re-
dação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).

8. recebidas a título de licença-prêmio indenizada; 
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).

9. recebidas a título da indenização de que trata 
o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984; 
(Redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998).

f) a parcela recebida a título de vale-transporte, 
na forma da legislação própria;

g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida 
exclusivamente em decorrência de mudança de local 
de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da 
CLT; (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

h) as diárias para viagens, desde que não ex-
cedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração 
mensal;

i) a importância recebida a título de bolsa de com-
plementação educacional de estagiário, quando paga 
nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977;

j) a participação nos lucros ou resultados da 
empresa, quando paga ou creditada de acordo com 
lei específica;

l) o abono do Programa de Integração Social-PIS e 
do Programa de Assistência ao Servidor Público-PASEP; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

m) os valores correspondentes a transporte, ali-
mentação e habitação fornecidos pela empresa ao 
empregado contratado para trabalhar em localidade 
distante da de sua residência, em canteiro de obras ou 
local que, por força da atividade, exija deslocamento e 
estada, observadas as normas de proteção estabeleci-
das pelo Ministério do Trabalho; (Alínea acrescentada 
pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

n) a importância paga ao empregado a título de 
complementação ao valor do auxílio-doença, desde 
que este direito seja extensivo à totalidade dos em-
pregados da empresa; (Alínea acrescentada pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97)

o) as parcelas destinadas à assistência ao tra-
balhador da agroindústria canavieira, de que trata o 
art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97).

p) o valor das contribuições efetivamente pago 
pela pessoa jurídica relativo a programa de previdên-
cia complementar, aberto ou fechado, desde que dis-
ponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, 
observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT; 
(Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

q) o valor relativo à assistência prestada por ser-
viço médico ou odontológico, próprio da empresa ou 
por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas 
com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, des-
pesas médico-hospitalares e outras similares, desde 
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados 
e dirigentes da empresa; (Alínea acrescentada pela 
Lei nº 9.528, de 10.12.97)

r) o valor correspondente a vestuários, equipa-
mentos e outros acessórios fornecidos ao empregado 
e utilizados no local do trabalho para prestação dos 
respectivos serviços; (Alínea acrescentada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97)

s) o ressarcimento de despesas pelo uso de ve-
ículo do empregado e o reembolso creche pago em 
conformidade com a legislação trabalhista, observado 
o limite máximo de seis anos de idade, quando devida-
mente comprovadas as despesas realizadas; (Alínea 
acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa 
de estudo, que vise à educação básica de emprega-
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dos e seus dependentes e, desde que vinculada às 
atividades desenvolvidas pela empresa, à educação 
profissional e tecnológica de empregados, nos termos 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Re-
dação dada pela Lei nº 12.513, de 2011)

1. não seja utilizado em substituição de parcela 
salarial; e (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)

2. o valor mensal do plano educacional ou bolsa de 
estudo, considerado individualmente, não ultrapasse 5% 
(cinco por cento) da remuneração do segurado a que se 
destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o 
valor do limite mínimo mensal do salário-de-contribuição, 
o que for maior; (Incluído pela Lei nº 12.513, de 2011)

u) a importância recebida a título de bolsa de 
aprendizagem garantida ao adolescente até quatorze 
anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 
da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; (Alínea acres-
centada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

v) os valores recebidos em decorrência da ces-
são de direitos autorais; (Alínea acrescentada pela Lei 
nº 9.528, de 10.12.97)

x) o valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da 
CLT. (Alínea acrescentada pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

y) o valor correspondente ao vale-cultura. (Inclu-
ído pela Lei nº 12.761, de 2012)

§ 10. Considera-se salário-de-contribuição, para o 
segurado empregado e trabalhador avulso, na condição 
prevista no § 5º do art. 12, a remuneração efetivamen-
te auferida na entidade sindical ou empresa de origem. 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10.12.97)

(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão 
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 423, DE 2013

Federaliza trechos das rodovias RO-387 e 
MT-420 compreendidos entre as localidades 
de Pimenta Bueno (RO) e Aripuanã (MT).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam incorporados à malha rodoviária 

sob jurisdição da União, nos termos do art. 19 da Lei 
nº 12.379, de 6 de janeiro de 2011, os trechos das 
rodovias RO-387 e MT-420 compreendidos entre as 
localidades de Pimenta Bueno (RO) e Aripuanã (MT).

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

Justificação

Os trechos rodoviários objeto da presente pro-
posição ligam a região leste rondoniense ao norte 
mato-grossense.

Trata-se de locais bastante inacessíveis, e que 
necessitam de investimentos rodoviários para viabilizar 
sua exploração econômica e turística. 

Para resolver essa questão, propomos que os tre-
chos rodoviários citados sejam assumidos pela União, 
cujo orçamento permite maiores investimentos do que 
os dos Estados de Rondônia e Mato Grosso. 

Contamos com o apoio do Congresso Nacional 
para essa proposição.

Sala das Sessões, 25 de setembro de 2013. – 
Senador Acir Gurgacz, PDT/RO.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 12.379, DE 6 DE JANEIRO DE 2011

Mensagem de veto

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação – 
SNV; altera a Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 
1997; revoga as Leis nos 5.917, de 10 de se-
tembro de 1973, 6.346, de 6 de julho de 1976, 
6.504, de 13 de dezembro de 1977, 6.555, de 
22 de agosto de 1978, 6.574, de 30 de setem-
bro de 1978, 6.630, de 16 de abril de 1979, 
6.648, de 16 de maio de 1979, 6.671, de 4 de 
julho de 1979, 6.776, de 30 de abril de 1980, 
6.933, de 13 de julho de 1980, 6.976, de 14 
de dezembro de 1980, 7.003, de 24 de junho 
de 1982, 7.436, de 20 de dezembro de 1985, 
7.581, de 24 de dezembro de 1986, 9.060, de 
14 de junho de 1995, 9.078, de 11 de julho de 
1995, 9.830, de 2 de setembro de 1999, 9.852, 
de 27 de outubro de 1999, 10.030, de 20 de 
outubro de 2000, 10.031, de 20 de outubro 
de 2000, 10.540, de 1o de outubro de 2002, 
10.606, de 19 de dezembro de 2002, 10.680, 
de 23 de maio de 2003, 10.739, de 24 de se-
tembro de 2003, 10.789, de 28 de novembro 
de 2003, 10.960, de 7 de outubro de 2004, 
11.003, de 16 de dezembro de 2004, 11.122, 
de 31 de maio de 2005, 11.475, de 29 de maio 
de 2007, 11.550, de 19 de novembro de 2007, 
11.701, de 18 de junho de 2008, 11.729, de 24 
de junho de 2008, e 11.731, de 24 de junho de 
2008; revoga dispositivos das Leis nos 6.261, 
de 14 de novembro de 1975, 6.406, de 21 de 
março de 1977, 11.297, de 9 de maio de 2006, 
11.314, de 3 de julho de 2006, 11.482, de 31 
de maio de 2007, 11.518, de 5 de setembro de 
2007, e 11.772, de 17 de setembro de 2008; e 
dá outras providências.

A Presidenta da República Faço saber que o Con-
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
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CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1o Esta Lei dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Viação – SNV, sua composição, objetivos e critérios 
para sua implantação, em consonância com os incisos 
XII e XXI do art. 21 da Constituição Federal. 

Art. 2o O SNV é constituído pela infraestrutura física 
e operacional dos vários modos de transporte de pessoas 
e bens, sob jurisdição dos diferentes entes da Federação. 

§ 1o Quanto à jurisdição, o SNV é composto pelo 
Sistema Federal de Viação e pelos sistemas de via-
ção dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

§ 2o Quanto aos modos de transporte, o SNV 
compreende os subsistemas rodoviário, ferroviário, 
aquaviário e aeroviário. 

CAPÍTULO II 
Do Sistema Federal de Viação 

Art. 3o O Sistema Federal de Viação – SFV é 
composto pelos seguintes subsistemas: 

I – Subsistema Rodoviário Federal; 
II – Subsistema Ferroviário Federal; 
III – Subsistema Aquaviário Federal; e 
IV – Subsistema Aeroviário Federal. 
Art. 4o São objetivos do Sistema Federal de Via-

ção – SFV: 
I – assegurar a unidade nacional e a integração 

regional; 
II – garantir a malha viária estratégica necessária 

à segurança do território nacional; 
III – promover a integração física com os sistemas 

viários dos países limítrofes; 
IV – atender aos grandes fluxos de mercadorias 

em regime de eficiência, por meio de corredores es-
tratégicos de exportação e abastecimento; 

V – prover meios e facilidades para o transporte 
de passageiros e cargas, em âmbito interestadual e 
internacional. 

Art. 5o Compete à União, nos termos da legisla-
ção vigente, a administração do SFV, que compreende 
o planejamento, a construção, a manutenção, a ope-
ração e a exploração dos respectivos componentes. 

Art. 6o A União exercerá suas competências re-
lativas ao SFV, diretamente, por meio de órgãos e en-
tidades da administração federal, ou mediante: 

I – (VETADO); 
II – concessão, autorização ou arrendamento a 

empresa pública ou privada; 
III – parceria público-privada. 
§ 1o (VETADO). 
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municí-

pios poderão explorar a infraestrutura delegada, dire-
tamente ou mediante concessão, autorização ou ar-

rendamento a empresa pública ou privada, respeitada 
a legislação federal. 

Art. 7o A União poderá aplicar recursos financei-
ros no SFV, qualquer que seja o regime de adminis-
tração adotado. 

Parágrafo único. Nas hipóteses previstas nos inci-
sos I a III do art. 6o, é vedada a aplicação de recursos da 
União em obra ou serviço que, nos termos do respectivo 
contrato ou outro instrumento de delegação, constitua res-
ponsabilidade de qualquer das demais partes envolvidas. 

Art. 8o Os componentes físicos dos subsistemas 
integrantes do SFV integram as relações descritivas 
anexas a esta Lei e sujeitam-se às especificações e nor-
mas técnicas formuladas pela autoridade competente, 
qualquer que seja o regime de administração adotado. 

Art. 9o As rodovias, ferrovias e vias navegáveis 
terão seu traçado indicado por localidades intermedi-
árias ou pontos de passagem. 

Parágrafo único. No caso de rodovias, ferrovias e 
vias navegáveis planejadas, as localidades intermediá-
rias mencionadas nas relações descritivas são indica-
tivas de traçado, não constituindo pontos obrigatórios 
de passagem do traçado definitivo. 

Art. 10. A alteração de características ou a inclu-
são de novos componentes nas relações descritivas 
constantes dos anexos desta Lei somente poderá ser 
feita com base em critérios técnicos e econômicos que 
justifiquem as alterações e dependerão de: 

I – aprovação de lei específica, no caso do trans-
porte terrestre e aquaviário; 

II – ato administrativo da autoridade competen-
te, designada nos termos da Lei Complementar no 97, 
de 9 de junho de 1999, no caso do transporte aéreo. 

§ 1o São dispensadas de autorização legislativa 
as mudanças de traçado decorrentes de ampliação de 
capacidade ou da construção de acessos, contornos 
ou variantes, em rodovias, ferrovias e vias navegáveis. 

§ 2o Nos casos previstos no § 1o, as mudanças 
serão definidas e aprovadas pela autoridade compe-
tente, em sua esfera de atuação. 

Art. 11. A implantação de componente do SNV será 
precedida da elaboração do respectivo projeto de enge-
nharia e da obtenção das devidas licenças ambientais. 

§ 1o (VETADO). 
§ 2o (VETADO). 

CAPÍTULO III 
Dos Subsistemas Federais de Viação 

Seção I 
Do Subsistema Rodoviário Federal 

Art. 12. O Subsistema Rodoviário Federal com-
preende todas as rodovias administradas pela União, 
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direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 5o e 6o 
desta Lei. 

Art. 13. As rodovias integrantes do Subsistema 
Rodoviário Federal são classificadas, de acordo com 
a sua orientação geográfica, nas seguintes categorias: 

I – Rodovias Radiais: as que partem da Capital 
Federal, em qualquer direção, para ligá-la a capitais 
estaduais ou a pontos periféricos importantes do País; 

II – Rodovias Longitudinais: as que se orientam 
na direção Norte-Sul; 

III – Rodovias Transversais: as que se orientam 
na direção Leste-Oeste; 

IV – Rodovias Diagonais: as que se orientam nas 
direções Nordeste-Sudoeste ou Noroeste-Sudeste; e 

V – Rodovias de Ligação: as que, orientadas em 
qualquer direção e não enquadradas nas categorias 
discriminadas nos incisos I a IV, ligam pontos impor-
tantes de 2 (duas) ou mais rodovias federais, ou per-
mitem o acesso a instalações federais de importância 
estratégica, a pontos de fronteira, a áreas de segu-
rança nacional ou aos principais terminais marítimos, 
fluviais, ferroviários ou aeroviários constantes do SNV. 

Art. 14. As rodovias integrantes do Subsistema 
Rodoviário Federal são designadas pelo símbolo “BR”, 
seguido de um número de 3 (três) algarismos, assim 
constituído: 

I – o primeiro algarismo indica a categoria da 
rodovia, sendo: 

a) 0 (zero), para as rodovias radiais; 
b) 1 (um), para as rodovias longitudinais; 
c) 2 (dois), para as rodovias transversais; 
d) 3 (três), para as rodovias diagonais; e 
e) 4 (quatro) para as rodovias de ligação; 
II – os outros 2 (dois) algarismos referem-se à 

posição geográfica da rodovia relativamente a Brasília 
e aos pontos cardeais, segundo sistemática definida 
pelo órgão competente. 

Art. 15. O Anexo I apresenta a relação descritiva 
das rodovias pertencentes ao Subsistema Rodoviário 
Federal. 

Art. 16. Fica instituída, no âmbito do Subsistema 
Rodoviário Federal, a Rede de Integração Nacional – 
RINTER, composta pelas rodovias que satisfaçam a 
1 (um) dos seguintes requisitos: 

I – promover a integração regional, interestadual 
e internacional; 

II – ligar capitais de Estados entre si ou ao Dis-
trito Federal; 

III – atender a fluxos de transporte de grande re-
levância econômica; e 

IV – prover ligações indispensáveis à segurança 
nacional. 

Art. 17. O Anexo II apresenta a relação descritiva 
das rodovias integrantes da Rinter. 

Art. 18. Fica a União autorizada a transferir aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, me-
diante doação: 

I – acessos e trechos de rodovias federais envol-
vidos por área urbana ou substituídos em decorrência 
da construção de novos trechos; 

II – rodovias ou trechos de rodovias não inte-
grantes da Rinter. 

Parágrafo único. Na hipótese do disposto no inciso 
II, até que se efetive a transferência definitiva, a admi-
nistração das rodovias será, preferencialmente, delega-
da aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios. 

Art. 19. Fica a União autorizada a incorporar à 
malha rodoviária sob sua jurisdição trechos de rodovias 
estaduais existentes, cujo traçado coincida com dire-
triz de rodovia federal integrante da Rinter, mediante 
anuência dos Estados a que pertençam. 

Seção II 
Do Subsistema Ferroviário Federal 

Art. 20. O Subsistema Ferroviário Federal é cons-
tituído pelas ferrovias existentes ou planejadas, perten-
centes aos grandes eixos de integração interestadual, 
interregional e internacional, que satisfaçam a pelo 
menos um dos seguintes critérios: 

I – atender grandes fluxos de transporte de carga 
ou de passageiros; 

II – possibilitar o acesso a portos e terminais do 
Sistema Federal de Viação; 

III – possibilitar a articulação com segmento fer-
roviário internacional; 

IV – promover ligações necessárias à seguran-
ça nacional. 

Parágrafo único. Integram o Subsistema Ferroviá-
rio Federal os pátios e terminais, as oficinas de manu-
tenção e demais instalações de propriedade da União. 

Art. 21. As ferrovias integrantes do Subsistema 
Ferroviário Federal são classificadas, de acordo com 
a sua orientação geográfica, nas seguintes categorias: 

I – Ferrovias Longitudinais: as que se orientam 
na direção Norte-Sul; 

II – Ferrovias Transversais: as que se orientam 
na direção Leste-Oeste; 

III – Ferrovias Diagonais: as que se orientam 
nas direções Nordeste-Sudoeste e Noroeste-Sudeste; 

IV – Ferrovias de Ligação: as que, orientadas em 
qualquer direção e não enquadradas nas categorias 
discriminadas nos incisos I a III, ligam entre si ferrovias 
ou pontos importantes do País, ou se constituem em 
ramais coletores regionais; e 

V – Acessos Ferroviários: segmentos de peque-
na extensão responsáveis pela conexão de pontos de 
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origem ou destino de cargas e passageiros a ferrovias 
discriminadas nos incisos I a IV. 

Art. 22. As ferrovias integrantes do Subsistema 
Ferroviário Federal são designadas pelo símbolo “EF” 
ou “AF”, indicativo de estrada de ferro ou de acesso 
ferroviário, respectivamente. 

§ 1o O símbolo “EF” é acompanhado por um núme-
ro de 3 (três) algarismos, com os seguintes significados: 

I – o primeiro algarismo indica a categoria da 
ferrovia, sendo: 

a) 1 (um) para as longitudinais; 
b) 2 (dois) para as transversais; 
c) 3 (três) para as diagonais; e 
d) 4 (quatro) para as ligações; 
II – os outros 2 (dois) algarismos indicam a po-

sição da ferrovia relativamente a Brasília e aos pon-
tos cardeais, segundo sistemática definida pelo órgão 
competente. 

§ 2o O símbolo “AF” é seguido pelo número da 
ferrovia ao qual está ligado o acesso e complementa-
do por uma letra maiúscula, sequencial, indicativa dos 
diferentes acessos ligados à mesma ferrovia. 

Art. 23. O Anexo III apresenta a relação descritiva das 
ferrovias que integram o Subsistema Ferroviário Federal. 

Art. 24. Fica a União autorizada a desativar ou er-
radicar trechos ferroviários de tráfego inexpressivo, não 
passíveis de arrendamento ou concessão, assegurada a 
existência de alternativa de transporte para o atendimento 
aos usuários do trecho a ser desativado ou erradicado. 

Parágrafo único. A União poderá alienar os bens 
decorrentes da desativação ou erradicação dos trechos 
ferroviários previstos no caput deste artigo. 

Seção III 
Do Subsistema Aquaviário Federal 

Art. 25. O Subsistema Aquaviário Federal é com-
posto de: 

I – vias navegáveis; 
II – portos marítimos e fluviais; 
III – eclusas e outros dispositivos de transposi-

ção de nível; 
IV – interligações aquaviárias de bacias hidro-

gráficas; 
V – facilidades, instalações e estruturas destina-

das à operação e à segurança da navegação aquaviária. 
Art. 26. O Anexo IV apresenta a relação descri-

tiva das vias navegáveis existentes e planejadas inte-
grantes do Subsistema Aquaviário Federal, segundo 
a bacia ou o rio em que se situem. 

Art. 27. O Anexo V apresenta a relação descritiva 
dos portos marítimos e fluviais integrantes do Subsiste-
ma Aquaviário Federal, segundo a localidade e, no caso 
de portos fluviais, a bacia ou o rio em que se situem. 

Art. 28. O Anexo VI apresenta a relação descri-
tiva das eclusas e outros dispositivos de transposição 
de nível existentes e planejados integrantes do Sub-
sistema Aquaviário Federal, segundo a localidade e a 
bacia ou o rio em que se situem. 

Art. 29. A utilização de águas navegáveis de do-
mínio de Estado ou do Distrito Federal, para navegação 
de interesse federal, nos termos da alínea d do inciso 
XII do art. 21 da Constituição Federal, será disciplina-
da em convênio firmado entre a União e o titular das 
águas navegáveis. 

Art. 30. Qualquer intervenção destinada a promo-
ver melhoramentos nas condições do tráfego em via 
navegável interior deverá adequar-se aos princípios e 
objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, 
instituída pela Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

Art. 31. (VETADO). 
Art. 32. A exploração dos portos organizados e de 

instalações portuárias atenderá ao disposto na Lei no 
8.630, de 25 de fevereiro de 1993, e na Lei no 10.233, 
de 5 de junho de 2001, independentemente do regime 
de administração adotado. 

Art. 33. A exploração de travessia aquaviária 
coincidente com diretriz de rodovia ou ferrovia federal 
será sempre de competência da União. 

Seção IV 
Do Subsistema Aeroviário Federal 

Art. 34. O Subsistema Aeroviário Federal é cons-
tituído de: 

I – os aeródromos públicos que atendam ao trá-
fego aéreo civil, regular e alternativo, doméstico e in-
ternacional, no País ou que sejam estratégicos para 
a integração e a segurança nacional; 

II – o conjunto de aerovias, áreas terminais de 
tráfego aéreo e demais divisões do espaço aéreo bra-
sileiro necessárias à operação regular e segura do 
tráfego aéreo; 

III – o conjunto de facilidades, instalações e es-
truturas terrestres de proteção ao vôo e auxílio à na-
vegação aérea. 

Art. 35. O Anexo VII apresenta a relação descriti-
va dos aeroportos existentes e planejados integrantes 
do Subsistema Aeroviário Federal. 

Art. 36. Serão classificados como de interesse 
federal os aeródromos públicos que se enquadrem em 
uma das seguintes situações: 

I – os que atendem ou que venham a atender, de 
acordo com as projeções de demanda por transpor-
te aéreo, elaboradas pela autoridade aeronáutica, ao 
tráfego aéreo civil, regular ou não regular, doméstico 
ou internacional, situados nas capitais dos Estados da 
Federação e do Distrito Federal; 
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II – aqueles que se situem nas áreas terminais de 
tráfego aéreo ou nas regiões metropolitanas ou outros 
grandes aglomerados urbanos que exijam para sua ges-
tão e planejamento a ação coordenada de todos os níveis 
da administração pública federal, estadual e municipal; 

III – os que atendem ou que venham a atender, de 
acordo com as projeções de demanda por transporte 
aéreo elaboradas pela autoridade aeronáutica, ao tráfego 
aéreo civil, regular, doméstico ou internacional no País; 

IV – os que, em virtude da sua posição geográfica, 
venham a ser considerados alternativos aos aeroportos 
definidos nos incisos I, II e III, em conformidade com 
as exigências técnicas, operacionais e de segurança 
do tráfego aéreo; 

V – aqueles que sejam de interesse para a inte-
gração nacional, em razão de servirem a localidade 
isolada do território nacional, não atendida regular-
mente por outro modo de transporte; 

VI – aqueles que sejam sede de facilidades, ins-
talações e estruturas terrestres de proteção ao vôo e 
auxílio à navegação aérea necessários à operação 
regular e segura do tráfego aéreo; 

VII – os que, em virtude da sua posição geográ-
fica, venham a ser considerados de importância para 
a segurança nacional, tais como os localizados nas 
faixas de fronteira, em regiões insulares do mar bra-
sileiro e que forem sede ou apoio de instalações ou 
organizações voltadas à defesa do território; 

VIII – os que, em virtude de sua posição geográ-
fica, venham a ser considerados de importância para 
o desenvolvimento socioeconômico do País, tais como 
os localizados em áreas próximas a grandes empreen-
dimentos de exploração mineral de interesse nacional. 

Art. 37. Fica a União autorizada a transferir para 
Estados, Distrito Federal e Municípios, mediante con-
vênio, a implantação, administração, operação, manu-
tenção e exploração de aeródromos públicos, de acordo 
com esta Lei, com a Lei no 8.399, de 7 de janeiro de 
1992, e com a legislação aeronáutica em vigor. 

CAPÍTULO IV 
Dos Sistemas de Viação dos Estados,  
do Distrito Federal e dos Municípios 

Art. 38. Os Sistemas de Viação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios abrangem os diferen-
tes meios de transporte e constituem parcelas do Siste-
ma Nacional de Viação, com os objetivos principais de: 

I – promover a integração do Estado e do Distrito 
Federal com o Sistema Federal de Viação e com as 
unidades federadas limítrofes; 

II – promover a integração do Município com os 
Sistemas Federal e Estadual de Viação e com os Mu-
nicípios limítrofes; 

III – conectar, respectivamente: 

a) a capital do Estado às sedes dos Municípios 
que o compõem; 

b) a sede do Distrito Federal às suas regiões 
administrativas; e 

c) a sede do Município a seus distritos; 
IV – possibilitar a circulação econômica de bens 

e prover meios e facilidades de transporte coletivo de 
passageiros, mediante oferta de infraestrutura viária 
adequada e operação racional e segura do transporte 
intermunicipal e urbano. 

Art. 39. Os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios definirão, em legislação própria, os elemen-
tos físicos da infraestrutura viária que comporão os 
respectivos sistemas de viação, em articulação com 
o Sistema Federal de Viação. 

Art. 40. Os Estados, o Distrito Federal e os Muni-
cípios deverão adequar suas estruturas administrativas 
para assumirem segmentos da infraestrutura viária fe-
deral e a execução de obras e serviços que lhes forem 
outorgados pela União. 

CAPÍTULO V 
Disposições Transitórias e Finais 

Art. 41. (VETADO). 
Art. 42. O art. 2o da Lei no 9.432, de 8 de janeiro de 

1997, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XIV: 
“Art. 2o ..................................................................

....................................................................................  
XIV – navegação de travessia: aquela realizada: 
a) transversalmente aos cursos dos rios e canais; 
b) entre 2 (dois) pontos das margens em lagos, 

lagoas, baías, angras e enseadas; 
c) entre ilhas e margens de rios, de lagos, de 

lagoas, de baías, de angras e de enseadas, numa ex-
tensão inferior a 11 (onze) milhas náuticas; 

d) entre 2 (dois) pontos de uma mesma rodovia 
ou ferrovia interceptada por corpo de água.” (NR) 

Art. 43. Ficam aprovadas as relações constantes dos 
Anexos desta Lei, que descrevem os componentes físicos 
da infraestrutura existente ou planejada dos transportes 
rodoviário, ferroviário, aquaviário e aeroviário, com as res-
pectivas regras de nomenclatura, que passam a compor 
o Sistema Federal de Viação, sob jurisdição da União. 

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 45. (VETADO). 
Brasília, 6 de janeiro de 2011; 190o da Indepen-

dência e 123o da República. – DILMA ROUSSEFF, 
Nelson Jobim, Guido Mantega, Alfredo Pereira do 
Nascimento, Edison Lobão, Luís Inácio Lucena 
Adams, José Leônidas de Menezes Cristino.

Este texto não substitui o publicado no DOU de 7.1.2011

(À Comissão de Serviços de Infraestrutura, 
em decisão terminativa.)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 424, DE 2013

Dispõe sobre a composição e a forma de 
funcionamento do Conselho de Gestão Fis-
cal, criado pelo art. 67 da Lei Complementar 
nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Esta lei estabelece a composição e a forma 

de funcionamento do Conselho de Gestão Fiscal – CGF, 
criado pelo art. 67 da Lei Complementar n° 101, de 4 
de maio de 2000, com a finalidade de acompanhar e 
avaliar, de forma permanente, a política e a operacio-
nalidade da gestão fiscal.

Art. 2° Compete ao Conselho de Gestão Fiscal, 
nos termos do art. 67 da Lei Complementar nº 101, de 
4 de maio de 2000, promover:

I – a harmonização e a coordenação da gestão 
fiscal entre os entes da Federação;
II – a disseminação de práticas que resultem 
em maior eficiência na alocação e execução do 
gasto público, na arrecadação de receitas e no 
controle do endividamento, bem como em maior 
transparência da gestão fiscal;
III – a adoção de normas de consolidação das 
contas públicas e de padronização das presta-
ções de contas e dos relatórios e demonstra-
tivos mais simples para os municípios pouco 
populosos, bem como outras necessárias ao 
controle social;
IV – a divulgação de análises, estudos e diag-
nósticos; 
V – a instituição de formas de premiação e re-
conhecimento público aos titulares de Poder 
que alcançarem resultados meritórios em suas 
políticas de desenvolvimento social, conjugados 
com a prática de uma gestão fiscal pautada pe-
las normas da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000.

Art. 3º No cumprimento das competências esta-
belecidas no art. 2º, o funcionamento do Conselho de 
Gestão Fiscal se dará por meio de:

I – edição de normas gerais com vistas ao cum-
primento das atribuições dispostas no art. 2º;
II – atualização dos modelos dos relatórios e de-
monstrativos exigidos pela Lei Complementar nº 
101, de 2000;
III – fixação, sempre que necessário, de novos 
relatórios, demonstrativos e mecanismos de trans-
parência da gestão fiscal;
IV – resposta a consultas formuladas por órgãos 
públicos e entidades da sociedade civil;

V – estabelecimento de cooperação técnica com 
entidades e órgãos públicos e privados, promo-
vendo o intercâmbio de dados e informações e 
a realização de análises, estudos e diagnósticos;
VI – produção e divulgação de análises, estudos 
e diagnósticos correlatos às suas atribuições;
VII – requisição a órgãos das administrações 
públicas federal, estadual, distrital ou municipal 
de dados e informações relativas à gestão fiscal;
VIII – realização de audiências públicas no âm-
bito de suas competências.
IX – aprovação e alteração, com o voto da maioria 
absoluta de seus membros, do seu Regimento 
Interno, o qual disporá, entre outros procedi-
mentos necessários ao pleno funcionamento do 
Conselho, sobre:

a) a periodicidade das reuniões ordinárias;
b) a convocação de reuniões extraordinárias;
c) as normas aplicáveis às reuniões ordinárias 
e extraordinárias;
d) as hipóteses de substituição de seus mem-
bros;

§ 1º As deliberações do CGF serão compostas 
por:

I – resoluções, aprovadas pela maioria absoluta 
de seus membros; e
II – recomendações, aprovadas pela maioria sim-
ples dos membros presentes à reunião. 

§ 2º Enquanto o regimento interno não tiver sido 
aprovado, as reuniões do CGF deverão realizar-se, 
com a presença da maioria absoluta de seus membros:

I – em caráter ordinário, a cada quinze dias, 
conforme cronograma estabelecido pelo seu 
Presidente, obedecida a antecedência mínima 
de cinco dias para o envio da pauta a todos os 
membros titulares; e
II – em caráter extraordinário, por convocação 
de seu Presidente ou de ao menos um terço de 
seus membros.

§3º O Conselho de Gestão Fiscal reunir-se-á or-
dinariamente na capital da República, sendo admissí-
vel o agendamento de reuniões em outras localidades 
ou o uso de instrumentos de telecomunicações para 
reuniões à distância, nos termos do regimento interno.

Art. 4º O Conselho de Gestão Fiscal será com-
posto por onze membros e respectivos suplentes, as-
sim distribuídos: 

I – um do Poder Executivo da União, indicado 
pelo Presidente da República;
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II – um do Poder Legislativo da União, indicado 
de forma alternada pelos Presidentes do Senado 
Federal, da Câmara dos Deputados e do Tribunal 
de Contas da União, nesta ordem; 
III – um do Poder Judiciário da União, indicado 
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal;
IV – um do Ministério Público da União, indicado 
pelo Procurador Geral da República;
V – um do Poder Executivo dos Estados e do 
Distrito Federal, indicado pelo Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária;
VI – um do Poder Legislativo dos Estados e do 
Distrito Federal, indicado de forma alternada pela 
maioria simples dos Presidentes dos Poderes 
Legislativos estaduais de cada uma das cinco 
regiões geográficas do país, com a primeira in-
dicação cabendo à Região Norte e as demais às 
Regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, 
nesta ordem;
VII – um do Poder Judiciário dos Estados e do 
Distrito Federal, indicado pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça;
VIII – um do Ministério Público dos Estados, 
indicado pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público;
IX – um do Poder Executivo dos Municípios, in-
dicado de forma alternada pela maioria simples 
dos prefeitos dos municípios das capitais de cada 
uma das cinco regiões geográficas do país, com 
a primeira indicação cabendo à Região Nordeste 
e as demais às Regiões Centro-Oeste, Sul, Su-
deste e Norte, nesta ordem;
X – um do Poder Legislativo dos Municípios, indi-
cado de forma alternada pela maioria simples dos 
Presidentes de Câmaras Municipais das capitais 
de cada uma das cinco regiões geográficas do 
país, com a primeira indicação cabendo à Região 
Nordeste e as demais às Regiões Centro-Oeste, 
Sul, Sudeste e Norte, nesta ordem;
XI – um de entidade técnica representativa da 
sociedade, indicado, de forma alternada, pelos 
Presidentes dos Conselhos Federais de Con-
tabilidade, de Economia e de Administração, 
nesta ordem.

§ 1° Concomitantemente à indicação de cada 
membro titular do Conselho de Gestão Fiscal, será 
indicado o respectivo suplente, que o substituirá nas 
condições estabelecidas no Regimento Interno.

§ 2° O Presidente da República designará os 
membros do Conselho de Gestão Fiscal, indicando o 
Presidente e o Vice-Presidente do Colegiado.

§ 3º O mandato dos membros do CGF será de 
dois anos, permitida uma recondução, exceto nos ca-

sos dos membros indicados na forma dos incisos II, 
VI, IX, X e XI, para os quais é vedada a recondução.

§ 4° O exercício da função de membro do CGF 
não será remunerado, mas considerado prestação de 
serviço de relevante interesse público.

§ 5º Será excluído o membro que não comparecer 
a duas reuniões consecutivas ou a quatro intercaladas, 
salvo se a ausência ocorrer por motivo de força maior, 
justificada por escrito ao Conselho, na forma estabe-
lecida em regimento interno.

Art. 5° O Poder Executivo disporá sobre os meios 
necessários ao funcionamento do Conselho de Gestão 
Fiscal, em especial sobre:

I – dotação orçamentária;
II – apoio técnico e administrativo sob a forma 
de uma secretaria executiva ou estrutura similar;
III – cessão de pessoal para atuação em tempo 
integral nas funções administrativas e na produ-
ção e divulgação de análises, estudos e diagnós-
ticos previstos no art. 3º, inciso VI;

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Justificação

O Brasil tem assistido, estarrecido, a um festival 
de manobras contábeis visando esconder o aumento 
da dívida pública, transformar despesas em receitas 
do erário e distribuir benefícios creditícios estatais de 
forma pouco transparente. Esses procedimentos, ape-
lidados ironicamente de “contabilidade criativa”, estão 
minando a credibilidade da política fiscal brasileira.

Posto em evidência como sendo inovações re-
centes do Ministério da Fazenda, esse tipo de condu-
ta é, na verdade, antigo e praticado igualmente pelos 
três níveis de governo. São diversos os exemplos de 
procedimentos adotados por muitos estados e muni-
cípios para elidir os controles estipulados pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal, cabendo citar:

a) exclusão da remuneração do pessoal inativo 
da despesa com pessoal;
b) exclusão do imposto de renda pago pelos 
servidores públicos estaduais e municipais do 
cálculo da Receita Líquida Real (RLR) do ente 
correspondente;
c) cancelamento de empenhos no final dos 
mandatos dos governadores ou prefeitos;
d) uso de benefícios fiscais a entidades pri-
vadas como contrapartida pela realização de 
obras e serviços de interesse público;
e) abatimento de créditos da dívida ativa (a qual 
apresenta baixa liquidez e, com freqüência, é 
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irrecuperável) do montante da dívida pública 
(a qual é líquida e certa).

Nada disso estaria ocorrendo se o Parlamento e 
o Poder Executivo já tivessem tratado de criar o Con-
selho de Gestão Fiscal, organismo previsto pela Lei 
de Responsabilidade Fiscal, tendo como principais 
finalidades:

a) harmonizar e coordenar a gestão fiscal en-
tre os entes da Federação;
b) disseminar práticas que resultem em maior 
eficiência na alocação e execução de gasto pú-
blico, na arrecadação de receitas e no controle 
do endividamento, bem como em transparência 
da gestão fiscal;
c) adotar normas de consolidação das contas 
públicas e de padronização das prestações de 
contas e dos relatórios e demonstrativos exigi-
dos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, com 
especial atenção para a simplificação de normas 
a serem obedecidas por pequenos municípios;
d) premiar a conduta fiscal responsável. 

Embora a Lei de Responsabilidade Fiscal já tenha 
completado treze anos, até hoje o Conselho de Gestão 
Fiscal não foi regulamentado e instalado. É inegável que 
tal instituição está fazendo muita falta ao Brasil, tendo 
em vista o festival de contabilidade criativa, que cresce 
e contamina nossa credibilidade fiscal, e da burocracia 
que sufoca os pequenos municípios com a exigência 
de demonstrativos tão complexos quanto inúteis.

O Senado Federal já tentou, por duas vezes, re-
gulamentar o funcionamento do Conselho, por meio 
dos PLS nº 651, de 2007, do Senador Marconi Perillo, 
e nº 205, de 2001, da Senadora Marina Silva. O Pro-
jeto do Senador Perillo foi rejeitado sob o argumento 
de inconstitucionalidade. Argumentaram os relatores 
na CCJ e CAE que a proposição invadia competência 
privativa do Poder Executivo para criação de órgão da 
administração pública, conforme reza o art. 61, inciso II, 
alínea e, da Constituição Federal. Pelo mesmo motivo, 
o Projeto da Senadora Marina Silva foi convertido, em 
parecer aprovado na CCJC, em proposição autoriza-
tiva que, como tal, não feriria a competência privativa 
do Executivo. Tal projeto foi, posteriormente, arquivado 
ao final da legislatura, tendo em vista que sua autora 
não mais exercia mandato de Senadora.

Para evitar que o projeto ora apresentado tenha 
destino similar a seus congêneres, cerquei-me de pre-
cauções no sentido de não extrapolar os comandos 
do art. 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que cria 
o Conselho de Gestão Fiscal e determina, no § 2º do 
mesmo artigo, que a lei “disporá sobre a composição 
e a forma de funcionamento do conselho”.

Temos, portanto, uma situação em que o Conse-
lho já está criado pela LRF. Se um projeto de iniciativa 
parlamentar se limitar a cumprir o que é exigido pelo ci-
tado § 2º, simplesmente estabelecendo a “composição” 
e a “forma de funcionamento” do Conselho, não estará 
invadindo competência constitucional do Executivo.

É exatamente isso que fazemos no projeto que 
levamos à apreciação dos Senhores Senadores. No 
art. 1º estabelecemos que o escopo da proposição se 
restringe a fixar a “composição” e a “forma de funcio-
namento” do Conselho. O art. 2º limita-se a reproduzir 
as competências do Conselho, conforme fixadas na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, com o fim didático 
de dar plena compreensão do texto legal, em confor-
midade com as regras de redação legislativa institu-
ídas pela Lei Complementar nº 95, de 1998. No art. 
3º, dispomos sobre a “forma de funcionamento” e, no 
art. 4º, sobre a “composição” do conselho. Todos os 
demais aspectos administrativos necessários ao fun-
cionamento do Conselho, como a fixação de dotação 
orçamentária, a criação de órgãos de assessoria ou 
a cessão de pessoal, são deixados a cargo do Poder 
Executivo Federal. 

Cremos que, com essa estrutura de organização e 
limitação de alcance da legislação emanada pelo Legis-
lativo, não há que se falar em invasão de competência 
do Executivo. Mais ainda, não avançamos um milímetro 
sequer em termos de ampliação de competência do 
Conselho além daquelas fixadas na Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Limitamo-nos a dispor sobre os meios 
pelos quais aquelas competências serão exercidas.

No que diz respeito à composição, também obe-
decemos à diversidade e equidade de representação 
de todos os Poderes, nos três níveis de governo, con-
forme exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Advirto, por fim, que tramita na Câmara dos De-
putados o PL nº 3.744, de 2000, de iniciativa do Poder 
Executivo, que visa regular o funcionamento do Con-
selho de Gestão Fiscal. O cenário ideal seria traba-
lharmos sobre o texto do Executivo, que, por ter sido 
proposto por aquele Poder, não sofre as restrições de 
iniciativa as quais me referi. Todavia, já são treze anos 
tramitando na Câmara e pouca perspectiva há de que 
essa matéria chegue ao Senado nos próximos meses. 

Precisamos, portanto, agir e transformar em rea-
lidade esse necessário aperfeiçoamento institucional. 

Frente ao exposto, conto com o apoio dos ilus-
tres Pares para a aprovação deste projeto, que, uma 
vez convertido em lei, em muito contribuirá para o 
ordenamento de nossas contas públicas, bem como 
para a recuperação de nossa credibilidade fiscal, tão 
vilipendiada nos últimos anos.

Sala das Sessões, – Senador Fernando Collor.
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LEGISLAÇÃO CITADA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

....................................................................................

Título IV  
Da Organização dos Poderes

Capítulo I 
Do Poder Legislativo

Seção VIII 
 Do Processo Legislativo

Subseção III 
Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e 
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da 
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do 
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao 
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, 
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na 
forma e nos casos previstos nesta Constituição.

§ 1º – São de iniciativa privativa do Presidente 
da República as leis que:

I – fixem ou modifiquem os efetivos das Forças 
Armadas;

II – disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públi-

cos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria 
tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal 
da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu 
regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 

d) organização do Ministério Público e da Defen-
soria Pública da União, bem como normas gerais para a 
organização do Ministério Público e da Defensoria Pú-
blica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da ad-
ministração pública, observado o disposto no art. 84, VI; 

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurí-
dico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, 
remuneração, reforma e transferência para a reserva. 

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleito-
rado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos 
eleitores de cada um deles.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR No 101, 
DE 4 DE MAIO DE 2000

....................................................................................

Capítulo X  
Disposições Finais e Transitórias

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma 
permanente, da política e da operacionalidade da ges-
tão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, 
constituído por representantes de todos os Poderes e 
esferas de Governo, do Ministério Público e de entida-
des técnicas representativas da sociedade, visando a:

I – harmonização e coordenação entre os entes 
da Federação;

II – disseminação de práticas que resultem em 
maior eficiência na alocação e execução do gasto pú-
blico, na arrecadação de receitas, no controle do endi-
vidamento e na transparência da gestão fiscal;

III – adoção de normas de consolidação das con-
tas públicas, padronização das prestações de contas 
e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de 
que trata esta Lei Complementar, normas e padrões 
mais simples para os pequenos Municípios, bem como 
outros, necessários ao controle social;

IV – divulgação de análises, estudos e diagnós-
ticos.

§ 1o O conselho a que se refere o caput instituirá 
formas de premiação e reconhecimento público aos ti-
tulares de Poder que alcançarem resultados meritórios 
em suas políticas de desenvolvimento social, conjuga-
dos com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas 
normas desta Lei Complementar.

§ 2o Lei disporá sobre a composição e a forma 
de funcionamento do conselho.
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR No 95, 
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre a elaboração, a redação, a al-
teração e a consolidação das leis, conforme 
determina o parágrafo único do art. 59 da 
Constituição Federal, e estabelece normas 
para a consolidação dos atos normativos 
que menciona.

O Presidente da República Faço saber que o 
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei Complementar:

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares

Art. 1o A elaboração, a redação, a alteração e a 
consolidação das leis obedecerão ao disposto nesta 
Lei Complementar.
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Parágrafo único. As disposições desta Lei Com-
plementar aplicam-se, ainda, às medidas provisórias e 
demais atos normativos referidos no art. 59 da Consti-
tuição Federal, bem como, no que couber, aos decretos 
e aos demais atos de regulamentação expedidos por 
órgãos do Poder Executivo.

Art. 2o (VETADO)
§ 1o (VETADO)
§ 2o Na numeração das leis serão observados, 

ainda, os seguintes critérios:
I – as emendas à Constituição Federal terão 

sua numeração iniciada a partir da promulgação da 
Constituição;

II – as leis complementares, as leis ordinárias 
e as leis delegadas terão numeração seqüencial em 
continuidade às séries iniciadas em 1946.

CAPÍTULO II 
Das Técnicas de Elaboração, 

Redação e Alteração Das Leis

Seção I 
Da Estruturação das Leis

Art. 3º A lei será estruturada em três partes bá-
sicas:

I – parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a 
ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e a indica-
ção do âmbito de aplicação das disposições normativas;

II – parte normativa, compreendendo o texto das 
normas de conteúdo substantivo relacionadas com a 
matéria regulada;

III – parte final, compreendendo as disposições 
pertinentes às medidas necessárias à implementação 
das normas de conteúdo substantivo, às disposições 
transitórias, se for o caso, a cláusula de vigência e a 
cláusula de revogação, quando couber.

Art. 4º A epígrafe, grafada em caracteres maiús-
culos, propiciará identificação numérica singular à lei e 
será formada pelo título designativo da espécie normati-
va, pelo número respectivo e pelo ano de promulgação.

Art. 5º A ementa será grafada por meio de carac-
teres que a realcem e explicitará, de modo conciso e 
sob a forma de título, o objeto da lei.

Art. 6º O preâmbulo indicará o órgão ou institui-
ção competente para a prática do ato e sua base legal.

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto 
da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados 
os seguintes princípios:

I – excetuadas as codificações, cada lei tratará 
de um único objeto;

II – a lei não conterá matéria estranha a seu ob-
jeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência 
ou conexão;

III – o âmbito de aplicação da lei será estabe-
lecido de forma tão específica quanto o possibilite o 
conhecimento técnico ou científico da área respectiva;

IV – o mesmo assunto não poderá ser disciplina-
do por mais de uma lei, exceto quando a subseqüen-
te se destine a complementar lei considerada básica, 
vinculando-se a esta por remissão expressa.

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma 
expressa e de modo a contemplar prazo razoável para 
que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a 
cláusula “entra em vigor na data de sua publicação” 
para as leis de pequena repercussão.

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor 
das leis que estabeleçam período de vacância far-se-
-á com a inclusão da data da publicação e do último 
dia do prazo, entrando em vigor no dia subseqüente à 
sua consumação integral. 

§ 2º As leis que estabeleçam período de vacância 
deverão utilizar a cláusula ‘esta lei entra em vigor após 
decorridos (o número de) dias de sua publicação oficial’. 

Art. 9º Quando necessária a cláusula de revo-
gação, esta deverá indicar expressamente as leis ou 
disposições legais revogadas.

Art. 9º A cláusula de revogação deverá enumerar, 
expressamente, as leis ou disposições legais revogadas. 

Parágrafo único. (VETADO) 

Seção II 
Da Articulação e da Redação das Leis

Art. 10. Os textos legais serão articulados com 
observância dos seguintes princípios:

I – a unidade básica de articulação será o artigo, 
indicado pela abreviatura “Art.”, seguida de numeração 
ordinal até o nono e cardinal a partir deste;

II – os artigos desdobrar-se-ão em parágrafos ou 
em incisos; os parágrafos em incisos, os incisos em 
alíneas e as alíneas em itens;

III – os parágrafos serão representados pelo sinal 
gráfico “§”, seguido de numeração ordinal até o nono e 
cardinal a partir deste, utilizando-se, quando existente 
apenas um, a expressão “parágrafo único” por extenso;

IV – os incisos serão representados por algaris-
mos romanos, as alíneas por letras minúsculas e os 
itens por algarismos arábicos;

V – o agrupamento de artigos poderá constituir 
Subseções; o de Subseções, a Seção; o de Seções, o 
Capítulo; o de Capítulos, o Título; o de Títulos, o Livro 
e o de Livros, a Parte;

VI – os Capítulos, Títulos, Livros e Partes serão 
grafados em letras maiúsculas e identificados por alga-
rismos romanos, podendo estas últimas desdobrar-se 
em Parte Geral e Parte Especial ou ser subdivididas 
em partes expressas em numeral ordinal, por extenso;
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VII – as Subseções e Seções serão identificadas em 
algarismos romanos, grafadas em letras minúsculas e pos-
tas em negrito ou caracteres que as coloquem em realce;

VIII – a composição prevista no inciso V poderá tam-
bém compreender agrupamentos em Disposições Prelimi-
nares, Gerais, Finais ou Transitórias, conforme necessário.

Art. 11. As disposições normativas serão redigi-
das com clareza, precisão e ordem lógica, observadas, 
para esse propósito, as seguintes normas: 

I – para a obtenção de clareza:
a) usar as palavras e as expressões em seu senti-

do comum, salvo quando a norma versar sobre assunto 
técnico, hipótese em que se empregará a nomenclatura 
própria da área em que se esteja legislando;

b) usar frases curtas e concisas;
c) construir as orações na ordem direta, evitando 

preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis;
d) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo 

o texto das normas legais, dando preferência ao tempo 
presente ou ao futuro simples do presente;

e) usar os recursos de pontuação de forma judi-
ciosa, evitando os abusos de caráter estilístico;

II – para a obtenção de precisão:
a) articular a linguagem, técnica ou comum, de 

modo a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei 
e a permitir que seu texto evidencie com clareza o conte-
údo e o alcance que o legislador pretende dar à norma;

b) expressar a idéia, quando repetida no texto, 
por meio das mesmas palavras, evitando o emprego 
de sinonímia com propósito meramente estilístico;

c) evitar o emprego de expressão ou palavra que 
confira duplo sentido ao texto;

d) escolher termos que tenham o mesmo sentido 
e significado na maior parte do território nacional, evi-
tando o uso de expressões locais ou regionais;

e) usar apenas siglas consagradas pelo uso, ob-
servado o princípio de que a primeira referência no texto 
seja acompanhada de explicitação de seu significado;

f) grafar por extenso quaisquer referências feitas, 
no texto, a números e percentuais;

f) grafar por extenso quaisquer referências a núme-
ros e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos 
em que houver prejuízo para a compreensão do texto; 

g) indicar, expressamente o dispositivo objeto 
de remissão, em vez de usar as expressões ‘anterior’, 
‘seguinte’ ou equivalentes; 

III – para a obtenção de ordem lógica:
a) reunir sob as categorias de agregação – sub-

seção, seção, capítulo, título e livro – apenas as dis-
posições relacionadas com o objeto da lei;

b) restringir o conteúdo de cada artigo da lei a 
um único assunto ou princípio;

c) expressar por meio dos parágrafos os aspec-
tos complementares à norma enunciada no caput do 
artigo e as exceções à regra por este estabelecida;

d) promover as discriminações e enumerações 
por meio dos incisos, alíneas e itens.

Seção III 
Da Alteração das Leis

Art. 12. A alteração da lei será feita:
I – mediante reprodução integral em novo texto, 

quando se tratar de alteração considerável;
II – na hipótese de revogação;
II – mediante revogação parcial; 
III – nos demais casos, por meio de substituição, 

no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo 
de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

a) não poderá ser modificada a numeração dos 
dispositivos alterados;

a) revogado; 
b) no acréscimo de dispositivos novos entre pre-

ceitos legais em vigor, é vedada, mesmo quando reco-
mendável, qualquer renumeração, devendo ser utilizado 
o mesmo número do dispositivo imediatamente anterior, 
seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas 
quantas forem suficientes para identificar os acréscimos;

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qual-
quer renumeração de artigos e de unidades superio-
res ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo 
ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade 
imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, 
em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes 
para identificar os acréscimos; 

c) é vedado o aproveitamento do número de dis-
positivo revogado, devendo a lei alterada manter essa 
indicação, seguida da expressão “revogado”;

c) é vedado o aproveitamento do número de dispo-
sitivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo 
Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal 
Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, 
seguida da expressão ‘revogado’, ‘vetado’, ‘declarado in-
constitucional, em controle concentrado, pelo Supremo 
Tribunal Federal’, ou ‘execução suspensa pelo Senado 
Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal’; 

d) o dispositivo que sofrer modificação de reda-
ção deverá ser identificado, ao seu final, com as letras 
NR maiúsculas, entre parênteses.

d) é admissível a reordenação interna das uni-
dades em que se desdobra o artigo, identificando-se 
o artigo assim modificado por alteração de redação, 
supressão ou acréscimo com as letras ‘NR’ maiúsculas, 
entre parênteses, uma única vez ao seu final, obede-
cidas, quando for o caso, as prescrições da alínea “c”. 
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Parágrafo único. O termo ‘dispositivo’ menciona-
do nesta Lei refere-se a artigos, parágrafos, incisos, 
alíneas ou itens. 

CAPÍTULO III 
Da Consolidação das Leis 
e Outros Atos Normativos

Seção I 
Da Consolidação das Leis

Art. 13. As leis federais serão reunidas em co-
dificações e em coletâneas integradas por volumes 
contendo matérias conexas ou afins, constituindo em 
seu todo, juntamente com a Constituição Federal, a 
Consolidação das Leis Federais Brasileiras.

Art. 13. As leis federais serão reunidas em codifi-
cações e consolidações, integradas por volumes con-
tendo matérias conexas ou afins, constituindo em seu 
todo a Consolidação da Legislação Federal. 

§ 1º A consolidação consistirá na integração de 
todas as leis pertinentes a determinada matéria num 
único diploma legal, revogando-se formalmente as 
leis incorporadas à consolidação, sem modificação 
do alcance nem interrupção da força normativa dos 
dispositivos consolidados. 

§ 2º Preservando-se o conteúdo normativo original 
dos dispositivos consolidados, poderão ser feitas as se-
guintes alterações nos projetos de lei de consolidação: 

I – introdução de novas divisões do texto legal 
base; 

II – diferente colocação e numeração dos artigos 
consolidados; 

III – fusão de disposições repetitivas ou de valor 
normativo idêntico; 

IV – atualização da denominação de órgãos e 
entidades da administração pública; 

V – atualização de termos antiquados e modos 
de escrita ultrapassados; 

VI – atualização do valor de penas pecuniárias, 
com base em indexação padrão; 

VII – eliminação de ambigüidades decorrentes 
do mau uso do vernáculo; 

VIII – homogeneização terminológica do texto; 
IX – supressão de dispositivos declarados incons-

titucionais pelo Supremo Tribunal Federal, observada, 
no que couber, a suspensão pelo Senado Federal de 
execução de dispositivos, na forma do art. 52, X, da 
Constituição Federal; 

X – indicação de dispositivos não recepcionados 
pela Constituição Federal; 

XI – declaração expressa de revogação de dispo-
sitivos implicitamente revogados por leis posteriores. 

§ 3º As providências a que se referem os incisos 
IX, X e XI do § 2o deverão ser expressa e fundada-
mente justificadas, com indicação precisa das fontes 
de informação que lhes serviram de base. 

Art. 14. Ressalvada a legislação codificada e já 
consolidada, todas as leis e decretos-leis de conteúdo 
normativo e de alcance geral em vigor serão reunidos 
em coletâneas organizadas na forma do artigo ante-
rior, observados os prazos e procedimentos a seguir:

Art. 14. Para a consolidação de que trata o art. 13 
serão observados os seguintes procedimentos: 

I – os órgãos diretamente subordinados à Pre-
sidência da República e os Ministérios, no prazo de 
cento e oitenta dias, contado da vigência desta Lei 
Complementar, procederão ao exame, triagem e sele-
ção das leis complementares, delegadas, ordinárias e 
decretos-leis relacionados com as respectivas áreas de 
competência, agrupando e consolidando os textos que 
tratem da mesma matéria ou de assuntos vinculados 
por afinidade, pertinência ou conexão, com indicação 
precisa dos diplomas legais ou preceitos expressa ou 
implicitamente revogados;

I – O Poder Executivo ou o Poder Legislativo pro-
cederá ao levantamento da legislação federal em vigor 
e formulará projeto de lei de consolidação de normas 
que tratem da mesma matéria ou de assuntos a ela 
vinculados, com a indicação precisa dos diplomas le-
gais expressa ou implicitamente revogados; 

II – no prazo de noventa dias, contado da vigência 
desta Lei Complementar, as entidades da administração 
indireta adotarão, quanto aos diplomas legais relacio-
nados com a sua competência, as mesmas providên-
cias determinadas no inciso anterior, remetendo os 
respectivos textos ao Ministério a que estão vinculadas, 
que os revisará e remeterá, juntamente com os seus, 
à Presidência da República, para encaminhamento ao 
Congresso Nacional nos sessenta dias subseqüentes 
ao encerramento do prazo estabelecido no inciso I;

II – a apreciação dos projetos de lei de consolidação 
pelo Poder Legislativo será feita na forma do Regimento 
Interno de cada uma de suas Casas, em procedimen-
to simplificado, visando a dar celeridade aos trabalhos; 

III – a Mesa do Congresso Nacional adotará todas 
as medidas necessárias para, no prazo máximo de cen-
to e oitenta dias a contar do recebimento dos textos de 
que tratam os incisos I e II, ser efetuada a primeira pu-
blicação da Consolidação das Leis Federais Brasileiras.

III – revogado. 
§ 1º Não serão objeto de consolidação as medi-

das provisórias ainda não convertidas em lei. 
§ 2º A Mesa Diretora do Congresso Nacional, de 

qualquer de suas Casas e qualquer membro ou Co-
missão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal 
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ou do Congresso Nacional poderá formular projeto de 
lei de consolidação. 

§ 3º Observado o disposto no inciso II do caput, 
será também admitido projeto de lei de consolidação 
destinado exclusivamente à: 

I – declaração de revogação de leis e dispositivos 
implicitamente revogados ou cuja eficácia ou validade 
encontre-se completamente prejudicada; 

II – inclusão de dispositivos ou diplomas espar-
sos em leis preexistentes, revogando-se as disposi-
ções assim consolidadas nos mesmos termos do § 
1o do art. 13. 

§ 4º (VETADO) 
Art. 15. Na primeira sessão legislativa de cada legis-

latura, a Mesa do Congresso Nacional promoverá a atu-
alização da Consolidação das Leis Federais Brasileiras, 
incorporando às coletâneas que a integram as emendas 
constitucionais, leis, decretos legislativos e resoluções 
promulgadas durante a legislatura imediatamente ante-
rior, ordenados e indexados sistematicamente.

Seção II 
Da Consolidação de Outros Atos Normativos

Art. 16. Os órgãos diretamente subordinados 
à Presidência da República e os Ministérios, assim 
como as entidades da administração indireta, adota-
rão, em prazo estabelecido em decreto, as providên-
cias necessárias para, observado, no que couber, o 
procedimento a que se refere o art. 14, ser efetuada 
a triagem, o exame e a consolidação dos decretos de 
conteúdo normativo e geral e demais atos normativos 
inferiores em vigor, vinculados às respectivas áreas 
de competência, remetendo os textos consolidados à 
Presidência da República, que os examinará e reunirá 
em coletâneas, para posterior publicação.

Art. 17. O Poder Executivo, até cento e oitenta 
dias do início do primeiro ano do mandato presidencial, 
promoverá a atualização das coletâneas a que se re-

fere o artigo anterior, incorporando aos textos que as 
integram os decretos e atos de conteúdo normativo e 
geral editados no último quadriênio.

CAPÍTULO IV 
Disposições Finais

Art. 18. Eventual inexatidão formal de norma 
elaborada mediante processo legislativo regular não 
constitui escusa válida para o seu descumprimento.

Art. 18 – A (VETADO) 
Art. 19. Esta Lei Complementar entra em vigor no 

prazo de noventa dias, a partir da data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 1998; 177º da Inde-

pendência e 110º da República. – FERNANDO HEN-
RIQUE CARDOSO.

(Às Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania, e de Assuntos Econômicos, cabendo, 
à última, decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Os projetos que acabam 
de ser lidos serão publicados e remetidos às Comis-
sões competentes.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, ofício 
que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 157/2013-CI

Brasília, 9 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Caro Presidente Renan,
Comunico a Vossa Excelência que designei o Se-

nador Cícero Lucena como membro Titular da Subco-
missão Permanente sobre Obras de Preparação para 
a Seca – CIPOSECA, em substituição ao Senador 
Flexa Ribeiro, ficando a composição da seguinte forma
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – O ofício que acaba de 
ser lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Esgotou-se ontem o prazo 
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, 
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da 
apreciação pelo Plenário, do Projeto de Lei do Se-
nado nº 226, de 2011, do Senador Acir Gurgacz, que 
altera o art. 964 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 – Código Civil, para outorgar privilégio especial, 
sobre os produtos do abate, ao credor por animais.

Tendo sido aprovado terminativamente pela Co-
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto 
vai à Câmara dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal re-
cebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 76, 
de 2013 (nº 1.309/2013, na origem), que encaminha 
cópia do Acórdão nº 2.674/2013-TCU, referente ao 
acompanhamento da operação de crédito autorizada 
pela Resolução nº 59, de 2012, do Senado Federal 
(TC 046.385/2012-6).

É o seguinte o Aviso:

AVISO Nº 76, DE 2013

Aviso nº 1.309 – Seses – TCU – Plenário

Brasília – DF, 2 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conheci-

mento, cópia do acórdão proferido pelo Plenário desta 
Corte nos autos do processo nº TC 046.385/2012-6, 
na Sessão Ordinária de 2-10-2013, acompanhado do 
relatório e do voto que o fundamentam.

Esclareço, por oportuno, que o mencionado acór-
dão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e 
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão 
posteriormente comunicadas.

Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nar-
des, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O Aviso nº 76, de 2013, 
apensado ao processado da Resolução nº 59, de 2012, 
vai à Comissão de Assuntos Econômicos. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Há oradores inscritos.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Primeiro, o Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Sem revisão do orador.) – Para uma comunicação 
inadiável, por favor.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Sem revisão do orador.) – Por gentileza, 
para me inscrever pela Liderança do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – V. Exª está inscrito em 
segundo lugar, Senador Acir.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Sem revisão do orador.) – Para uma comunica-
ção inadiável, Senador Mozarildo.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Anibal, V. Exª 
está inscrito.

Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, Se-
nador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Caro Presidente Mozarildo Caval-
canti, caros colegas, antes de qualquer coisa, quero 
registrar, com a permissão do Senador Acir Gurgacz, 
a presença aqui de diretores da Marcopolo, que tem 
sede em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estão 
fazendo uma visita ao Senado. Hoje, a Marcopolo não 
é só brasileira, ela está no mundo.

Há pouco, o Senador Valdir Raupp, também do 
Estado de Rondônia, Estado do Senador Acir Gurga-
cz, estava dizendo que, na Índia, viu muitos ônibus da 
marca Marcopolo trafegando. É uma coisa extraordi-
nária. Portanto, faço o registro da visita dos diretores 
da Marcopolo no plenário do Senado neste instante.

Sr. Presidente, caros colegas, trago, embora em 
breves pinceladas, uma preocupação que nós catari-
nenses – e não apenas o meu Estado mas o sul do 
País – carregamos em relação às questões de logísti-
ca. Trago o exemplo da rede de lojas Zara.

A rede de lojas Zara varejista têxtil possui um 
modelo de negócios admirado em todo o mundo, ten-
do em destaque um aspecto em particular: seu poder 
de planejamento e realização, que permite a proeza 
de repor as prateleiras de 1.800 lojas, duas vezes por 
semana. Com isso, tem atropelado a concorrência e 
consolidado sua posição no disputado mercado inter-
nacional do vestuário.

Faço esse preâmbulo para mostrar como é a 
eficiência, a dinâmica de um ramo, por exemplo, em 
particular do caso que citei.
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Toda essa virtude, contudo, teve que se dobrar 
à realidade brasileira: deficiências logísticas, burocra-
cia e impostos elevados, que é o malfado custo Brasil. 
Essa rede internacional de lojas, para atuar no Brasil, 
teve que alterar seu sistema de trabalho, seu sistema 
de conduzir.

Diante dessa realidade, os planos de expansão 
da companhia foram retardados em relação ao pla-
nejamento inicial, e os processos que a tornaram co-
nhecida e competitiva internacionalmente tiveram que 
ser readaptados.

Esse é apenas um exemplo, bastante ilustrati-
vo, vivido por nossos empreendedores diariamente. A 
carência de rodovias, ferrovias, aeroportos, ligações 
intermodais que façam conexão com nossos portos, 
encarece brutalmente os custos de produção. Como 
resultado, perdemos competitividade e, mais grave, 
deixamos de crescer e gerar empregos.

O dano afeta igualmente todos os setores pro-
dutivos. O agronegócio, por exemplo, transporta seus 
insumos e sua produção em caminhões, gerando um 
desperdício quase tão grande quanto a dimensão con-
tinental de nosso País.

Cito a situação das agroindústrias do oeste de 
Santa Catarina. Lá estão sediadas grandes coopera-
tivas, produtores de gado, suínos e aves, e seus de-
rivados, que abastecem o Brasil e um vasto mercado 
internacional.

Trazer o milho, por exemplo, do Centro-Oeste 
brasileiro por via rodoviária, eleva brutalmente os cus-
tos e, muitas vezes, impede a atividade de pequenos 
produtores, que não conseguem suportar as variações. 
Na outra via, sofrem os produtores de grãos, não ape-
nas para levar sua produção para os consumidores 
no sul do Brasil, ou para qualquer lugar deste País, 
como também para destiná-la aos portos, visando à 
exportação, quer em grãos ou, no caso catarinense, 
transformando em carnes, em produtos agregados, o 
que é mais importante.

A solução lógica é o investimento em um sistema 
ferroviário – aí é que está o nó –, modal historicamen-
te relegado em nosso País, cuja importância torna-se 
cada vez mais latente.

Ainda que tardiamente, o Governo Federal tem 
demonstrado que reconhece o problema e, mais que 
isso, sua incapacidade de suprir as carências com a 
urgência necessária. Buscar a parceria do setor pri-
vado é medida sensata, mas que não pode escusar o 
Poder Público de suas obrigações.

A burocracia – aí está um ponto nevrálgico tam-
bém –, igualmente, é um mal a ser combatido. A ques-
tão está intrinsecamente ligada à questão tributária 

O Fisco consome – vejam bem – uma fatia su-
perior a 40% do rendimento bruto para pagamento de 
tributos sobre os ganhos, consumo, patrimônio e outros. 
São cinco meses completos destinados unicamente ao 
pagamento de impostos. Vejam bem, cerca de 40%. O 
Fisco consome 40% da arrecadação de impostos para 
a sua administração. Quer dizer, aí é uma loucura, não 
tem cabimento.

Estudo realizado pela Fiesp (Federação das In-
dústrias de São Paulo) revelou que a indústria de 
transformação desembolsou cerca de R$24 bilhões 
somente com tributos no ano passado.

Notem que esse valor não representa o total pago 
destinado ao Poder Público, mas o custo diretamente 
relacionado à quitação desses impostos.

Em média, as empresas alocam dez pessoas 
para cuidar de atividades ligadas à tributação, incluindo 
despesas fiscais, encargo sobre a folha de pagamento 
ou de contabilidade. Esta média é normal: as empre-
sas alocam cerca de dez pessoas para cuidarem da 
questão burocrática.

Somem-se ainda os custos com instalação e ope-
racionalização de softwares; obrigações acessórias, 
como livros, registros e armazenamento de dados; 
terceirização de serviços fiscais e os custos judiciais 
das empresas.

A conclusão óbvia é que as pequenas empresas, 
que não dispõem da mesma capacitação e recursos, 
são as mais penalizadas. Enquanto, na média, o gasto 
com burocracia equivale a 1,16% da receita das empre-
sas. Entre as pequenas, o percentual chega a 3,13%.

Vale citar estudo do Banco Mundial, que com-
para o tempo gasto pelas empresas de médio porte, 
em diferentes nações, para pagamento de imposto de 
renda, contribuições fiscais e previdenciárias. O Brasil 
ficou em primeiro lugar, gastando 2.600 horas anuais, 
seguido da Bolívia, onde são consumidas 1.025 horas, 
e da Nigéria, com 956 horas.

Vejam bem como fica essa comparação entre os 
diversos países do mundo.

Apenas para termos uma base de comparação, 
em nosso vizinho Uruguai as empresas consomem 
310 horas, quase o mesmo que a Etiópia. Nos Esta-
dos Unidos são 175 horas, e na Inglaterra, apenas 110 
horas de destinação de tempo que essas empresas 
precisam resguardar para cuidar da parte burocráti-
ca e acompanhar esses empecilhos, essas questões 
que existem de fiscalização, de normas, e assim por 
diante. Enquanto nos Estados Unidos são 175 horas 
e na Inglaterra, 110 horas, nós, no Brasil, vamos para 
2.600 horas, e ficamos em primeiro lugar no mundo 
em reservar horas para cuidar da questão burocrática. 
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Se o problema da infraestrutura concerne quase 
exclusivamente ao Poder Executivo...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANDER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Já vou encerrando, Sr. Presidente.

Se o problema da infraestrutura concerne qua-
se exclusivamente ao Poder Executivo, as soluções 
para combater a burocracia passam, essencialmente, 
pelo Legislativo. Sem dúvida, são mudanças profun-
das, que exigem planejamento e coordenação nas 
esferas federal, estadual e municipal, que devem ser 
igualmente harmonizadas com as necessidades da 
iniciativa privada.

Ao superarmos essa improdutiva oposição entre 
setor público e privado e trabalharmos juntos, tenho 
certeza, avançaremos, em benefício de todo Brasil.

São essas as considerações que trago, Sr. Pre-
sidente, na tarde de hoje, falando da questão da falta 
de logística para termos competitividade no campo 
internacional e também das horas que as nossas em-
presas precisam reservar para atender às exigências 
do Fisco, da burocracia brasileira. Por exemplo, no 
Brasil, são necessárias 2.600 horas, ...

(Soa a campainha.)

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – ... enquanto na Inglaterra são 110 horas 
e nos Estados Unidos são 175 horas. E nós estamos 
em primeiro lugar nessa burocracia no mundo. Infe-
lizmente, estamos vivendo isso. Precisamos procurar 
simplificar cada vez mais. 

São as considerações que trago. Agradeço, mais 
uma vez, Sr. Presidente, Senador Mozarildo, por ter 
tido uma certa tolerância com o nosso tempo na tribu-
na, na tarde de hoje.

Muito obrigado. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra agora, 
pela Liderança do PDT, ao Senador Acir Gurgacz, por 
permuta comigo. 

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – AP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

Solicito a minha inscrição para uma comunica-
ção inadiável. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – V. Exa será atendido. 

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Sras e Srs. Senadores, nossos amigos que 
nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Se-
nado, na última quinta e sexta-feira, juntamente com 
o Senador Valdir Raupp, com o Senador Ivo Cassol, 
com a Deputada Marinha e demais autoridades de 

Rondônia, estivemos, com a Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado e a da Câmara dos Depu-
tados, em Guajará-Mirim e Nova Mamoré, na quinta-
-feira, e em Porto Velho, na sexta-feira, no Estado de 
Rondônia, onde finalmente foi dada a ordem de serviço 
para a restauração da BR-425 e também foi realizado 
um seminário sobre logística para o desenvolvimen-
to integrado da Amazônia, com foco, é claro, no nos-
so Estado de Rondônia, nunca deixando de lado, Sr. 
Presidente, o seu Estado, o Estado de Roraima, pois, 
no nosso entendimento, o crescimento e o desenvol-
vimento da Amazônia têm que ser integrados. Nós te-
mos que crescer, o Estado de Rondônia, o Estado do 
Amazonas, o Estado de Roraima, o Estado do Acre. 
São Estados que dependem um do outro. Não são Es-
tados concorrentes. São Estados que podem crescer 
juntos. E esse é o nosso objetivo.

Liderados pelo Senador Raupp, estivemos em 
Porto Velho, em Rondônia, com a Comissão de In-
fraestrutura para debater a questão da logística, do 
crescimento e do desenvolvimento, com relação ao 
transporte dos produtos, principalmente agrícolas, de 
grãos que são produzidos no Estado de Rondônia, no 
Estado de Mato Grosso e no Estado do Acre, vizinho 
de Rondônia, a fim de que sejam transportados para 
outros Estados e outros países. 

A assinatura da ordem de serviço para o início 
das obras de restauração da BR-425, no Vale do Ma-
moré, representa o fim da angústia para a população 
da região e um novo tempo de esperança e desenvol-
vimento para as famílias que moram tanto em Guajará-
-Mirim quanto em Nova Mamoré. 

Na solenidade da assinatura da ordem de serviço, 
o Vice-Governador Airton Gurgacz fez uma homena-
gem a uma das lideranças de Guajará-Mirim que mais 
lutou pela construção e restauração dessa rodovia, o 
ex-Prefeito, ex-Deputado Estadual e ex-Diretor-Geral 
do DER Isaac Bennesby, que foi totalmente apoiado 
pelos demais integrantes da nossa comitiva – Senador 
Raupp, Senador Ivo Cassol.

Sugerimos a homenagem ao DNIT, e o Vice-Go-
vernador Airton Gurgacz também, e estamos apresen-
tando hoje, aqui no Senado, projeto de lei para que a 
BR-425 passe a se chamar também Rodovia Isaac 
Bennesby, com o apoiamento e assinatura conjunta 
dos demais Senadores Ivo Cassol e Valdir Raupp. 
Creio que é uma homenagem justa, pois este homem 
foi o maior responsável pela pavimentação da BR-425.

O que chama a atenção é que a primeira etapa 
dessa obra iniciou-se com recursos municipais, em-
penhados pelo então Prefeito Bennesby, e a segunda 
etapa, através de convênio com o Governo do Estado 
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de Rondônia – na época, o Diretor-Geral era o atual 
Senador Valdir Raupp de Matos.

Essa obra permitiu, depois de sua construção, um 
impulso no desenvolvimento econômico nos diversos 
Municípios ao longo do Rio Mamoré, na fronteira entre 
o Brasil e a Bolívia. Portanto, no momento em que essa 
rodovia será completamente restaurada pelo Governo 
do Estado, nada mais justo do que prestar essa ho-
menagem ao nosso amigo Isaac Bennesby, que nos 
deixou em 25 de dezembro de 2011.

Com a restauração da rodovia, abre-se cami-
nho para projetos importantes para o Estado e para 
a integração do Brasil aos demais países da América 
Latina, como o terminal portuário no Rio Mamoré, a 
ponte binacional e projetos de desenvolvimento local, 
que devem ser retomados pela Suframa e pelo Gover-
no do Estado para estimular a Área de Livre Comércio 
de Guajará-Mirim.

O terminal portuário de Guajará-Mirim, por exem-
plo, é uma obra que estava no PAC 1, foi mantida no 
PAC 2 e já estamos caminhando...

(Soa a campainha.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – ... para o PAC 3, e, até agora, nada des-
sa obra. Mas creio que agora ela vai acontecer, é uma 
obra importantíssima para o Estado de Rondônia e, 
principalmente, para Guajará-Mirim.

Após a audiência pública da Comissão de Agricul-
tura do Senado que realizamos em Guajará-Mirim,no 
dia 30 de agosto, quando discutimos as dificuldades 
econômicas enfrentadas pela região, estive com a Mi-
nistra do Planejamento, Miriam Belchior, numa reunião 
de trabalho onde mostrei a situação da região, inclusive 
com fotos das margens do Rio Mamoré, mostrando a 
precária situação do terminal de exportação do Brasil 
na região, que, na verdade, trata-se de um barranco 
com pranchas de madeira para escoar a produção 
agrícola, produtos alimentícios, eletrônicos e manufa-
turados. Uma vergonha para um porto que se presta 
para exportação para uma população de mais de 300 
mil pessoas que vivem na região do Beni, na Bolívia, 
que dependem muito dos produtos produzidos no Bra-
sil, em especial no Estado de Rondônia.

Diante de nosso apelo, a Ministra tomou provi-
dências para que o projeto de construção do Porto de 
Guajará-Mirim fosse retomado, e agora voltamos a 
Guajará-Mirim, com os diretores e técnicos do DNIT, 
para anunciar a licitação do porto para o primeiro tri-
mestre do ano que vem.

A união de forças políticas e econômicas em 
prol de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, que propomos 
nessa audiência da Comissão de Agricultura, está 

apresentando resultados positivos. E, mais uma vez, 
reafirmamos o compromisso assumido com a popula-
ção de Guajará-Mirim, com o Prefeito Dúlcio Mendes, 
com a população de Nova Mamoré, e com o Prefeito 
Laerte Queiroz, de resolver os entraves burocráticos, 
econômicos e políticos que estão atrapalhando o de-
senvolvimento da região, e trabalhar de forma unida 
com a Bancada federal e o Governo do Estado.

Sr. Presidente, Rondônia está vivendo um mo-
mento importante de alinhamento político da Bancada 
federal com o Governo do Estado e o Governo Federal. 
Precisamos acelerar os projetos em execução e an-
damento em todo o Estado de Rondônia. Enquanto a 
economia e, principalmente, a produção agrícola de 
Rondônia cresce de forma exponencial, a infraestrutura 
para escoamento de nossa produção caminha a pas-
sos lentos. Mas nós temos acompanhado o Governo 
do Estado mediante uma ação do nosso Governador 
Confúcio Moura, que tem feito um empenho muito 
grande para desenvolver o Estado de Rondônia, prin-
cipalmente com relação a investimentos de infraestru-
tura, que têm trazido um resultado excepcional para 
o crescimento do Estado, principalmente com relação 
à produção agrícola do nosso Estado de Rondônia, 
contribuindo...

(Interrupção do som.)

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO) – Mais um minutinho. Muito obrigado, Sr. 
Presidente.

...contribuindo, assim, para o saldo positivo da 
balança comercial brasileira, pois é por meio do agro-
negócio, da produção agrícola que o Brasil consegue 
disputar o saldo positivo com o negativo da balança 
comercial brasileira neste momento. Se nós tirarmos a 
produção agrícola da balança comercial, nós teremos 
um déficit muito grande.

Portanto, fica aqui o nosso apelo para que o Go-
verno Federal mantenha e incremente os investimentos 
na infraestrutura para que nós possamos fazer com 
que o Brasil se torne mais competitivo com relação 
a preços da nossa produção em geral, em especial a 
produção agrícola do nosso País, particularmente da 
Amazônia e do nosso Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente, demais Senado-
res que nos aguardam.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, como 
orador inscrito, ao Senador Valdir Raupp, do PMDB de 
Rondônia e Presidente Nacional do PMDB.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Srªs e 
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Srs. Senadores, a melhoria do transporte urbano, cuja 
redução das tarifas de ônibus é uma das reivindicações 
mais frequentes das recentes manifestações públicas 
que eclodiram por todo o País.

Enquanto os usuários do transporte coletivo fazem 
essas queixas, Sr. Presidente, os motoristas brasileiros 
se irritam com a lentidão do trânsito, os insuportáveis 
engarrafamentos e a falta de lugares para estacionar 
seus veículos. Em comum nos protestos de ambas as 
categorias estão o desrespeito às leis do trânsito, o es-
tresse e a imprudência, e os acidentes que entre nós 
apresentam número semelhante ao de uma guerra civil.

O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Senador Valdir Raupp, me permite um aparte 
rápido, porque eles vão ter que se retirar?

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Claro, sem dúvida, Senador Paulo Paim, con-
terrâneos do Rio Grande do Sul.

O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS) 
– Primeiro, quero cumprimentar V. Exª, que recebeu 
aqui os diretores da Marcopolo, e o nosso Senador Acir 
Gurgacz, que me apresentou a eles aqui. Eles são da 
minha cidade, ambos, lá de Caxias do Sul. Na Mar-
copolo foi onde meu pai trabalhou – já é falecido –, e 
trabalhou durante longo período. Depois se aposentou 
e, ainda assim, permitiram que ele continuasse traba-
lhando – ele sempre agradeceu – na parte da noite. 
Em muitas noites, eu ia para dentro da empresa com 
ele. Tenho belas recordações daquela empresa. Então, 
quero só registrar a presença do Leandro Pavan e do 
Jocemario Dartora, ambos diretores da Marcopolo, 
empresa que é um orgulho para o Rio Grande e para o 
Brasil. Eu sei dos elogios que V. Exª vai fazer também, 
no discorrer do seu pronunciamento, mas como eles 
vão se retirar, fiz questão de falar, já que são da mi-
nha terra natal. Não há compromisso nenhum de eles 
votarem em mim. Só registro porque eu amo aquela 
cidade. Um abraço a ambos.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO) – Elogios merecidos, Senador Paulo Paim, porque 
a Marcopolo é hoje uma empresa que orgulha o Bra-
sil e até fora do Brasil. Ela leva o nome do País para 
fora, porque eu estive na Índia, durante 10 dias, e lá vi 
centenas ou milhares de ônibus com a carroceria da 
Marcopolo, em uma parceira com a Tata Motors, uma 
empresa indiana. E, se não me falha a memória, em 
Angola também. Eu estive em Angola e parece que lá 
também há Marcopolo. Então, parabéns aos empre-
sários da Marcopolo do Rio Grande Sul!.

É hora, Sr. Presidente, de repensarmos coletiva-
mente e com inarredável determinação a questão da 
mobilidade urbana. A produção e a comercialização 
de veículos automotores no Brasil têm apresentado 

resultados vertiginosos nos últimos anos, mas o Poder 
Público tem-se mostrado incapaz de expandir a malha 
viária na mesma proporção.

O incentivo ao uso da bicicleta para os desloca-
mentos urbanos, Sr. Presidente, não teria o condão 
de resolver de forma definitiva os graves problemas 
do caótico trânsito brasileiro, mas é inegável que seria 
uma grande contribuição. O próprio Governo brasileiro 
já reconheceu a conveniência de trocar o carro pela 
bicicleta no transporte urbano quando lançou, em se-
tembro de 2004, o Programa Brasileiro de Mobilidade 
por Bicicleta.

O Programa propõe a ação integrada dos pode-
res públicos de todas as esferas e a participação de 
diversos outros agentes, além da execução de uma po-
lítica específica para o transporte cicloviário no Brasil. 
A bicicleta está em moda, Sr. Presidente. Precisamos 
dar incentivos, inclusive, fiscais, a exemplo de outros 
produtos, para a bicicleta. Entretanto, os esforços até 
agora despendidos não têm conseguido superar a ve-
locidade com que novos automóveis passam a circu-
lar diariamente pelas ruas das nossas cidades. Nesse 
sentido, os incentivos concedidos às montadoras de 
automóveis parecem uma contradição aos propósitos 
de facilitar os deslocamentos e humanizar o trânsito.

Basta lembrar, Srªs e Srs. Senadores, que o 
número de domicílios com carros no Brasil saltou de 
23% do total de moradias para 40% nas últimas duas 
décadas, um aumento de 74%; e as vendas de veí-
culos novos quase quintuplicaram, saltando de 712 
mil unidades, em 1990, para 3,5 milhões unidades, 
em 2010. Isso não quer dizer que não seja uma coisa 
boa. Acho muito bom que o brasileiro possa ter o seu 
automóvel, mas poderíamos conciliar também com a 
bicicleta, mesmo quem tem automóvel para usar nos 
finais de semana ou num dia ou noutro que pudesse 
usar também a bicicleta nos grandes centros.

Em recente entrevista ao jornal O Estado de S. 
Paulo, a consultora Letícia Costa lembrou que no Bra-
sil, ao mesmo tempo em que o carro representa um 
símbolo de status, a deficiência do transporte público 
incentiva a compra. Então, a deficiência do transpor-
te público dos grandes centros acaba incentivando a 
compra do carro. Vamos trocar um pouco o carro por 
bicicleta.

Assim, não é de surpreender que a produção de 
veículos, este ano, venha a estabelecer um novo re-
corde, com quase 3,9 milhões de novos automóveis. 
Também não surpreende que os carros andem numa 
velocidade entre cinco e oito quilômetros por hora, 
nos congestionamentos da capital paulista, enquanto 
os ciclistas trafegam a quinze quilômetros horários, 
de acordo com o portal Planeta Sustentável. Então, 
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a bicicleta já está andando mais rápido nos grandes 
centros do que o automóvel.

As vantagens da substituição dos carros pelas 
bicicletas, porém, não se resumem à fluidez do trânsito, 
mas incluem os benefícios à saúde, com o incremen-
to da atividade física, e os ganhos ambientais, com a 
menor emissão de gases poluentes.

Evidentemente, não há como utilizar a bicicleta 
quando é preciso percorrer grandes distâncias entre 
a residência e o local de trabalho ou de estudo, por 
exemplo, em alguns casos. Nesses casos, Sr. Presi-
dente, a ampliação das ciclovias e a construção de 
bicicletários integrados aos terminais de ônibus e de 
metrô podem reduzir as dificuldades.

Recente levantamento realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Pesquisa Social detectou que os maiores 
motivos que impedem a utilização da bicicleta para lo-
comoção nas cidades brasileiras são, pela ordem: as 
grandes distâncias a serem percorridas, com 47,2% 
das respostas; o medo do trânsito, alegado por 8,1% 
dos entrevistados; a falta de ciclovia, para 7,5%; e a 
falta de integração com outras modalidades, para 5,6% 
das pessoas ouvidas.

Para que os brasileiros se sintam estimulados 
a trocar o carro pela bicicleta, portanto, é necessário 
investir fortemente na expansão das ciclovias, na edu-
cação dos motoristas, na integração das ciclovias com 
os terminais de outros meios de transporte.

O Programa Brasileiro de Mobilidade por Bici-
cleta precisa ser fortalecido e oferecer incentivos, a 
exemplo do Programa Inova Energia, do Governo Fe-
deral, que está investindo R$3 bilhões para fomentar 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
na geração de fontes energéticas alternativas; ou do 
Programa Inova Empresa, que prevê o investimento 
de R$33 bilhões para impulsionar a produtividade e a 
competitividade da economia brasileira.

Tenho certeza, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, de que o incentivo à maior utilização da bicicleta 
trará grandes benefícios à locomoção urbana, à saú-
de dos brasileiros e ao meio ambiente, concorrendo 
ainda para minimizar a violência do trânsito, que tem 
infelicitado milhões de lares brasileiros.

Dando um exemplo, eu já comecei colocando re-
cursos lá em Rondônia para a construção de ciclovias. 
A cidade de Ariquemes está ganhando, já empenhado, 
R$1,3 milhão para construir ciclovias. E assim devemos 
estender para outras cidades do meu Estado.

Acho que isso deve acontecer na maioria dos 
grandes centros brasileiros.

Era o que tinha, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, para uma comunicação inadiável, ao Senador 
Paulo Paim. (Pausa.)

Senador Anibal Diniz, então, por permuta com o 
Senador Paulo Paim.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, telespec-
tadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, ocupo a 
tribuna neste momento para rapidamente informar que 
o especialista em petróleo e gás Nilo Santiago, servidor 
da Petrobras, fará uma palestra na próxima sexta-feira, 
dia 11, na sede da Associação Comercial de Cruzeiro 
do Sul, a convite do Deputado Taumaturgo Lima, que 
contará com a presença também do Governador Tião 
Viana, exatamente para falar sobre a exploração e 
produção de petróleo no Vale do Juruá.

Vale a pena ressaltar que essa palestra acon-
tecerá em função do edital que já foi tornado público 
pela Agência Nacional de Petróleo, para a 12ª Rodada 
de Licitações do Governo Federal para a exploração 
de petróleo e gás de vários blocos em todo o Brasil. 
E, nesses blocos, estão incluídos nove blocos no Vale 
do Juruá. E nós já temos tanto a garantia da Rodada 
de Licitação, que acontecerá nos dias 28 e 29 de no-
vembro, quanto a garantia da diretoria da Petrobras de 
que se vai fazer presente nessa licitação.

Então, aproveito este momento para informar 
que, na sexta-feira à noite, todos os empresários de 
Cruzeiro do Sul que estiverem interessados em discutir 
o assunto petróleo e gás no Vale do Juruá vão ter a 
oportunidade de conhecer o especialista em petróleo 
e gás Nilo Santiago, que vai dar mais uma confirma-
ção dos estudos realizados e da viabilidade plena da 
existência de petróleo e gás no Vale do Juruá.

Isso é muito importante para todos nós, para a 
redenção socioeconômica da região, e nós esperamos 
fazer um grande debate nesse dia, com a presença do 
Governador, do Deputado Taumaturgo Lima, e eu vou 
fazer o possível também para estar presente. Ainda que 
eu tenha agenda a cumprir em Rio Branco, vou fazer 
um esforço para chegar em Cruzeiro do Sul e partici-
par também desse ato, que vai ser muito importante.

Outra notícia que eu gostaria de reforçar hoje – 
essa notícia saiu ontem, mas eu gostaria de reforçar 
hoje – é que a aluna Aline da Conceição Andrade, de 
Cruzeiro do Sul, da Escola Dom Henrique Ruth, foi a 
grande vencedora do VI Concurso de Redação do Pro-
jeto Jovem Senador. Ela foi a campeã nacional, com 
uma redação intitulada Reensaiando Antigos Passos, 
falando da democracia desde os seus primórdios e 
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mostrando quanto a participação política é importan-
te, sendo uma espécie de exemplo para a juventude.

Então, eu quero mandar os meus cumprimentos 
à aluna Aline da Conceição Andrade, aos professores 
da Escola Dom Henrique Ruth e a todos que contribuí-
ram para essa vitória que engrandece o ensino público, 
engrandece a cidade de Cruzeiro do Sul, engrandece 
todos os professores daquela cidade e o ensino pú-
blico de modo geral.

Assim, o Estado do Acre vai aparecer a partir 
dessa conquista da aluna Aline da Conceição Andrade, 
porque foi a melhor redação deste ano do concurso 
Jovem Senador de redação.

Com a tolerância do Senador Paulo Paim, que 
agora ocupa a Presidência, eu gostaria de rapidamente 
manifestar o meu repúdio a mais uma denúncia de es-
pionagem contra o Governo brasileiro. Essa denúncia 
foi feita no último domingo, em reportagem do Fantás-
tico, da TV Globo. 

Segundo a denúncia, a agência canadense de 
segurança em comunicação teria espionado telefone-
mas e e-mails...

(Soa a campainha.) 

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – ... do Ministério de Minas e Energia.

É mais um caso de violação intolerável à sobe-
rania nacional e aos direitos de pessoas e empresas.

Já no mês passado tivemos as denúncias de que 
a própria Presidenta Dilma Rousseff, seus assessores 
e uma das principais empresas do Brasil, a Petrobras, 
foram alvos de espionagem por parte da Agência de 
Segurança dos Estados Unidos, a NSA.

A Presidenta Dilma, o Ministro de Minas e Ener-
gia, Edison Lobão, e a Presidenta da Petrobras, Graça 
Foster, consideraram esses episódios como lamen-
táveis, mas o Brasil espera a resposta dos governos 
acusados de práticas invasivas.

Foi uma denúncia de espionagem por parte dos 
Estados Unidos que levou a Presidenta Dilma a adiar 
a sua visita que faria a Washington ainda neste mês, 
no dia 23 de outubro.

Senador Paim, se possível...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – No primeiro momento em que as denúncias 
surgiram, os americanos alegaram que o objetivo da 
agência norte-americana seria, entre aspas, “enten-
der melhor” a comunicação da Presidenta Dilma com 
sua equipe, mas essas desculpas não convenceram 
o Governo brasileiro, e nem poderiam.

O adiamento da visita da Presidenta Dilma aos 
Estados Unidos foi uma resposta altiva do Governo 

brasileiro para mostrar que o País não tolera essa in-
terferência. Em seguida, a Presidenta Dilma cobrou, 
durante reunião do G20, na Rússia, um pedido de des-
culpas pela espionagem norte-americana.

Agora, temos essa notícia de espionagem cana-
dense no Ministério de Minas e Energia, supostamente 
por causa dos interesses do Canadá na área de mi-
neração. Em ambos os casos, temos atos motivados 
por razões econômicas e estratégicas e que violam os 
direitos do País atingido. 

O Ministro Edison Lobão destacou que o Ministério 
de Minas e Energia possui um bom sistema de prote-
ção e disse, ainda, que as denúncias de espionagem 
não vão interferir na realização de leilões estratégicos 
para o Brasil, como o do Campo de Libras no pré-sal, 
que está previsto para o dia 21 deste mês.

Também a respeito da insegurança ou questio-
namentos sobre os efeitos da espionagem na Petro-
bras, a Presidente da empresa, Graça Foster, já disse, 
neste Senado, que as informações que a Petrobras 
transfere à Agência Nacional de Petróleo envolvendo 
dados referentes a indícios da existência de petróleo 
e gás nas bacias pesquisadas não trafegam pela In-
ternet. Essas informações são passadas por meio de 
DVDs e CDs, entre outros meios físicos que também 
são usados no envio das informações a respeito da 
conclusão das pesquisas em cada poço.

Graça Foster informou também...

(Soa a campainha.)

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – ... que a Petrobras atua em 21 países e man-
tém as comunicações de informações estratégicas por 
meio de circuitos dedicados alugados de concessio-
nárias públicas de telefonia e com base em sistemas 
criptografados. 

Além disso, os cuidados tomados com a prote-
ção das comunicações por e-mail dos servidores e das 
estações de trabalho individuais da Petrobras incluem 
assistência 24 horas, todos os dias.

Sem dúvidas, essas informações nos dão mais 
tranquilidade a respeito da segurança dos dados estra-
tégicos que trafegam pelos computadores da Petrobras.

No entanto, agora temos uma situação delicada: 
por um lado, estamos confiantes de que houve tenta-
tivas de invasão de dados, e essas ações devem ter 
sido completamente inválidas, tanto na Petrobras, como 
no Ministério de Minas e Energia. Por outro lado, isso 
não reduz, não elimina a importância de externamos 
a nossa indignação diante das denúncias de espiona-
gem e a necessidade de sabermos qual será a atitude 
do Brasil daqui em diante.
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Foram cobradas explicações ao governo america-
no, e o Itamaraty pediu, na última segunda-feira, expli-
cações do embaixador do Canadá no Brasil, atenden-
do a determinação da Presidenta Dilma. Acredito que 
outras explicações nos serão dadas. Considero que é 
importante que todos os brasileiros e este Congresso 
saibam, com clareza, os desdobramentos desses epi-
sódios. Não é possível permitirmos que, em meio ao 
vazio de explicações convincentes, as denúncias de 
espionagem em setores estratégicos do Brasil amea-
cem tornar-se uma sombra comum e inadmissível na 
soberania nacional.

Termino, Sr. Presidente, reafirmando que essas 
invasões americanas e canadenses no sentido de obter 
informações, através de quebra de sigilo das nossas 
autoridades, são algo abominável e merecem o repú-
dio de todos nós, Senadores.

Obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Pre-
sidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Anibal Diniz, 
que falou por permuta comigo.

Agora, fala o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – O Senador Mozarildo Cavalcanti 
fala por uma gentileza do Senador Pedro Simon, por-
que agora seria um orador inscrito, o Senador Pedro 
Simon estava inscrito, mas, como o Senador Mozarildo 
tem que presidir a sessão, porque terei que sair, ele 
fala primeiro e, depois, fala o Senador Pedro Simon.

Senador Couto, por favor, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria 
de fazer uma consulta à Mesa. Primeiro, perguntar se 
há algum Senador inscrito para falar após Ordem do 
Dia por Liderança de partidos ou blocos

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Não, não há.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Então, inscrevo-me pelo bloco da oposição.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O Senador Mário Couto está 
inscrito.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Eu queria também, na oportunidade, reiterar a minha 
questão de ordem feita à Mesa em que eu perguntava 
ao Presidente se, a partir da data em que encaminhei 
a questão de ordem, eu poderia abrir o meu voto à 

Nação e ao meu Estado. Já se passou uma semana. 
E eu quero que V. Exª possa consultar o Presidente 
ou quem de direito para saber isso, e quero ler na tri-
buna o despacho da Mesa em relação a essa questão 
do voto aberto, porque não consigo mais andar nas 
ruas da minha terra, o meu querido Pará, sem que as 
pessoas me perguntem por que não tenho o direito 
de abrir meu voto.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Eu respondo, no exercício da 
Presidência, que não vejo nenhum problema. Todos os 
meus votos eu abro. É secreto, e abro. Como abro e 
nunca fui punido, acho que V. Exª pode abrir também. 
Mas, se quiser por escrito, vou pedir para o Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – V. Exª pertence ao Bloco do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Mas eu abro.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Tem musculação para aguentar.

Eu não pertenço, sou oposição e corro risco.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – O.k. Eu encaminharei ao Presi-
dente o seu questionamento.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Estou inserido após a Ordem do Dia?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Claro, está inscrito.

Senador Mozarildo, por favor, V. Exª que, hoje pela 
manhã, recebeu o prêmio dos 25 anos da Assembleia 
Nacional Constituinte. Tive a alegria de estar lá, para 
receber, juntamente com V. Exª.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pela Liderança. Sem revisão do 
orador.) – Recebemos nós dois, não é, Sr. Presidente?

Então, quero justamente aqui fazer o registro 
dessa homenagem, que para mim foi uma questão 
realmente de muita emoção, passados 25 anos da 
promulgação da nossa Constituição. Tanto eu quanto 
V. Exª e outros Srs. Senadores e Deputados Federais 
tivemos a honra de participar, ativamente, de todos os 
debates e de ouvir também a opinião das ruas.

Também recebemos um jornal muito bonito, o 
Jornal da Constituinte, que é uma edição especial e 
que conta um pouco da história da Constituinte.

Quero ressaltar aqui, Senador Paim, que, embo-
ra muita gente diga que a Constituição está defasada, 
que ela precisa de reforma, de uma profunda alteração, 
entendo que nunca tivemos uma Constituição no País 
tão garantidora da cidadania, dos direitos fundamentais 
da pessoa humana quanto essa.
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Foi uma Constituinte que não tinha como não ela-
borar uma Constituição – digamos – detalhista, porque 
recebíamos o clamor de toda a sociedade, que tinha 
passado 21 anos sob o regime de exceção.

Então, todo mundo, todas as categorias de pes-
soas e de entidades queriam ver colocada na Consti-
tuição a garantia dos seus direitos.

Realmente, eu e outros trabalhamos em várias 
comissões e tivemos o prazer de incluir aí os direitos 
das mulheres, das crianças e das minorias, como índios 
e negros, e muitos outros direitos que nunca existiram 
nas Constituições anteriores.

Portanto, eu me sinto muito orgulhoso de ter par-
ticipado desse evento e de estar no Senado após esse 
período como Deputado Federal – por duas vezes, fui 
Deputado Federal. Para nós, para o meu Estado de 
Roraima, que, na época, era um Território Federal, a 
grande conquista foi justamente a nossa libertação do 
modelo de Território Federal para o de Estado-membro 
da Federação.

O Senador Capiberibe, que é do Amapá, sabe 
muito bem que, durante 45 anos, nós vivemos numa 
situação em que o governador era nomeado primeira-
mente por critério político. No caso de Roraima, era um 
Senador do Maranhão que indicava os governadores. 
Depois, passou a ser o Deputado do Território que in-
dicava os governadores. E, depois, durante o regime 
militar, dividiram os três Territórios – Rondônia, Amapá 
e Roraima – para cada uma das Forças Armadas. Ao 
Amapá coube a Marinha, porque ali há mar; à Ron-
dônia coube o Exército; e à Roraima, a Aeronáutica, 
porque o avião era o único meio de se chegar até lá.

Então, relembro esse momento e destaco que 
muitos foram para lá, Senador Capiberibe, contra a 
vontade, mandados pelos militares para cumprir uma 
missão, uma missão que eles não pediram. Mas o certo 
é que o povo de lá, como o do Amapá e o de Rondônia 
– Rondônia teve a sorte de ter passado a Estado antes 
da Constituinte –, não tinha direito a eleger o seu go-
vernador, a eleger o seu prefeito, a ter representação 
no Senado. Nós éramos uma espécie de subcidadãos 
e, por isso, encabeçamos uma batalha para a transfor-
mação dos dois Territórios em Estados.

No início, Senador Capiberibe, os Senadores do 
Amapá argumentavam que isso não interessava muito 
porque, como Território Federal, a União, o Governo 
Federal bancava tudo, bancava o funcionalismo, ban-
cava o custeio, as obras, tudo.

(Soa a campainha.)

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Depois de muita conversa, nós 
conseguimos a adesão integral dos Deputados de 

Rondônia e também de muitos Deputados que defen-
diam a criação de novos Estados, mas a Constituinte 
só acatou Roraima, Amapá e Tocantins, por desmem-
bramento do Estado de Goiás.

Se o Presidente concordar, dou o aparte ao Se-
nador Capiberibe.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Na verdade, neste espaço, não 
é permitido o aparte, mas, como eu já fiz um aparte 
para registrar a presença aqui nas galerias da Organi-
zação das Cooperativas Brasileiras de Belo Horizonte 
– sejam todos bem-vindos! –, como eu fiz um aparte, 
V. Exª terá direito também a um aparte.

O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP) – Obrigado, Sr. Presidente. Senador Mozaril-
do, quero me manifestar e me integrar ao seu discurso, 
saudando os 25 anos da Constituição brasileira, esse 
salto para a democracia dado pela sociedade brasilei-
ra, um salto fantástico, e especificamente falando da 
nossa condição de ex-Território. Sr. Presidente, o Se-
nador Mozarildo já destacou o fato de que, nos ester-
tores da ditadura militar, houve um rateio. Havia uma 
crise instalada nos comandos militares da ditadura. Aí 
dividiram o Amapá, que ficou com a Marinha. Lá, o go-
vernador, o interventor organizou uma companhia de 
navegação com mais de 40 embarcações fluviais. Em 
Roraima, ficou a aviação, e foram para lá mais de 20 
aviões. Chegou uma época em que eram bem mais de 
20 aviões, porque Roraima estava com a Aeronáutica, 
e, então, compravam-se aviões. O Amapá ficou com 
a Marinha, e, então, compravam-se navios. Tínhamos 
uma frota fantástica! Em Rondônia – algum Senador 
de Rondônia, se estiver aqui, pode confirmar –, havia 
um batalhão de engenharia que possuía o maior par-
que de máquinas deste País. Dá para observar que 
esses feudos foram desmontados pela Constituição 
de 1988, e, hoje, temos uma democracia que avança 
a passos largos. Obrigado, Senador.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR) – Agradeço a V. Exª.

Senador Paim, quero só fazer mais um registro 
final, dizendo que, realmente, comemoramos, no dia 
5 de outubro, tanto os 25 anos da Constituição quanto 
os 25 anos de criação dos Estados de Amapá e de Ro-
raima e, de maneira diferente, por desmembramento, 
do Estado de Tocantins.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Eu queria convidar o Senador 
Mozarildo a assumir a Presidência. Vou ter de abrir a 
conferência das pessoas com deficiência no Interlegis 
às 15 horas, com a minha participação.
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Ao mesmo tempo em que convidamos o Senador 
Pedro Simon para assumir a tribuna, que é a sua vez, 
quero só registrar a importância, Senador Mozarildo, 
de a Presidenta Dilma ter sancionado a MP nº 615, que 
vai garantir o direito de o taxista passar a permissão 
para seus familiares. Ela vai fazer um grande evento 
no aeroporto, juntamente com os taxistas. Não vou 
conseguir chegar lá, mas vou ao Interlegis.

Por favor, Senador, assuma a Presidência, que 
vou lá! Eu falo na volta.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Sr. Presidente, eu gostaria apenas de sa-
ber a minha posição em relação aos oradores inscritos.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Ca-
valcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – V. Exª será o próximo orador.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Após o Senador Pedro Simon?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Após o Senador Pedro 
Simon, haverá uma comunicação inadiável, e, em se-
guida, falará V. Exª.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, sou da-
queles que, com muito entusiasmo, têm vindo a esta 
tribuna para falar sobre a movimentação dos jovens 
em todo o Brasil. E tenho dito que esse não é um fenô-
meno que ocorre apenas no Brasil. No mundo inteiro, 
está acontecendo um fato novo da maior importância: 
são as chamadas redes de comunicação social. Elas 
ocupam um tempo impressionante principalmente junto 
às pessoas mais jovens, que se falam por essa rede 
social, pela internet, de um continente para o outro, 
que se reúnem, que se identificam. De modo especial, 
muitas vezes, eles fazem movimentações que modifi-
cam a vida de um país.

No mundo árabe, foi o que aconteceu com a 
chamada Primavera Árabe, que, até agora, gera con-
fusão. Mas o início foi espetacular! No Egito, os jovens, 
chamados pelas redes sociais, começaram a se reu-
nir aqui e acolá. Eram milhares de pessoas. Aquilo foi 
crescendo, crescendo, e, ao contrário do que acontece 
agora no mundo árabe, onde morrem milhares por dia, 
os jovens, sem um tiro, sem violência, conseguiram 
derrubar o ditador e eleger um Presidente.

Esses movimentos têm sido feitos pelo mundo 
afora. Esse diálogo da mocidade realmente tem sido 
muito importante.

A primeira eleição de Obama foi algo excepcional. 
Quando Obama foi candidato à Presidente da Repú-
blica, ele era um Senador de primeiro mandato. Foi o 
primeiro cargo que ele ocupou. Ele era professor uni-
versitário, resolveu ser candidato a Senador e se elegeu 
Senador. E se candidatou a Presidente, sem nenhuma 
chance, apenas para prestigiar o seu nome, para se 
lançar, para ser conhecido. A candidata à Presidência 
já eleita pelo Partido dos Democratas era a senhora 
esposa do Clinton, que tinha um prestígio enorme e 
tinha todos os percentuais das pesquisas a seu favor. 
No entanto, Obama fez uma coisa inédita: falou com 
os jovens, discursou para os jovens, chamou os jovens. 
Nos Estados Unidos, há duas opções: ou você pega 
uma verba pública, ou você pode fazer uma cruzada de 
dinheiro popular. Obama não aceitou verba de empre-
sário, nem verba pública. Ele tinha uma importância de 
não sei quantos dólares, mas pequena, e conclamava 
a mocidade. Bom orador, reuniu milhares de pessoas 
e fez o que parecia impossível: derrotou a Sra Clinton 
e se elegeu Presidente.

No Brasil, nós temos este exemplo: a ditadura 
durou 21 anos, com general ditador presidente substi-
tuindo general ditador presidente. A Igreja toda estava 
do lado da ditadura; toda a grande imprensa – rádio, 
jornal, televisão – estava do lado da ditadura; o mundo 
empresarial todo estava do lado da ditadura. Pratica-
mente nunca houve uma movimentação tão intensa 
com uma lavagem cerebral como houve naquela época.

Eles assumiram o poder: o Marechal Castelo 
Branco foi Presidente e foi substituído pelo Presiden-
te Marechal Costa e Silva – todos foram nomeados, 
é claro –, que foi substituído pelo Presidente Geisel, 
que, por sua vez, foi substituído pelo Presidente Mé-
dici, que foi seguido pelo Presidente Figueiredo. Isso 
ia durar quanto tempo?

Houve uma mobilidade na sociedade. Muitos que-
riam ir para a guerra civil, para a guerrilha, para a luta, 
achando que era a maneira pela qual nós nos liberta-
ríamos: “Quando é que vamos nos ver livres desses 
militares? Quando é que vamos nos livrar dessa gente, 
se não formos para a marra, para a garra?” E falavam 
mal de nós do MDB. Diziam até que nós éramos luta-
dores até o último guichê, querendo dizer, com isso, 
que éramos covardes, que estávamos lá para ganhar 
dinheiro e que, enquanto houvesse um guichê que 
nos pagasse no fim do mês, nós ficaríamos ali. Eu era 
um dos que dizia: “Não dá para fazer isso, não temos 
condições de lutar”.

Os Estados Unidos estão ali, a Quarta Frota dos 
Estados Unidos está em frente do Brasil, no Rio de 
Janeiro, esperando para entrar aqui. Eles querem fa-
zer o que muita gente sonha ou sonhava pelo menos: 
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dividir o Brasil em Brasil do Norte e em Brasil do Sul, 
porque o tamanho do Brasil incomoda muita gente no 
mundo até hoje.

E convocamos os jovens. Os jovens foram cres-
cendo, foram crescendo, foram crescendo e foram 
para a rua. No princípio, alguns apanhavam, mas fo-
ram entrando, foram crescendo. De repente, quando 
estávamos na campanha das Diretas Já, com a cam-
panha de Tancredo para Presidente, em São Paulo, 
1,5 milhão de pessoas se reuniram na Praça da Sé. 
A Rede Globo – era o dia do aniversário de São Pau-
lo – não publicou nada. O Jornal Nacional só publicou 
as festinhas do aniversário da cidade de São Paulo. 
A mocidade se irritou, e, no dia seguinte, várias ca-
minhonetes da Rede Globo eram viradas, eram pinta-
das. Houve um protesto. O Sr. Roberto Marinho teve 
a inteligência de entender a situação, e a Rede Globo 
passou a dar cobertura.

Isso foi crescendo, e foi crescendo, e foi cres-
cendo, sem um tiro, sem nada, e os militares tiveram 
de se recolher, foram para casa, foram para o quar-
tel. E lembro que nós, tranquilamente, saímos daqui. 
Sarney tomou posse como Presidente, com a doença 
de Tancredo. E saímos a pé em direção ao Palácio, 
e o Palácio estava vazio. Figueiredo tinha saído pelo 
fundo, e todo mundo tinha saído fora. Foram os jovens 
que fizeram isso.

Esses jovens, hoje, estão fazendo isso no mun-
do inteiro e aqui, no Brasil. A Lei da Ficha limpa, nós 
aprovamos aqui contra a vontade do Senado, contra a 
vontade da Câmara, contra a vontade de todo mundo. 
Votamos porque os jovens nos cercaram aqui, cerca-
ram o Congresso, e o pessoal teve vergonha de votar 
aqui e, depois, sair à rua. E a aprovamos por unani-
midade no Senado.

O mensalão saiu, e está saindo, por causa dos 
jovens, que foram para a rua, gritaram, protestaram 
contra nós, contra o Supremo, que nunca tinha vis-
to isso. E o mensalão acabou com eles condenados.

E, agora, estão os jovens aí: querem reforma po-
lítica, querem uma série de fatos. Eis que, de repente, 
quando a gente liga a televisão, a gente vê, no meio 
dos jovens, pessoas mascaradas, de preto, depredan-
do e quebrando tudo, arrebentando com tudo. Mas o 
que é isso? O que a gente nota?

Ontem ou anteontem aconteceu isto: passeata 
dos professores em greve no Rio de Janeiro – também 
em São Paulo. Passeata tranquila, os professores ca-
minhando, a polícia cercando por um lado, nada de 
novo. Nenhum problema. Chegaram lá, na frente da 
prefeitura, e apareceu um bando, mascarado, armado 
com pedaços de barras de ferro. Saíram quebrando, 
depredando, arrebentando tudo. E se notava, inclusive, 

que os jovens que iniciaram o movimento estavam lá, 
pedindo para eles pararem, como vi aqui, na frente do 
Itamaraty. Enquanto os jovens estavam quebrando o 
vidro da janela, os outros jovens o estavam agarrando, 
para não fazer aquilo. Como aconteceu aqui, na Ca-
tedral, quando também quiseram quebrar a Catedral. 

Então, alguma coisa tem a ver. O que está acon-
tecendo?

Os jovens brasileiros vivem numa época de de-
mocracia plena, numa época em que as coisas podem 
não estar muito bem, mas estão bem melhores do que 
estiveram: tranquilidade na manifestação do pensa-
mento, no andar, no trabalhar. Por que isso?

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Podia parecer: “É um movimento de confronto. 
É o PT e os contra o PT ou coisa que o valha”. Não 
tem sido isso. Eu havia perguntado: por que a polícia 
não age? 

Ontem, vi um mascarado com um pedaço de 
ferro deste tamanho. Quebrou umas 30 janelas, arre-
bentando, e ninguém o pegou, nem policial. Ninguém 
fez nada com ele.

Hoje, dá para dizer: esses chamados black blocs 
existem pelo mundo afora. Diz-se que é crescente a 
manifestação desses jovens praticamente no mundo 
todo. Jovens mascarados, vestidos de preto, em gru-
po, no meio do protesto. Portam bandeiras negras ou 
símbolos anarquistas. Quebram vidraças, entram em 
confronto com a polícia. Embora não possuam lide-
rança clara, têm nome definido: black blocs. São os 
célebres black blocs.

Essa poderia ser uma cena vista no Brasil, no 
Egito, na Turquia, na Grécia, nos Estados Unidos, em 
qualquer país da Europa, em qualquer país do mundo.

Para Francis Dupuis-Déri, professor de Ciência 
Política da Universidade de Quebec, Montreal, autor 
do livro Les Black Blocs, a internet e a crescente insa-
tisfação com os governos impulsionam o movimento. 

Os black blocs são fáceis de se identificar. Eles 
usam roupas específicas. É algo simples de ser repro-
duzido. Alguém pode vê-los na TV e imitá-los imediata-
mente. Acredito que a internet também tem um papel 
crucial nisso. Black blocs: inocentes, não; úteis, sim.

Com finalidade diversa, porém, usando meios 
semelhantes de atuação a serviço da esquerda e da 
direita, infiltram-se nas manifestações democráticas, 
se metem nas demonstrações que já existem para 
provocar a polícia, promover depredação e semear o 
medo. Trajando camisas pretas, escondendo o rosto 
com máscaras e armados com rojões e bombas ca-
seiras, os black blocs não estão sozinhos nas ruas. 
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Juntam-se a eles extremistas interessados em criar 
um clima de terror e insegurança para esvaziar as ruas 
e desmoralizar as manifestações, que têm como alvo 
o Governo e as autoridades. Além desses, há alguns 
outros grupos de criminosos que se aproveitam da 
confusão para roubar e realizar saques no comércio.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Um cidadão, entrevistado por uma rede de tele-
visão no Rio de Janeiro, constatou, com tristeza, que 
estamos começando a nos acostumar com esse ce-
nário de destruição a cada manhã. Estamos nos acos-
tumando a ver essa cena de violência a cada manhã.

Eu, sinceramente, não aguento mais!l Ligar a TV 
no jornal das oito, das nove, ou no jornal das onze, ou 
de manhã, é a mesma coisa. É cena de massacre. Pes-
soas com barras de ferro e tudo mais, e nada acontece.

Manifestações pacíficas, infiltradas por extremis-
tas e desordeiros, que descambam para o quebra-que-
bra, em confronto violento com a polícia. Uma situação 
de medo, incerteza coletiva pode gerar soluções an-
tidemocráticas, limitadoras das liberdades públicas, e 
ver um ambiente da mais absoluta liberdade. 

Quem quiser que fale o que quiser da Presidenta, 
do Congresso, do Supremo. A liberdade é total. O Brasil 
vive uma democracia, mas quem vê televisão, quem 
vê o que esses caras estão fazendo no Rio, em São 
Paulo e por aí afora... Se vocês não pararem, aonde 
é que nós vamos parar? 

Um delegado de polícia de São Paulo decidiu di-
zer que, por conta própria, ia enquadrar dois membros 
do grupo black blocs na Lei de Segurança Nacional. 
Esqueceu que temos um alentado Código Penal, ca-
paz de fazer e tomar conta do assunto. Com o gesto, 
o delegado está conferindo aos detidos o estatuto de 
preso político e, assim, transporta o campo da política, 
uma questão que deve ficar de fora. 

Nós estamos vivendo, atualmente, um momento 
muito importante na política nacional, quando se discu-
tem as alianças, o debate e o que haveremos de fazer 
para as próximas eleições. 

Eu mostro apenas aqui para os senhores O Glo-
bo de ontem: 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – “Polícia de Londres usa câmaras e pesquisa 
para identificar vândalos. Protestos de 2011 motivaram 
elaboração de relatório com mea-culpa”. “Paris tem ór-
gão para garantir segurança em manifestações. Uso 
de balas de borracha na legítima defesa da polícia.”

Barcelona. “Autoridades de Barcelona já identi-
ficaram 500 black blocs.” Governo chegou a criar um 
grupo especial para buscar tranquilidade. 

Hoje, a imprensa publica, Sr. Presidente, que o 
Governador de São Paulo e o seu Secretário de Se-
gurança e o Governo do Rio de Janeiro começarão 
a tomar providências. A primeira é enquadrar essa 
gente, e a lei foi aprovada. Irresponsáveis pela segu-
rança. Pessoas que baderneiras são e que estão fa-
zendo verdadeiro movimento de guerrilha urbana, de 
violência e de arbítrio.

Acho muito importante. Primeiro, eu acho correto 
que a polícia tenha agido com essa cautela. Imaginem 
se a polícia tivesse enfrentado, no mesmo contexto, 
barra de ferro para lá e para cá! Aliás, é o que essa 
gente gostaria. Esses black blocs gostariam que, a 
essa altura, já houvesse não sei quantos jovens mortos 
aqui, para carregarem como vítimas da tirania. Graças 
a Deus, isso não aconteceu! 

Acho que a decisão que está sendo tomada agora, 
de não apenas fazer como está sendo feito – prende, 
identifica e solta –, mas de realmente fazer com que 
eles conheçam o vigor da lei, pode mudar isso. Acho 
que deve mudar. 

Eu tenho um debate com um colega aqui, no 
Senado, que argumenta que é um direito do cidadão 
colocar uma máscara e sair mascarado pela rua. Eu 
disse: “Depende. Pode ser um direito do cidadão se 
mascarar e sair caminhando pela rua mascarado”. Mas 
dizer que é um direito um grupo de mascarados sair 
pela rua, com pedaços de ferro, e quebrar praticamente 
dezenas de casas? Dizer que isso é um direito? Não. 
Então, se está acontecendo isso e, se amanhã, lá no 
Rio de Janeiro, lá em Porto Alegre, houver gente que 
esteja mascarada, não pode estar mascarado. Tem 
que mostrar a cara. 

É interessante que nessa questão o Governo e 
a Oposição pensam da mesma maneira. Alguns até 
acham que deve ser alguém de uma ala mais radical 
do Governo, que quer aprender, que quer assustar, 
amedrontar, porque esses jovens estão indo para as 
ruas e, quando os jovens vão para as ruas, geralmente 
é para falar mal do Governo. Então, coloca essa gente 
para transformar numa confusão. 

Isso é uma tese discutida. Muita gente comenta 
isto: “Deve ser um grupo, meio de esquerda ou de di-
reita, que está vendo os jovens ir para as ruas. Sai a 
Lei da Ficha Limpa, e os jovens vão para as ruas; sai o 
mensalão, e os jovens vão para as ruas exigir isso, exigir 
aquilo. Uma maneira de acabar é fazer essa confusão”. 

Mas, conforme eu disse e repito, isso está acon-
tecendo no mundo inteiro. Pode ser? Não sei. Tenho 
certeza de que o Governo não é, mas, se for algum 
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maluco interessado em criar problema nesse lado, 
pague o preço, seja do lado de cá, seja do lado de 
lá, seja de esquerda, seja de direita, seja de onde for. 

É hora de um grande debate. Querem fazer con-
centração, façam; querem reunir o povo, discutir, de-
bater, falar, façam. Podem fazer aqui, na frente do 
Congresso, como já fizeram; podem fazer em frente 
ao Supremo Tribunal, como já fizeram; na Praça da Sé, 
como já fizeram. No Brasil inteiro já fizeram. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 
– RS) – Debates, discussão, protesto, mas pacifica-
mente, com as mãos batendo palmas, criticando, pro-
testando. Mas não com as mãos com os cassetetes 
de ferro, não com bombas caseiras, iniciando-se uma 
verdadeira guerra. 

Sr. Presidente, inclusive, eu já falava, respon-
sabilizando, de certa forma, o Governo pela omissão. 
Não no sentido de que não foi para agredir, porque, 
se a polícia tivesse entrado correndo, batido e criado 
vítimas, seria muito pior. Agora é diferente. Agora eles 
fizeram o movimento. Eles criaram dentro da sociedade 
o entendimento de que aquilo está errado. 

O que eu digo para a sociedade e tenho repetido 
muito é que eles não podem, por conta desses jovens 
desordeiros, irresponsáveis, ou até apaixonados, mas 
errados, culpar toda a mocidade. “Não, não pode mais 
haver movimento.” Não. Povo na rua, jovem conversan-
do é símbolo de liberdade, é símbolo de democracia, 
é símbolo de paz, dentro de uma democracia. 

Recebo, com respeito, a decisão do Rio e a de 
São Paulo. Claro que faço um apelo para agirem com 
cuidado. 

Quando, de repente, eu assumi o Governo do 
Rio Grande do Sul, depois de anos de ditadura, foram 
interessantes as reuniões e as instruções que eu tinha 
com a Brigada Militar e com a polícia. Eles estavam 
acostumados com um estilo. Era o estilo de agredir, 
prender, tomar conta. Eu dizia: “Agora não é mais as-
sim. Se vocês vão a uma passeata, vocês têm que 
aguentar até as provocações”. Professoras e não sei 
o que passando a mão no brigadiano para provocá-lo, 
irritá-lo. Eu dizia: “A capacidade de vocês é sem fim. 
Não aceitem aquela provocação, porque é o que eles 
querem”. E olhem que os que estavam acostumados 
com esse estilo se renderam, e o negócio parou.

É o que deve acontecer agora. Vamos separar 
os jovens sonhadores, os jovens que têm o direito de 
vir aqui e dizer que nós, políticos, não somos grandes 
coisas, que nós não prestamos, porque realmente nós 
não somos grandes coisas, nós merecemos. Talvez 
eles exagerem, mas merecemos até um pouco mais, 

mas dentro do respeito. Querem vaiar, vaiem. Agora, 
atirar pedra, demolir 40 agências bancárias em São 
Paulo ontem, até consulados estrangeiros no Rio de 
Janeiro anteontem?! Isso não pode. 

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB 
– RS) – Estou aqui. Sou um Senador independente. 
Aprovo o Governo quando deve ser, critico quando 
deve ser, quando eu acho que deve ser. Posso estar 
equivocado. Mas não vejo responsabilidade nenhuma 
no Governo pelas coisas que estão acontecendo. Acho 
até que ele agiu com exagero e cuidado. A população 
está realmente grave demais. 

Nós nunca vimos no Brasil nada semelhante. Eu, 
nesta minha longa vida, que assisti à ditadura, violência, 
a tudo o que se pode imaginar, nunca havia visto isto: 
os caras mascarados, armados, fazendo uma verda-
deira guerra, e arrombando, e quebrando, e fazendo 
tudo. Isso nunca tinha acontecido.

Então, o Governo agiu com calma. Eu concordo. 
Mas está na hora de parar. Vamos decidir. Acho que 
quem está agindo assim... Alguns dizem: “Não, mas 
não pode chamar de quadrilha porque não é uma qua-
drilha, não está organizada, não está registrada, não 
está em cartório”. Reuniram-se ali na rua para atirar 
pedra, mas foi no mesmo ato, no mesmo objetivo, na 
mesma ação.

Por isso, Sr. Presidente, eu acho... Qual é a hora? 
São 3 horas. Alguém que esteja ouvindo deve se per-
guntar: “É hora do quê? De alguma manifestação?”.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PE. Fora do microfone.) – É outro assunto. 
Agora V. Exª já extrapolou – e muito. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Por isso, Sr. Presidente, eu creio que o Governo 
vai agir. E este é o tipo de assunto em que Governo e 
oposição têm de estar juntos, no mesmo sentido, que 
é estabelecer a ordem e o respeito do povo. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
para uma comunicação inadiável, ao Senador João 
Capiberibe, do Amapá. Em seguida, falará o Senador 
Humberto Costa.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Governo/
PSB – AP. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Senador Mozarildo, Srªs 
e Srs. Senadores, antes de entrar no meu discurso, eu 
gostaria de levantar uma questão de ordem. Eu estava 
ouvindo, ainda há pouco, o discurso do Senador Pedro 
Simon pela Rádio Senado, até porque a acústica, para 
quem está dentro do plenário, não é das melhores. En-
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tão, para que possamos acompanhar com atenção os 
discursos, eu estava usando a Rádio Senado. E a Rádio 
Senado deixou de transmitir o plenário para transmitir 
uma comissão. A minha pergunta é: qual é a precedên-
cia na transmissão da Rádio Senado? 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A prioridade é sempre da 
sessão plenária. Então, se isso está acontecendo, vamos 
comunicar à direção da Rádio Senado para que mude.

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – AP) – Obrigado, Sr. Presidente.

Ao receber a notícia, na manhã de sexta-feira, 
antes de embarcar para Belém, onde fui lançar meu 
livro, em um espaço maravilhoso, o espaço cultural 
hoje denominado de São José Liberto, mas que, no 
passado, foi uma penitenciária, onde passei boa parte 
do meu período de preso político, tomei conhecimen-
to de que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, havia 
negado o registro da Rede Sustentabilidade, e isso 
me deixou triste. Senti que foram usados dois pesos 
e duas medidas. Em sessão administrativa, o TSE li-
berou dois novos partidos, mas, no caso da Rede, foi 
a plenário, foi a julgamento.

E aí, então, lembrei-me do julgamento no TSE que 
cassou meu mandato anterior de Senador. O que fize-
ram com a Rede já haviam feito comigo, um julgamento 
político. Nós não podemos tapar o sol com a peneira, o 
Tribunal Superior Eleitoral julga políticos. Claro que há 
critérios técnico-jurídicos, mas há um forte componen-
te político, sim! E para mim isso ficou muito claro na 
decisão que homologa dois partidos e tira um terceiro.

Essa armação contra os nossos mandatos foi 
desmascarada em 2011, pela jornalista Kátia Brasil, 
da Folha de S.Paulo, que trouxe toda a armação que 
levou à cassação dos nossos mandatos. Aliás, conti-
nuam tentando nos eliminar da cena política. Agora 
mesmo tentaram, mas as denúncias foram arquivadas 
pelo Supremo Tribunal Federal.

Voltando ao episódio da Rede. Conheço o Acre 
desde meados dos anos 80, quando, trabalhando na 
Secretaria de Agricultura daquele Estado, organizei as 
sociedades agrícolas no Vale do Juruá. Durante meu 
mandato como Prefeito de Macapá, iniciado em 1989, 
eu me aproximei de Jorge Viana, então candidato a 
Governador do Acre pelo Partido dos Trabalhadores. 
Jorge foi o primeiro candidato do PT a disputar o se-
gundo turno de uma eleição estadual no Brasil. Foi 
derrotado, mas se credenciou para conquistar em 1992 
a Prefeitura de Rio Branco.

Foi nessa época que conheci Marina Silva, a 
vereadora mais votada do Município de Rio Branco. 
Apesar da derrota de Jorge, Marina se elegeu, em 
1990, deputada estadual, com uma expressiva votação.

Nas eleições gerais de 1994, Jorge decidiu cumprir 
seu mandato de prefeito até 1996, quando se encerraria. 
Marina concorreu ao Senado e foi eleita Senadora, aos 
36 anos, e, em 2002, reeleita para um segundo mandato.

Mantenho um saudável relacionamento com Ma-
rina, com Jorge e Tião Viana, que reergueram o Acre 
à devida estatura daquele Estado. Eu conheci o Acre 
antes da presença na política de Jorge, Tião e Marina.

Ao assumir o governo do Amapá em 1994, com o 
apoio do meu Partido, o PSB, implantei o PDSA (Pro-
grama de Desenvolvimento Sustentável do Amapá), 
um novo modelo de desenvolvimento para a Amazô-
nia. O programa valeu vários prêmios internacionais 
ao nosso governo. E o programa se fundamentava...

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Go-
verno/PSB – AP) – ... nas teses do desenvolvimento 
sustentável, na combinação entre o econômico, o am-
biental e o social. 

Eu considero que o desenvolvimento sustentá-
vel é a única estratégia para a preservação do meio 
ambiente e da equidade social e, consequentemente, 
para a preservação da biodiversidade.

Ao ser eleito governador, Jorge Viana também im-
plantou no Acre um programa de desenvolvimento sus-
tentável conhecido como Florestania. Faço esse relato, 
lembrando o forte elo ideológico que nos une: eu, Jorge 
e Marina defendemos o desenvolvimento sustentável.

A tristeza da noite de quinta-feira se apagou 
quando recebi, no sábado pela manhã, após uma 
longa noite de autógrafos em Belém, a informação de 
que Marina decidira apoiar a candidatura a Presiden-
te de Eduardo Campos, Governador de Pernambuco 
e Presidente nacional do meu Partido, o PSB, com o 
objetivo de sepultar a Velha República e iniciar uma 
nova era política no País.

Imediatamente, pelas redes sociais, manifestei, 
em nome do meu Partido, do PSB do Amapá, que pre-
sido, a alegria e os votos de boas-vindas à ex-Senado-
ra Marina Silva, da Rede Sustentabilidade, ao nosso 
Partido. Não consegui sair de Belém para prestigiar o 
ato de filiação da guerreira Marina, mas pude acom-
panhar tudo pela TV.

A nota dos dois partidos, lida por Cássio Martinho, 
um dos articuladores da Rede, manifesta que, naquele 
momento, estava sendo lançada uma coligação político-
-eleitoral programática, ou seja, uma parceria em torno 
de projetos e princípios, mas não envolvendo cargos.

O texto da nota é claro. Trata-se de um ato de 
filiação democrático e transitório. De acordo com o 
documento, a Rede e o PSB estão unindo forças para 
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apresentar uma alternativa ao Brasil que supere os 
vários vícios e o atraso da política brasileira.

Faço questão de reler a nota para registrá-la nos 
Anais desta Casa. Abre aspas: 

Os partidos Rede Sustentabilidade e Partido 
Socialista Brasileiro decidiram formar uma 
coligação política e eleitoral em torno de um 
programa para a disputa das eleições de 2014.
Os partidos reafirmam a legitimidade da in-
tegridade e da identidade partidária do outro.
Nas circunstâncias criadas por recente decisão 
da Justiça Eleitoral, o caminho para construir 
essa coalizão é a filiação democrática e tran-
sitória de lideranças e de militância da Rede 
ao PSB. 
A filiação democrática e transitória é uma tra-
dição brasileira nas situações em que corren-
tes políticas são impedidas de se organizar 
formalmente e de participar com sua própria 
legenda dos processos políticos e eleitorais.
O objetivo central da aliança entre o PSB e a 
Rede é aprofundar a democracia e construir 
as bases para um ciclo duradouro de desen-
volvimento sustentável, os dois pilares da ver-
dadeira soberania nacional.
A luta da sociedade brasileira tem alcançado 
importantes conquistas nas últimas décadas: 
a redemocratização, a estabilidade econômica, 
a redução das desigualdades sociais. A única 
forma de manter e aprofundar essas conquis-
tas é avançar. Por isso estamos unindo forças 
para apresentar uma alternativa ao Brasil.
A convergência programática entre a Rede e 
o PSB, que será desdobrada num calendário 
apropriado para a produção de um programa 
a ser levado à população, é uma contribuição 
para superar velhos hábitos e vícios da política 
brasileira. Chegou a hora de combater clara-
mente o atraso na política e colocá-la a serviço 
da sociedade. Chegou a hora de o Estado ser 
finalmente comandado pela sociedade brasileira.
O ato político de hoje é o início de um proces-
so. A aliança entre PSB e Rede será constru-
ída de baixo para cima nas escolas, locais de 
trabalho, Municípios, Estados, no diálogo per-
manente e democrático com as organizações 
da sociedade.
Esse é o nosso compromisso.

Fecha aspas.
Já o discurso de Marina foi emocionante e reche-

ado de verdades que muitos de nós tínhamos engas-
gadas em nossas gargantas.

Marina não é uma militante do PSB, é uma mili-
tante da Rede Sustentabilidade, como bem frisou em 
sua fala. Mas fez questão de deixar marcado que o 
PSB tem um candidato a Presidente.

Marina destacou que tanto a possibilidade de 
migrar para uma pequena sigla apenas para ser can-
didata à presidência quanto simplesmente abdicar da 
disputa e permanecer construindo a Rede seriam ati-
tudes previsíveis.

Marina, neste trecho de sua fala, é cirúrgica. 
Abre aspas:

A minha decisão foi de não ficar carimbada 
como aquela que tentou criar um partido e 
foi abatida na pista e foi atrás de uma sigla 
de aluguel, ou como aquela que, querendo 
ser Madre Teresa de Calcutá da política, se 
resignou no manto e disse para o Brasil que 
está aí com esse atraso na política que pode 
fazer a gente perder as conquistas que a du-
ras penas ganhamos.
Eu vou ficar resguardada de tudo isso.
A decisão foi de assumir posição, e a posição 
é programática, não é pragmática. O mundo 
e o melhor de mim estou depositando aqui 
no projeto por um Brasil que queremos. Nós 
somos o primeiro partido clandestino criado 
em plena democracia. Quero agradecer ao 
PSB por ter dado chancela política e moral. A 
vitória ou a derrota só são medidas na Histó-
ria. Apressa-se quem acha que uma derrota 
se dá numa canetada. Se não é possível um 
novo caminho, há que se aprender uma nova 
maneira de caminhar. A aliança entre Rede e 
PSB vai “sepultar de vez a Velha República”.

A cada dia, a política atual se distancia do povo, 
por isso precisamos reinventá-la. Como bem disse 
Eduardo em sua fala:

Os brasileiros querem um Brasil melhor, mais 
limpo, querem derrotar a velha política. Esse 
país quer respeito e decência na vida pública. A 
política abandonou o povo, a vida das pessoas. 
Falta na política brasileira o sonho de trans-
formar esse país... Nossa inquietação com o 
que virou a vida pública nos conduziu até aqui.

Ao abrigar a Rede Sustentabilidade, o PSB de-
monstra que entendeu o que o povo nas ruas disse 
nas últimas manifestações.

(Soa a campainha.)

O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco Apoio Gover-
no/PSB – AP) – Quem fez a leitura correta das ruas 
não tem nenhuma dificuldade em entender a união da 
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Rede com o PSB. Por isso, estamos em campo para 
romper a falsa polarização na política brasileira.

Para encerrar, Sr. Presidente, como cassado pela 
ditadura civil militar e cassado na democracia, sinto 
como deve estar se sentindo a companheira Marina 
Silva, que sofreu um atentado com o objetivo de banir 
a sua participação das eleições de 2014.

Por isso, convoco os políticos que não comun-
gam com esses métodos, independentemente dos 
partidos a que pertençam, a cerrar fileiras para que 
enterremos de vez a insepulta Velha República, que 
tantos males continua causando ao Brasil. Muito obri-
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, ao Senador Humberto Costa, do PT.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi-
são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores 
da TV Senado, eu queria começar a minha fala, no dia 
de hoje, fazendo um registro muito importante: no dia 
de ontem, foi divulgado pelo IPCA, Índice de Preços 
ao Consumidor Ampliado, a inflação do mês de setem-
bro, bem como a inflação acumulada nos 12 meses, e 
a inflação acumulada dos 12 meses ficou abaixo dos 
6%, contradizendo aquelas verdadeiras aves de mau 
agouro que, na mídia e na oposição, profetizaram o 
descontrole da inflação no Brasil. E, até ao final do 
ano, nós vamos ter resultados tão bons quanto esse.

Mas, Sr. Presidente, eu venho a esta tribuna na 
tarde de hoje, em verdade, para falar sobre um tema 
muito importante, que eu estou sempre abordando, que 
é o tema da saúde. E abordar duas coisas relevantes: 
a primeira delas foi a aprovação no dia de ontem, na 
Câmara dos Deputados, do texto principal da Medida 
Provisória do Mais Médicos – os destaques, num total 
de 16, serão votados ao longo do dia de hoje –, e essa 
proposição faz parte da política que a Presidenta Dil-
ma, que mais do que ninguém ouviu a voz das ruas, 
tem apresentado ao País para melhorar a qualidade 
dos serviços públicos.

Nós, ao mesmo tempo, também, estamos traba-
lhando para que cresça o orçamento da saúde e, com 
isso, nós possamos melhorar a qualidade do atendi-
mento à população no nosso País.

Em relação ao Mais Médicos, o relatório muito 
bem elaborado pelo Deputado Rogério Carvalho, do 
Estado de Sergipe, do meu Partido, busca aumentar 
a capacidade de atendimento à população que reside 
em regiões carentes de difícil acesso, como os Muni-
cípios do interior e as periferias das grandes cidades.

Tivemos alguns avanços importantes, inclusive 
com algum grau de entendimento com os representan-
tes da categoria médica, que tem sido a maior força de 
oposição a essa proposta, que, do ponto de vista da 
população brasileira, tem recebido grande aprovação.

Foi possível chegar a um entendimento de que 
o registro profissional dessas pessoas que estão che-
gando do exterior para aqui trabalharem seja feito pelo 
Ministério da Saúde e que caiba aos Conselhos Re-
gionais de Medicina a fiscalização do trabalho desses 
profissionais.

Isso vai fazer com que o registro seja feito mais 
rapidamente e esses profissionais, mais rapidamente 
também, possam se dedicar à população dos Municí-
pios para os quais foram indicados.

Nós entendemos que essa proposta do Mais Mé-
dicos é ampla. Aliás, o Senador Mozarildo foi o Relator 
revisor e fez uma série de propostas importantes para 
melhorar essa proposição. E o importante dessa Me-
dida Provisória e dessa política é que, pela primeira 
vez, no nosso País, se pensa a formação profissional 
na área da saúde, especialmente de médicos, com 
um olhar de longo prazo, como uma ação planejada, 
não apenas medidas imediatas, como essa abertura 
de três editais: o primeiro dirigido aos médicos brasi-
leiros, quando tivemos pouca participação; o segundo 
dirigido aos médicos brasileiros formados no exterior, 
quando também não houve um número muito grande 
de pessoas; e, agora, com o convênio feito entre o 
Governo brasileiro e o governo cubano, e milhares de 
médicos estão aqui chegando. Essa, na verdade, é a 
proposta de curto prazo, a proposta emergencial, para 
que, nas aldeias indígenas do Norte, nas periferias da 
cidade do Recife, nas cidades do interior do Nordeste, 
pessoas que raramente tiveram oportunidade de ver 
um médico e muito menos de serem assistidas por um 
médico passem a ter assistência garantida por esse 
Programa. Mas essa é a parte emergencial.

A mais importante de todas as partes é exatamen-
te o que foi pensado para o futuro: os investimentos nos 
hospitais universitários; na contratação de profissionais 
para essas universidades; na proposta de ampliação 
do número de faculdades de Medicina no Brasil, fun-
cionando com qualidade; na proposta de ampliação 
das vagas para médicos na faculdades de Medicina 
já existentes e nas propostas também de aprimorar a 
qualificação profissional dos médicos no nosso País 
e, ao mesmo tempo, de aproximá-los à realidade da 
nossa população.

E como fazer isso? Primeiro, na graduação, a 
garantia de que 30% das atividades serão realizadas 
em ações dentro do Sistema Único de Saúde, na área 
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da atenção básica e no atendimento de urgência e 
emergência.

Segundo, garantindo-se a residência médica para 
todos os médicos formados no Brasil, com a exigência 
de que todas as especializações tenham um ou dois 
anos na área da Medicina comunitária ou na área da 
Medicina da saúde da família.

Portanto, essas proposições, que são de longo e 
médio prazo, juntamente com o que está sendo feito 
agora, vão responder para o Brasil aquilo que toda a 
população deseja.

Espero que hoje tenhamos a aprovação dos des-
taques lá na Câmara dos Deputados e que essa pro-
posição chegue, para que possamos votá-la na se-
mana que vem.

A segunda questão relevante foi a votação hoje, 
na Comissão de Constituição e Justiça, da proposta de 
emenda à Constituição que cria as chamadas emen-
das impositivas.

Todos já sabem – já tive oportunidade de mani-
festar aqui – minha posição contrária não somente ao 
chamado Orçamento impositivo, à obrigatoriedade de 
o Governo cumprir as emendas parlamentares, porque 
entendo que o parlamentar tem funções constitucionais 
muito bem definidas: é um fiscalizador das ações do 
Executivo, é um propositor de leis, e essa deve ser a 
ação que precisa ser aprimorada.

No entanto, no Brasil, há esse verdadeiro aborto 
na nossa Constituição que é existirem as chamadas 
emendas parlamentares e, agora, com a agravante de 
emendas impositivas, para desorganizar o orçamento 
do Executivo e para favorecer, cada vez mais, os es-
quemas que todos nós sabemos que existem, tendo 
sido vários deles já desbaratados.

Porém, sendo essa a decisão do Congresso, pelo 
menos conseguimos duas coisas importantes: a pri-
meira é a obrigatoriedade de a metade dos recursos 
dessas emendas parlamentares ser aplicada na área 
da saúde; a segunda é que conseguimos sensibilizar 
o Governo para apresentar uma proposta de aumento 
dos recursos da saúde.

É óbvio que não é a proposta que queríamos e 
pela qual vamos continuar a lutar. Nós queremos atin-
gir – e que não seja daqui a muito tempo – um gasto 
que faça o Brasil se equiparar não digo nem aos pa-
íses mais desenvolvidos do mundo, mas aos nossos 
irmãos, aqui, da América Latina, e a países de nível 
de desenvolvimento equivalente ao do Brasil.

No entanto, é inegável reconhecer que o Go-
verno se mostrou sensível a essa questão. Foram as 
mobilizações das ruas, foi a articulação do Saúde+10, 
que trouxe para o Parlamento mais de dois milhões de 
assinaturas defendendo a proposta de 10% da Recei-

ta Corrente Bruta da União para área da saúde, que 
fizeram com que o Governo se sensibilizasse para 
pensar essa proposta que ainda é insuficiente, mas 
que é importante.

Obviamente que eu, como um defensor da polí-
tica de saúde, participei e vou continuar participando 
ativamente das negociações para que nós possamos 
melhorar essa proposta. E apresentei uma emenda, 
uma emenda à emenda constitucional, primeiro que faz 
a constitucionalização daquele índice que o Governo 
propôs, os 15% da Receita Corrente Líquida do ano 
corrente. E essa constitucionalização é importante, pri-
meiro, porque fica claro a que recursos da União essa 
parte da saúde está vinculada. Portanto, nós tivemos 
um ganho importante. Segundo, porque a proposta do 
Governo inicialmente era a proposta de vincular os 15% 
à Receita Corrente Líquida do ano anterior e não do 
ano corrente. Nós conseguimos que isso fosse mudado.

E também porque agora, com a colocação de 
15% como o mínimo para a área da saúde, a nossa 
luta, a nossa briga sai do processo legislativo para o 
debate na formação e elaboração do Orçamento. E lá 
que vamos brigar para termos mais de 15% dos recur-
sos para a saúde. E aí é o Parlamento que vai decidir. 
Somos nós que vamos estabelecer as prioridades. E 
a saúde precisa ser encarada como uma prioridade.

Além do mais, a emenda constitucional foge do 
risco do veto da Presidente da República. Ela terá que 
aceitar a decisão que esta Casa efetivamente venha 
a tomar. Segundo...

(Soa a campainha.)

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PE) – Presidente, peço a V. Exª um terço da 
tolerância que teve com o orador que me antecedeu 
aqui. Mas serei breve. 

Então, não podemos imaginar que os 15% serão 
sempre o mínimo. Ao contrário, temos que trabalhar 
agora a ideia de que é, de fato, o mínimo e não o teto. 
Quando tínhamos ou temos hoje a proposta da varia-
ção nominal do PIB, o que temos é uma verdadeira 
catraca, que dá ao Governo o argumento de que, se 
ele aumenta o recurso para a saúde, ele já cria um 
novo piso para o ano seguinte. Isso agora não vai 
mais acontecer. Vamos poder viver o que a educação 
vive hoje no Brasil. Está na Constituição que são 18% 
dos recursos de impostos. Mas hoje já se gasta mais 
do que isso. E por que não fazer isso com a saúde? 
Vamos trabalhar para que isso aconteça. Portanto, va-
mos brigar aqui ainda para que possamos aumentar 
no plenário esses recursos e reduzir essas etapas.

Vou apresentar aqui uma proposta de emenda 
para que, em vez desses 15% serem atingidos em 2018, 
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possamos atingi-los antes. Minha proposta é que seja 
em 2017. Porém, há propostas de vários Senadores, 
como o Senador Valadares, o Senador Paulo Davim, 
o próprio Senador Pedro Simon, para que tenhamos 
isso em menos tempo e com uma vinculação maior 
de recursos.

Além disso, apresentei uma emenda para que, 
em 2015, obrigatoriamente, nós refaçamos essa dis-
cussão para novamente debatermos se devemos ou 
não incrementar os recursos para saúde e, até mesmo, 
mudar essa vinculação.

Por último, Sr. Presidente, creio que tão importante 
quanto ampliarmos os recursos para saúde é garantir 
à população que esses recursos sejam bem gastos. O 
quanto for destinado, se forem os R$6 bilhões a mais 
que teremos, que, com mais R$7 bilhões da lei atual, 
fazem R$13 bilhões, ou se for mais, temos que garantir 
que esse recurso seja gasto e provoque impacto, que 
ele seja dirigido para aquelas áreas onde nós temos 
gargalos hoje – a área da média complexidade, do aten-
dimento de urgência –, para que a população possa 
sentir a melhoria da qualidade do atendimento e, em 
2015, possamos abrir, com a sociedade, um debate 
sobre como buscar mais dinheiro para a área da saúde.

Portanto, Sr. Presidente, agradeço a V. Exª a to-
lerância e quero manifestar aqui a minha certeza de 
que a Presidenta Dilma está indo no caminho certo. 
Não vamos conseguir agora o que queremos e tudo o 
que precisamos, mas certamente vamos dar passos 
largos nesse caminho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra neste 
instante, para uma comunicação inadiável, ao Sena-
dor Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, fui par-
ticipar, no Interlegis, da abertura de uma conferência 
sobre a pessoa com deficiência que discutiu o Estatuto 
sob a luz da convenção internacional. Um belo evento. 
Parabéns aos organizadores.

Volto ao plenário – e dividia a Presidência com 
V. Exª há bem pouco tempo – com o objetivo de fazer 
dois registros. Primeiro, Sr. Presidente, registro aqui, 
com satisfação, que hoje a Presidenta da República 
Dilma Rousseff sancionou a MP 615.

Esse texto, além de outros assuntos, tratou de 
um tema que é muito, muito importante para todos os 
profissionais de táxi. Ele autoriza, enfim, a transfe-
rência hereditária da concessão para exploração do 
serviço de táxi.

Lembro que o PLS nº 253, que trata desse as-
sunto, havia sido aprovado no Senado em outubro de 
2009, encaminhado à Câmara, lá aprovado, e retornou 
na forma de substitutivo. Foi aprovado aqui, por unani-
midade, na Comissão de Assuntos Sociais.

Enfim, a Presidenta, à época, vetou porque havia 
um vício de origem, conforme os técnicos. Mas agora, 
mediante a introdução em uma MP, houve a sanção 
presidencial. Fez-justiça. Os taxistas hoje do País todo 
estão festejando, porque passam a ter direito ao que 
já era deles. E eles perdiam o direito quando o titular 
morria.

Dou um exemplo da importância dessa sanção 
feita pela Presidenta – e teremos um ato hoje, com a 
presença da Presidenta Dilma e dos Ministros, perto 
do aeroporto, com a presença de centenas de taxistas. 

Mas, para ficar bem claro, eu cito um caso como 
exemplo, que me chegou há alguns anos, lá de Porto 
Alegre. Foi devido a esse caso que conversei muito 
com Senadores e Deputados, mas principalmente re-
conheço o trabalho feito aqui por dois Senadores, Sr. 
Presidente, que articularam, monitoraram, dirigiram 
essa proposta dos taxistas: o Senador Gim Argello e 
o Senador Renan Calheiros.

Mas vamos ao caso de Porto Alegre. Trabalhavam 
o pai e o filho como taxistas: de dia, o pai; à noite, o 
filho. O pai morre, e a concessão teve que ser entre-
gue. Não ficou com o filho, que era quem mantinha a 
família, dirigindo o táxi junto com o pai.

Portanto, a sanção desse texto é mais do que jus-
ta, e só poderia ter o apoio de todos os congressistas, 
e também da Presidenta da República.

Quero, enfim, cumprimentar a todos os Senado-
res e Deputados, principalmente – eu diria aqui – os 
dois maiores articuladores desse projeto, o Senador 
Gim Argello e o Senador Renan Calheiros. Nós todos 
trabalhamos com afinco em cima desse tema. As ga-
lerias estavam lotadas quando aqui votamos o direito 
à concessão para os familiares quando o titular falece. 
Infelizmente, houve veto – repito, por vício de origem 
–, mas agora está resolvido, e a Presidenta sancionou 
no dia de hoje.

Sr. Presidente, quero ainda, com a tolerância que 
V. Exª tem dado aos nossos Senadores na tribuna, 
falar de outro tema importante. Estamos às vésperas 
da comemoração do Dia das Crianças. Acredito que 
seja importante, neste momento, pontuar que a tare-
fa política pela emancipação do povo brasileiro exige 
o nosso esforço comum pelo fim do trabalho infantil.

Do nosso ponto de vista, a razão de ser do Es-
tado reside na promoção do bem público. Por isso, 
a luta pelo fim do trabalho infantil em países como o 
Brasil e no mundo é vital para atingirmos um padrão 
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de excelência na promoção do bem-estar social e na 
condução dos nossos destinos.

Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, é sabido e 
reconhecido que o Brasil tem se esforçado, nos últi-
mos anos, para acabar com o trabalho infantil em cada 
recanto do nosso gigantesco território, que alguns di-
zem que parece um continente. Dados do Censo de 
2010 mostram que cerca de 3,4 milhões de menores 
e adolescentes entre 10 e 17 anos haviam ingressado 
na vida laboral em nosso País.

No entanto, esse número, ainda muito elevado, 
revela progressos no combate à ilegalidade, tão per-
niciosa, uma vez que é 13,4% inferior à quantidade de 
menores trabalhando em 2000, ano de nosso penúltimo 
Censo nacional. Melhoramos, avançamos, mas temos 
que avançar muito mais.

A erradicação do trabalho infantil figura entre os 
temas consensuais do País. É um daqueles temas 
centrais que pairam muito acima das rivalidades entre 
candidatos a cargos eletivos, partidos políticos, repre-
sentantes públicos ou mesmo disputas pessoais. Não 
acredito que ninguém possa querer se promover ba-
seado em manter uma criança sob trabalho escravo.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Essa tarefa é naturalmente dificultada pelas 
dimensões – como eu dizia – continentais do nosso 
País, e também esbarra na arraigada cultura de vastas 
áreas rurais, em que a mãe e o pai estimulam os filhos 
ao trabalho precoce, na mais tenra idade, em atividades 
como cultivo da lavoura, serviços domésticos, ordenha 
do gado e mesmo nas carvoarias.

Em nosso País, portanto, a completa erradicação 
do trabalho infantil haverá de resultar do surgimento 
de uma nova consciência nacional, humanista e soli-
dária, que equilibre os legítimos interesses de agen-
tes econômicos com o interesse maior, que é o dos 
direitos humanos.

Empresários, latifundiários, enfim, industriais ou 
prestadores de serviço, somos todos brasileiros, e 
acredito que a elevação da escolaridade do povo é 
de interesse geral. Por quê? Porque, com isso, fortale-
ceremos nosso mercado interno, que será tanto mais 
dinâmico quanto mais educados e bem empregados 
forem os brasileiros.

Ora, o empregador que, na busca do ganho fácil 
e de curto prazo, retira das crianças a chance de avan-
çar nos estudos e na vida, no fundo está abdicando 
de formar o seu futuro consumidor, o seu futuro clien-
te, porque a falta de escolaridade reduz em muito as 
expectativas econômicas de trabalhadores precários, 

que tendem a ocupações subalternas e à pobreza, 
que se autorreproduz.

Como eu disse antes, Sr. Presidente, nós tivemos 
avanços nessa questão, mas, ao longo dos últimos 
anos, esses avanços ainda acontecem em ritmo insu-
ficiente para o cumprimento do compromisso nacional 
pela eliminação das piores formas de trabalho infantil 
até o ano de 2016, e de toda forma de trabalho infantil, 
como aponta o horizonte, em 2020.

O objetivo exige dos governantes – locais, es-
taduais e nacionais – a adoção de políticas públicas 
eficazes em prol da infância brasileira, em áreas como 
a educação e a saúde pública.

Precisamos mesclar, a um só tempo, iniciativas 
preventivas e repressivas ao trabalho infantil.

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Os pais, para muito além de sua responsabili-
dade judicial pelo abandono intelectual de seus filhos, 
devem agir por consciência de seu dever insubstituível. 
A reflexão e o cultivo dos melhores valores humanos 
convidam os pais a atingir uma nova consciência, que 
os conduza a manter a segurança econômica de seus 
filhos, que necessitam permanecer – no trabalho? Não 
– na escola. Na escola! Na escola!

O Ministério Público, de sua parte, exerce um 
papel social da mais alta relevância, porque trabalha 
pelo convencimento racional e, por vezes, coercitivo 
dos homens pequenos e acovardados, que não fazem 
constar seu próprio nome nas certidões de nascimen-
to dos filhos.

Segundo dados do Censo Escolar de 2011, cerca 
de 5,5 milhões de crianças brasileiras contam apenas 
com a mãe no registro de nascimento. O Rio de Ja-
neiro, com 677 mil crianças sem filiação completa, e 
São Paulo, com 633 mil menores sem pai conhecido, 
lideram essa triste estatística.

Abandonadas à própria sorte, essas tantas ma-
rias, clarices e joanas assumem, sozinhas, todos os 
encargos familiares e, sem meios para a enorme tarefa...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ...acabam por necessitar do auxílio financeiro 
de crianças e jovens que, para reforçar o orçamento 
familiar, passam a trabalhar precariamente, e terminam 
por abandonar a escola – o que é gravíssimo.

Ora, Sr. Presidente, a construção de uma so-
ciedade espiritual e materialmente realizada impõe a 
todos nós a tarefa de compartilhar a criação desses 
filhos – são filhos do Brasil, são filhos da nossa gen-
te, são filhos desse povo. Em um País entristecido por 
seus tantos milhões de filhos de ninguém, é preciso 
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que haja união, solidariedade e atitude para que se 
garanta a proteção das nossas crianças.

Sr. Presidente, o Ministério do Trabalho e do Em-
prego vem ampliando, tenho certeza, seu esforço fis-
calizatório na prevenção do trabalho infantil.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Foi assim que, entre 2007 e 2011, o órgão 
atingiu a média de 2,7 mil ações anuais de busca de 
focos de trabalhadores menores.

Em 2012, o Ministério agiu 7.392 vezes para pro-
teger crianças. Os dados são amplos, Sr. Presidente.

Conforme sonhou o gênio Darcy Ribeiro, Parla-
mentar maiúsculo que tanta falta faz ao Brasil, cumpre 
um grande papel no combate ao trabalho infantil, uma 
vez que ocupa as crianças e os adolescentes por todo 
o dia, a chamada escola de tempo integral.

Além da escola em tempo integral, quero tam-
bém destacar que é a primeira vez que o Brasil sedia 
a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. Destaco 
aqui que, ontem, dia 8 de outubro, teve início a 3ª Con-
ferência Global sobre Trabalho infantil.

(Interrupção do som.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Concluo, Sr. Presidente, se V. Exª permitir.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Mi-
noria/PSDB – PB) – Senador Paulo Paim, eu o permito 
com prazer, mas o senhor já ultrapassa, em 15 minu-
tos, o seu tempo, que seria de cinco minutos. Eu digo 
isso em respeito aos demais oradores. Mas o senhor 
fique à vontade.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Só não diga que o plenário está vazio, porque, 
um dia, eu o disse, e quatro ou cinco Senadores no 
plenário reclamaram: “Vazio, não!”.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Mi-
noria/PSDB – PB) – Mas, hoje, eles estão correndo.

Fique à vontade!
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS) – Sr. Presidente, estou concluindo. Dou por lido 
meu pronunciamento.

Agradeço naturalmente a tolerância de V. Exª. 
Cedi meu espaço para outros Senadores.

Fico só com a última frase, Sr. Presidente. Diz 
o poeta:

[...] Que há milhões de crianças que vivem 
na rua
E uma multidão de crianças que cresce nas 
ruas.

A esta hora, exatamente, há uma criança cres-
cendo.
Eu a vejo apertando seu coração pequeno,
Olhando para todos com seus olhos de fan-
tasia,
Percorrem e olham para o homem rico,
Um relâmpago forte cruza seu olhar,
Porque ninguém protege essa vida que cresce
E o amor se perdeu como uma criança na rua.

Crianças e adolescentes nas escolas, isso é o 
que queremos. Lá é o seu lugar natural, vivendo a me-
ninice e a juventude, porque eles vão ser os que vão 
dirigir o nosso País amanhã.

Obrigado, Sr. Presidente. V. Exª foi muito toleran-
te, assim como os Presidentes que o antecederam, 
porque sei que, de fato, em vez de cinco minutos, falei 
por 15 minutos.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre a sanção da MP 615 – Taxistas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro 

aqui, com muita satisfação, que no dia de hoje a se-
nhora presidenta da República, Dilma Rousseff, san-
cionou a MP 615. 

Esse texto, além de outros assuntos, autoriza a 
transferência hereditária da concessão para explora-
ção do serviço de táxi.

Lembro que o PLS 253/09 que trata desse as-
sunto havia sido aprovado no Senado em outubro de 
2009 e depois encaminhado à Câmara... 

Retornou a esta Casa na forma de substitutivo 
e foi aprovado por unanimidade na Comissão de As-
suntos Sociais.

Com a sanção presidencial a justiça está sendo feita 
aos taxistas, que passam a ter um direito que já era deles.

Para exemplificar a importância desta sanção, 
senhor Presidente, cito um caso que aconteceu em 
Porto Alegre:... 

Trabalhavam o pai e o filho; o pai morreu e a con-
cessão não ficou para o filho, que era quem mantinha 
a família dirigindo o táxi.

Portanto, a sanção deste texto é muito justa e 
tem o meu total apoio.

Sr. Presidente, quero, ainda, cumprimentar a to-
dos os senadores e deputados, principalmente os dois 
maiores articuladores desse projeto: Senador Gim Ar-
gello e Senador Renan Calheiros.

Era o que tinha a dizer. 
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Pronunciamento sobre Trabalho Infantil. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, às véspe-

ras das comemorações do Dia das Crianças, acredito 
que seja importante pontuar que a tarefa política pela 
emancipação do povo brasileiro exige o nosso esforço 
comum pelo fim do trabalho infantil. 

Do nosso ponto de vista, a razão de ser do Estado 
reside na promoção do bem público. Por isso, a luta pelo 
fim do trabalho infantil, em países como o Brasil, é vital 
para atingirmos um padrão de excelência na promoção 
do bem estar social e na condução de nosso destino.

Srªs e Srs. Senadores, é sabido e reconhecido 
que o Brasil tem-se esforçado, ao longo dos últimos 
anos, para acabar com o trabalho infantil, em cada 
recanto de nosso gigantesco território. 

Dados do Censo de 2010 mostram que cerca de 
três milhões e quatrocentos mil menores e adolescen-
tes, entre dez e dezessete anos, haviam ingressado 
na vida laboral, em nosso País. 

No entanto, esse número, ainda muito elevado, 
revela progressos no combate à ilegalidade, tão per-
niciosa, uma vez que é 13,4% inferior à quantidade de 
menores trabalhando em 2000, ano de nosso penúlti-
mo Censo nacional.

Srªs e Srs. Senadores, a erradicação do trabalho 
infantil figura entre os temas consensuais do País: é 
um daqueles temas centrais, que pairam muito acima 
das rivalidades entre candidatos a cargos eletivos, re-
presentantes públicos ou partidos políticos, nos em-
bates eleitorais.

Essa tarefa é naturalmente dificultada pelas di-
mensões continentais do Brasil, e também esbarra 
na arraigada cultura de vastas áreas rurais, em que a 
mãe e o pai estimulam os filhos ao trabalho precoce, 
na mais tenra idade, em atividades como o cultivo da 
lavoura, os serviços domésticos, ou a ordenha do gado.

Em nosso País, portanto, a completa erradicação 
do trabalho infantil haverá de resultar do surgimento de 
uma nova consciência nacional, humanista e solidária, 
que equilibre os legítimos interesses de agentes econô-
micos com os elevados interesses comuns da sociedade. 

Empresários, latifundiários, industriais ou presta-
dores de serviço, somos todos brasileiros, e acredito 
que a elevação da escolaridade do povo é de interes-
se geral.

Por que??? Com isso, fortaleceremos nosso mer-
cado interno, que será tanto mais dinâmico quanto mais 
educados e bem empregados forem os brasileiros.

Ora, o empregador que, na busca do ganho fácil e 
de curto prazo, retira das crianças a chance de avançar 
nos estudos e na vida, no fundo está abdicando de for-

mar o seu futuro consumidor, o seu futuro cliente, porque 
a falta de escolaridade reduz em muito as perspectivas 
econômicas de trabalhadores precários, que tendem a 
ocupações subalternas e à pobreza que se auto-reproduz.

Como eu disse antes, nós tivemos avanços nessa 
questão, mas, ao longo dos últimos anos, esses avanços 
ainda acontecem em ritmo insuficiente para o cumpri-
mento do compromisso nacional pela eliminação das 
piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016, e de 
toda forma de trabalho infantil até o horizonte de 2020.

O objetivo exige dos governantes – locais, esta-
duais e nacionais – a adoção de políticas públicas efi-
cazes, em prol da infância brasileira, em áreas como 
a educação e a saúde pública. 

Precisamos mesclar, a um só tempo, iniciativas 
preventivas e repressivas ao trabalho infantil. 

Os pais, para muito além de sua responsabilida-
de judicial pelo abandono intelectual de seus filhos, 
devem agir por consciência de seu dever insubstituível. 

A reflexão e o cultivo dos melhores valores huma-
nos convidam os pais a atingir uma nova consciência, 
que os conduza a manter a segurança econômica de 
seus filhos, que necessitam permanecer na escola. 

O Ministério Público, de sua parte, exercerá o pa-
pel social da mais alta relevância se trabalhar pelo con-
vencimento racional e por vezes, coercitivo, dos homens 
pequenos e acovardados, que não fazem constar seu 
próprio nome nas certidões de nascimento dos filhos. 

Segundo dados do Censo Escolar de 2011, cerca 
de cinco milhões e quinhentas mil crianças brasileiras 
contam apenas com a mãe no registro de nascimento.

O Rio de Janeiro, com 677 mil crianças sem filia-
ção completa, e São Paulo, com 633 mil menores sem 
pai conhecido lideram essa triste estatística.

Abandonadas à própria sorte, essas tantas Ma-
rias e Clarices assumem, sozinhas, todos os encargos 
familiares e, sem meios para a enorme tarefa acabam 
por necessitar do auxílio financeiro de crianças e jovens 
que, para reforçar o orçamento, passam a trabalhar 
precariamente, e terminam por abandonar a escola.

Ora, a construção de uma sociedade espiritual 
e materialmente realizada impõe a todos nós a tarefa 
de compartilhar a criação desses filhos.

Em um País entristecido por seus tantos milhões 
de filhos de ninguém, é preciso que haja união, soli-
dariedade e atitude para que se garanta a proteção 
dessas crianças.

Srªs e Srs. Senadores, o Ministério do Trabalho 
e do Emprego (MTE) vem ampliando seu esforço fis-
calizatório na prevenção do trabalho infantil.

Foi assim que entre 2007 e 2011, o órgão atin-
giu a média de duas mil e setecentas ações anuais de 
busca de focos de trabalhadores menores. 
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Em 2012, o MTE agiu 7.392 vezes para prote-
ger crianças e adolescentes ilegalmente empregadas. 

Segundo dados oficiais, em 2007, as inspeções 
resultavam na descoberta de, em média, seis meno-
res de 18 anos empregados nas empresas ou em lo-
gradouros públicos, ao passo que, a partir de 2012, 
o número caiu para 0,9 crianças e adolescentes en-
contrados nas vistorias, o que indica o progresso de 
uma nova consciência que, lentamente, vai tomando 
conta do País.

Sr. Presidente, precisamos fazer mais e melhor. 
A escola integral, nesse sentido, conforme sonhou o 
gênio de um Darcy Ribeiro – parlamentar maiúsculo, 
que tanta falta faz ao Brasil –, cumpre um grande papel 
no combate ao trabalho infantil, uma vez que ocupa as 
crianças e os adolescentes por todo o dia.

Em tempos difíceis, em que a sociedade humana 
parece mergulhar para a barbárie cega e sem sentido; 
em um tempo de estranhamento ao próximo, sofremos 
todos com a absurda noção de que a condução da vida 
em sociedade exige o abandono dos Direitos Humanos.

Longe de aceitarmos a pena de morte quere-
mos a promoção dos Direitos Humanos desde a mais 
tenra idade. 

Desejamos o compartilhamento generoso e não 
egoísta do mundo a todos os seus filhos, indistintamente.

O exercício cotidiano da fraternidade entre os 
homens haverá de garantir a construção desse mun-
do feliz para todos.

Quero destacar ainda, que ontem, 8 de outubro, 
teve início a 3ª Conferência Global sobre Trabalho in-
fantil. 

Esta é a primeira vez que o Brasil sedia a Con-
ferência Global sobre Trabalho Infantil.

Na verdade é a primeira vez que um país fora 
da Europa recebe o evento. Durante três dias Brasília 
recebe especialistas e representantes de governos e 
da sociedade civil para tratar sobre políticas públicas 
de combate ao trabalho infantil.

Nesse evento, presidido e organizado pelo gover-
no brasileiro, com apoio da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), os participantes farão um balanço 
das ações e devem propor medidas para a erradicação 
das piores formas de trabalho infantil até 2016, con-
forme meta definida na conferência anterior, em Haia 
na Holanda, em 2010. 

Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, nosso tema é 
o trabalho infantil, e em homenagem àquelas crianças 
que, em todo o mundo, precisam labutar pelo pão, que-
ro encerrar esse discurso com a leitura da belíssima 
poesia “Há uma criança na rua”, do argentino Arman-
do Tejada Gómez: 

“A esta hora, exatamente, há uma criança 
na rua.
É dever do homem proteger o que cresce,
Cuidar para que não tenha uma infância dis-
persa pelas ruas,
Evitar que naufrague seu coração de barco,
Sua enorme vontade de pão e chocolate,
Caminhar por seus países de bandidos e te-
souros
Pondo-lhe a esperança no lugar da fome.
De outro modo é inútil ensaiar na terra a ale-
gria e o canto,
De outro modo é absurdo porque de nada vale 
se há uma criança na rua.
Importam duas maneiras de conceber o mundo:
Uma, ser alguém como as outras pessoas ou
Arrancar cegamente dos demais a bolsa.
E a outra, um destino de salvar-se com todos,
Comprometer a vida até o último náufrago.
Como se pode dormir de noite se há uma 
criança na rua?
Exatamente agora, se chove nas cidades,
Se desce o nevoeiro gelado no ar
E o vento não é nenhuma canção nas janelas,
Não deve andar o mundo com o amor descalço
Levando um diário como uma asa na mão.
Trepando nos trens, provocando-nos o riso,
Golpeando-nos como um anjo de asa cansada,
Não deve andar a vida, recém-nascida, já lu-
tando,
A meninice arriscada a um pequeno ganho,
Porque então as mãos são dois fardos inúteis
E o coração, apenas uma má palavra.
Eles esqueceram que há uma criança na rua,
Que há milhões de crianças que vivem na rua
E uma multidão de crianças que cresce nas 
ruas.
A esta hora, exatamente, há uma criança cres-
cendo.
Eu a vejo apertando seu coração pequeno,
Olhando para todos com seus olhos de fan-
tasia,
Percorrem e olham para o homem rico,
Um relâmpago forte cruza seu olhar,
Porque ninguém protege essa vida que cresce
E o amor se perdeu como uma criança na rua”.

Crianças e adolescentes nas escolas, o seu lugar 
natural, vivendo a meninice e a juventude é o que nós 
temos a desejar e construir.

Era o que tinha a dizer. 
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Cícero Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco Mino-
ria/PSDB – PB) – Com certeza, são temas importantes, 
mas eu o interrompi em função dos outros Senadores 
que ficam aguardando a sua vez, Senador Paulo Paim. 
Eu é que agradeço a V. Exª.

Por permuta com o próximo orador inscrito, o 
Senador Walter Pinheiro, tem a palavra o Senador 
Benedito de Lira.

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 
– AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que 
me faz vir à tribuna na tarde de hoje é o fato de que, 
no sábado próximo passado, fiz uma visita ao Muni-
cípio de Porto Real do Colégio, na divisa de Alagoas 
com Sergipe, para participar de uma reunião com os 
rizicultores daquela região. A Codevasf tem um projeto 
de irrigação para o Baixo São Francisco exatamente 
em dois lugarejos que ficam localizados no Município 
de Porto Real do Colégio: o perímetro de irrigação de 
Itiúba e o perímetro de irrigação de Carnaíba.

Muito bem, Sr. Presidente! O Governo fez os inves-
timentos, fazendo o canal, tirando água do Rio São Fran-
cisco para atender a mais de quatro mil hectares de áreas 
que seriam inundadas antes das barragens do Rio São 
Francisco. Com as barragens de Sobradinho, de Xingó 
e de Paulo Afonso, praticamente quase mataram o Rio 
São Francisco. E aquelas várzeas que eram inundadas 
para o cultivo do arroz passaram a virar território seco.

O Governo agiu, abriu um canal, mas, Sr. Presi-
dente, apesar do cuidado, do zelo e da preocupação 
da Codevasf, as coisas não têm acontecido como 
deveriam acontecer. O preço da água é muito caro, 
e a energia é inalcançável. Isso, realmente, chama a 
atenção, nobre Senador Aloysio. Fazer agricultura irri-
gada é o caminho para desenvolver a produção, para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas. Contudo, é 
preciso que tenhamos a infraestrutura necessária. Lá 
os agricultores são familiares, e não há agricultura de 
escala. Os pequenos produtores têm 2ha, 5ha, 10ha, 
12ha, 20ha, e muitos não têm a menor condição de 
fazer isso, primeiro porque, ao cultivarem a área, no 
momento de fazerem a comercialização do produto, 
terão de fazê-lo antecipadamente, até com toda a umi-
dade. E isso realmente gera prejuízo para o pequeno 
agricultor daquela região.

Item dois: os recursos são alocados no Orça-
mento da União, através da Codevasf, via Ministério 
da Integração Nacional, para investimento, mas não 
há recurso para custeio. Há a máquina para fazer a 
estrada, mas não há recurso para o óleo.

Sinceramente, nobre Senador, fiquei muito pre-
ocupado com o que vi naquela região. Centenas de 
pequenos agricultores estavam reunidos para reivindi-
car. E, então, eu me comprometi a trazer esse assunto 
para o Senado Federal, bem como a manter contato 
com os diretores e com o Presidente da Codevasf e 
com o Ministro da Integração Nacional.

Do contrário, o canal não tem utilidade. Quando 
você produz duas ou três safras por ano, está produ-
zindo uma com dificuldade. E a grande maioria desses 
pequenos produtores e agricultores está sem a mínima 
condição para tocar as suas roças de arroz.

Então, é preciso que haja conscientização. A 
agricultura irrigada exige atenção, cuidado, tecnologia, 
e, acima de tudo, é preciso fazer com que as coisas 
aconteçam. Infelizmente, isso não está acontecendo. 
Primeiramente, falta um secador para secar o arroz 
depois de colhido. Não existe balança para pesar o 
arroz de cada agricultor. E me disseram, inclusive, 
que, quando se colhe o arroz, mesmo ainda com toda 
a umidade, ele é levado de canoa, nobre Senador Mo-
zarildo, para o Estado do Sergipe, o atravessador. E 
não há preço mínimo. Enfim, há o canal. Muito bem! Há 
recursos para investimento naquela região, segundo 
o Superintendente da Codevasf, mas faltam recursos 
para fazer exatamente o custeio. Por essa razão, é 
preciso que tenhamos preocupação com isso e que o 
Governo não deixe que a coisa morra.

É a mesma coisa do que ocorre, por exemplo, 
em Petrolina, onde estive recentemente. Em Petroli-
na, há uma coisa fantástica! A agricultura irrigada que 
é promovida lá é agricultura de escala. Mas, nesses 
dois perímetros de irrigação no Baixo São Francisco, 
no Município de Igreja Nova e no Município de Porto 
Real do Colégio, estão os agricultores familiares.

Daí por que faço um apelo, da tribuna do Senado 
Federal, para o Presidente da Codevasf, o Dr. Elmo, 
um cara da melhor qualidade, preocupado exatamen-
te com o desenvolvimento da indústria e do pequeno 
agricultor que vive em função das ações que são pra-
ticadas e levadas a sério pela Codevasf. É preciso que 
haja uma preocupação por parte do Governo.

Recursos para a agricultura não podiam ser con-
tingenciados. Recentemente, o Ministério da Pesca teve, 
dos seus recursos orçamentários, cerca de R$350 mi-
lhões contingenciados. Contingenciar recursos para fazer 
agricultura? Eu acho que o Ministério do Planejamento 
deveria fazer uma avaliação com muito mais cuidado e 
com os olhos virados para esse setor, Sr. Presidente, 
porque não é outro setor que tem dado resultado. Ape-
sar das dificuldades na logística, na produtividade, nas 
tiragens do produto para a exportação – as dificuldades 
são enormes –, esse é o setor que tem dado resposta. 
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No momento em que se faz uma avaliação do nosso 
PIB, logicamente quem segura é o setor primário, a 
agricultura e a pecuária. Então, é preciso fazer mais 
investimento nesse setor, para que a gente possa ser 
o celeiro do mundo em produção de alimentos, como 
tanta gente deseja que seja, mas ainda não o é.

Por isso, Sr. Presidente, é necessário que se tome 
providência nesse sentido, para evitarmos, assim, o 
contingenciamento de recursos para a agricultura do 
meu País. Não há coisa mais importante do que pro-
duzir, mas o agricultor precisa produzir com a certeza 
de que o resultado do seu trabalho é suficiente para ter 
dignidade, para ter uma vida digna junto com sua família.

Sr. Presidente, há outro setor no Nordeste, es-
pecialmente no litoral. E conhece muito bem o litoral o 
meu querido amigo Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
que, sempre que pode, sempre que tem disponibili-
dade de tempo, vai arejar a mente naquela maravilha 
que é a região norte do Estado de Alagoas, mais pre-
cisamente em São Miguel dos Milagres, onde S. Exª 
se esconde com sua madame exatamente no período 
de recesso desta Casa.

Pois bem, lá nós temos o mar, que é uma mara-
vilha do mundo, e os coqueirais. A região é toda co-
berta de coqueiros, plantas nativas que se adaptam 
perfeitamente à região. Mas, nobre Senador Aloysio, 
nós estamos na iminência de ver aquilo desaparecer, 
porque, hoje, não compensa subir o coqueiro para ti-
rar o coco maduro, pois o preço não compensa nem 
para o homem que sobe o coqueiro para tirar o coco.

Há uma benevolência extraordinária do meu País 
em atender países outros, importando coco ralado da 
Indonésia, da Malásia, da África, em detrimento da 
produção original, da produção nacional. Por quê? 
Porque lá não se utiliza o homem para fazer isso; lá 
não existe lei trabalhista, como nós temos; lá não há 
o volume de impostos que nós temos; lá não existe, 
por exemplo, custo de produção, como aqui; lá se tira 
coco com os macacos, que sobem os coqueiros e 
derrubam os cocos. Aqui, não! Aqui, isso é feito pelo 
homem, pela figura do tirador de coco.

(Soa a campainha.)

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 
– AL) – Pois bem, está acabando essa atividade eco-
nômica do meu Estado. É preciso que o Ministério da 
Agricultura realmente olhe esse setor, diferentemente 
do que está acontecendo, e crie dificuldades para a 
importação de coco ralado, que chega aqui com preço 
insignificante, considerando que não existe custo de 
produção lá na região. E, infelizmente, nós aceitamos 
isso. Nós deixamos de gerar emprego aqui para fazer 
com que a Indonésia, a Malásia e a África o façam.

E há outra coisa também, Sr. Presidente: a questão 
fitossanitária. Ninguém sabe como é que esse produto 
chega ao Brasil. Há uma exigência extraordinária para ex-
portar produtos brasileiros, mas não há tantas exigências 
para importar seja qual for o produto oriundo do exterior.

(Interrupção do som.)

O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco Maioria/PP 
– AL) – Há agora uma demanda que é absolutamente 
incompatível com esse tipo de negócio (Fora do mi-
crofone.), Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores. Nós 
temos um tipo de material, meu querido Senador Lu-
cena, que vem do exterior.

É uma lama que vem do Canadá, lama essa que 
não tem a menor possibilidade de chegar aqui para aten-
der à agricultura, para colocar no pé das plantas. Aqui, 
nós temos produto similar, mas, infelizmente, o Ministério 
suspendeu e está recebendo pressão para suspender o 
bloqueio e continuar recebendo lama do Canadá, para 
atender ao pequeno agricultor aqui no Brasil.

V. Exª é membro da Comissão de Agricultura. Va-
mos convidar os secretários da área do Ministério da 
Agricultura para prestar essas informações. 

Nós precisamos proteger o agricultor brasileiro. Nós 
precisamos importar produtos ou insumos que não tragam 
qualquer tipo de praga par deixar aqui no País. Por isso 
esses setores estão precisando da ação governamental 
de imediato, precisando da proteção do Governo no que 
diz respeito ao Ministério da Agricultura do meu País.

Assim, Sr. Presidente, eu agradeço a tolerância 
de V. Exª. Meu querido Cícero Lucena já está ali, de 
plantão, olhando para mim e dizendo: “Pare”! Na verda-
de, nós já estamos ultrapassando o limite regimental. 
Mas, meu querido Lucena, meus cumprimentos. Está 
liberado para V. Exª.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, o Sr. 
Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Fora do microfone.) – Sr. Presiden-
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Pela ordem, tem V. Exª 
a palavra.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Sr. Presidente, ontem, a Ordem do Dia iniciou-se 
às 17h45, quando o nosso Regimento, V. Exª sabe 
perfeitamente, determina que ela se inicie às 16h. Eu 
estou vendo que hoje vai acontecer a mesma coisa. 
Há uma solenidade, e o Presidente da Casa está lá. 
Há a sanção de um projeto de providências para os 
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taxistas, com a Presidente da República – campanha 
antecipada, evidentemente, da Presidente. Agora, o 
problema é que nós estamos aqui.

Peço a V. Exª, por gentileza, que entre em contato 
com o Presidente da Casa, ou com algum Vice-Presi-
dente, ou V. Exª mesmo assuma, para que comecemos 
a Ordem do Dia, porque nós estamos aqui para isso. 

Isso está se tornando uma rotina absolutamente 
antirregimental, e é um desrespeito: é um desrespeito 
com a Casa, é um desrespeito com cada um de nós. 
Não é possível! 

Na hora de ir para a Mesa, todos se acotovelam 
para pegar uma Vice-Presidência. Então, tem que as-
sumir a Vice-Presidência, ou alguém que seja membro 
da Mesa assuma, para poder fazer com que a Casa 
funcione de acordo com o Regimento.

Não conheço Senador mais assíduo e mais cum-
pridor dos seus deveres parlamentares do que V. Exª, e 
V. Exª, seguramente, está muito incomodado também 
com essa situação. Não pode se manifestar, mas te-
nho certeza de que V. Exª, que é um homem não só 
pontual, mas que chega antes da hora, porque esse é 
o seu hábito, deve estar preocupado com isso.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Aloysio, V. Exª 
tem razão ao falar das 16h. Vou pedir à Secretaria da 
Mesa que entre em contato com o Presidente para que 
ele decida como proceder.

Concedo a palavra, neste instante, ao Senador Cí-
cero Lucena, por permuta com o Senador Cyro Miranda.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil 
vive o impacto ainda das manifestações populares 
que, em muito boa hora, reposicionaram na pauta do 
debate político temas da mais alta importância para o 
exercício da cidadania concreta.

Esse ponto, entre outros de grande importância, 
nunca esteve ausente do debate do Parlamento, embora 
sempre tenha sido tratado pelos dois últimos Chefes 
de Governo como conteúdo meramente publicitário, ou 
seja, como problemas que não são necessários resol-
ver, mas apenas encaixar no grande mural do marketing 
a que tem se resumido a ação do Executivo federal.

É hora, ou melhor, já passou em muito a hora de 
abandonarmos o discurso e enfrentarmos sem truques 
de propaganda ou firulas de marketing o desafio de 
transformar as perspectivas do futuro brasileiro.

Essa, Sr. Presidente, não é, de forma alguma, uma 
tarefa impossível, mas, pelo contrário, é possível ser 
feita, se tivermos vontade e decisão política. De toda 
forma, algum dia seria preciso retomar o processo da 

melhoria da saúde, o esforço de conferir qualidade ao 
sistema público de atendimento à população. Estamos 
comemorando 25 anos da nossa Constituição, e lá há 
um artigo específico sobre o direito do cidadão brasi-
leiro em relação à saúde.

A Frente Parlamentar da Saúde, em 2011, entre-
gou à sociedade a regulamentação da Emenda Cons-
titucional nº 29. O que deveria ser motivo de intensa 
comemoração pelos militantes da defesa da saúde 
pública brasileira transformou-se em frustração, pois 
o tão sonhado percentual a ser aplicado pela União, 
em ações e serviços públicos de saúde, equivalente 
a 10% da receita corrente bruta, não obteve a apro-
vação e teve como argumento alegado pelo Governo 
Federal o fato de que a receita bruta não pertencia à 
União, pois significava parcela, e a mesma era desti-
nada também a outros entes federados. Não poderia, 
pois, vincular despesa a percentual de receita que não 
pertence ao próprio Governo. 

Diante disso, ainda em 2012, antes de qualquer 
manifestação popular, apresentei um projeto de lei 
complementar, o PLS nº 162, de 2012, que vinculava 
18% da receita corrente líquida, o que equivale a es-
ses 10% da receita corrente bruta.

Pois bem, Senador Benedito de Lira, com sua a 
presença – inclusive, junto com o meu agradecimento 
a V. Exª, aproveito para agradecer ao Presidente da 
Comissão de Assuntos Sociais, o Senador Waldemir 
Moka, bem como aos Relatores do meu projeto de lei 
complementar, o Senador Requião, que preparou o 
relatório inicial, bem como a Senadora Ana Amélia, 
que foi a Senadora ad hoc e que, junto com o Re-
quião, apresentou um substitutivo; e o Senador Edu-
ardo Amorim, que fez a leitura do relatório hoje –, nós 
tivemos aprovado, na Comissão de Assuntos Sociais, 
com o substitutivo, esse projeto de minha autoria, que 
destina, de forma escalonada – escalonamento esse, 
inclusive, destacado, proposto e bem lembrado pelo 
Senador Aloysio Nunes –, 18% da receita líquida da 
União, que deverão ser aplicados anualmente em ações 
de serviço público da saúde.

A fórmula, Sr. Presidente, é que, no primeiro 
ano, após a promulgação e a publicação da lei, serão 
15%; no segundo ano, 16%; no terceiro ano, 17%; e, 
no quarto ano, os 18% que nós propusemos.

Eu gostaria de dizer que, sem dúvida, como Par-
lamentar, como alguém que já tem mais de 20 anos 
de vida pública, foi um momento de muita alegria, de 
muita satisfação e, por que não dizer, de emoção, apro-
veitando para renovar o meu agradecimento ao Pre-
sidente Moka e, em seu nome, a todos os Senadores 
que estavam presentes e que votaram.



70588 Quinta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

Ressalte-se que o Governo Federal tem retraído 
progressivamente o quinhão à saúde pública na divi-
são da receita orçamentária. A participação da União, 
que era antes de 75% dos gastos totais da saúde, caiu 
para 45%. Com o substitutivo aprovado, recompõe-se 
a participação da União para 67,5%, ainda inferior ao 
patamar antes verificado, mas, sem dúvida nenhuma, 
será um grande incremento.

Não é justo que o ônus de sustentar o Sistema 
Único de Saúde (SUS) recaia principalmente sobre os 
ombros dos Estados e Municípios, já com suas finan-
ças em situação notoriamente precária.

Nesse sentido, proponho retomar a ideia de fixar 
um percentual mínimo da receita da União a ser aplica-
do em saúde, dessa vez tomando como base o cálculo 
da Receita Corrente Líquida. Essa medida atenderia 
aos anseios de praticamente 95% da população que 
opinou favoravelmente ao aumento da destinação dos 
recursos para a saúde e evitava contestações jurídicas 
constitucionais ao texto normativo.

Sr. Presidente, considerando a relevância do tema, 
esperamos contar com o apoio dos nossos Pares à apro-
vação desse projeto de lei que hoje foi aprovado como 
lei complementar na Comissão de Assuntos Sociais.

O Governo, utilizando de manobras que visam a 
iludir a população, apresentou, em uma PEC que tra-
tava do orçamento impositivo, uma emenda em que 
discute a fixação desse recurso. Sem dúvida, é um 
avanço o Governo aceitar essa vinculação, mas, nesse 
projeto, ele vincula somente 15% da Receita Corrente 
Líquida e ainda de forma escalonada. Quinze por cento 
não resolvem a questão da saúde, pois, em 2009, o 
Governo gastou 13,3% da Receita Corrente Líquida.

E é bom dizer, Sr. Presidente, que o valor proposto 
pelo Governo para o próximo ano é de apenas 13,2%.

Como solucionar isso? É preciso focar na raiz 
do problema do subfinanciamento da saúde e da má 
gestão também, que precisa ser corrigida. A baixa 
participação dos recursos do Governo Federal, como 
isso pode ser resolvido? Ora, aprovando a proposta 
da CAS, através de uma lei complementar. 

Se os Municípios podem dar 15%, e muitos de-
les estão chegando a gastar 25% – principalmente os 
menores, os mais longínquos, os mais pobres chegam 
a gastar 25% –, e os Estados, 12%, qual é o proble-
ma em que a União colabore com pelo menos 18% 
de suas receitas para melhorar o aparelhamento dos 
hospitais, os postos de saúde, ampliar a condição de 
fornecimento de medicamentos, ter maior garantia de 
que os exames serão feitos quando a população ne-
cessitar? Por isso, nós acreditamos que, de modo justo, 
também precisamos incorporar os profissionais do setor.

Se esse entendimento tão razoável for acolhi-
do pelo Congresso Nacional, poderá ele, facilmente, 
materializá-lo em normas jurídicas, por meio da apro-
vação desse substitutivo ao projeto de minha autoria 
por lei complementar, não por emenda constitucional.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Permite-me um aparte, Senador Cícero?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – 
PB) – Antes de encerrar, e já encerrando, cumprindo o 
horário, em respeito aos demais Senadores, eu gostaria 
de terminar fazendo uma convocação aos colegas Sena-
dores e Senadoras, mesmo aqueles da Base do Governo.

(Soa a campainha.)

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Que possamos abrir o diálogo e buscar a con-
quista que todos nós desejamos.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Senador Cícero, V. Exª me concede um aparte?

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Pois não, Senador Flexa Ribeiro. Concedo um 
aparte a V. Exª.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– V. Exª traz ao plenário, nesta tarde, um assunto da 
maior importância. O debate na Comissão de Consti-
tuição e Justiça foi bastante extenso, e, lá, nós tivemos 
a oportunidade de ouvir não só o parecer do Relator, 
Senador Eduardo Braga, como também o substitutivo 
do Senador Pedro Taques e o de V. Exª, que acabou 
se juntando ao do Senador Pedro Taques, que é o 
que nós todos defendemos. Primeiro, se o Governo 
tem intenção de colocar mais recursos na área da 
saúde, deveria sair pelo projeto de lei complementar 
de V. Exª, que propõe, em vez dos 15%, 18%. E mais: 
coloca as emendas impositivas dos Parlamentares 
como sendo base para os 15%, para atingir em 2018. 
O PSDB todo votou contrário ao projeto, e fizemos 
questão de registrá-lo, não porque sejamos contra re-
cursos para a saúde. Somos contra esse projeto, que 
aporta recursos que continuam insuficientes. E mais 
ainda: os três bilhões que podem vir a crescer, dos 
50% das emendas parlamentares para a saúde, não 
deviam fazer parte dos 15% do projeto. Devia haver o 
esforço dos Parlamentares para a saúde, que é o que 
todos os brasileiros pedem. Quero parabenizar V. Exª. 
Vamos avançar no seu projeto, que agora irá para a 
CCJ e, depois, virá ao plenário.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Agradeço o aparte de V. Exª.

A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO) – 
Pela ordem, Senador. Eu gostaria de um aparte.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – 
PB) – Senadora Lúcia Vânia, com muito prazer.
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A Srª Lúcia Vânia (Bloco Minoria/PSDB – GO) – 
Senador Cícero, eu gostaria de cumprimentá-lo por trazer 
a este plenário esta discussão. Eu acredito que hoje, na 
Comissão de Justiça, nós demos um passo importante 
no sentido de vincular os recursos para a saúde. Mas nós 
queremos mais. Nós precisamos abrir esse diálogo para 
que possamos fazer um projeto que venha, efetivamente, 
resolver o problema da saúde. E V. Exª tem, sem dúvida 
nenhuma, um projeto que vem sedimentar esse debate. É 
um projeto que é prudente, bem elaborado, que aumenta 
os percentuais de forma gradual e que não vai alterar 
os orçamentos da União. Acredito que nós precisamos 
divulgar esse projeto que V. Exª traz, porque, de todos 
os que têm sido apresentados, eu não tenho dúvida de 
que o projeto de V. Exª é o que mais bem atende ás ne-
cessidades da saúde. Meus cumprimentos e parabéns, 
em nome de nosso Partido, o PSDB.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB – 
PB) – Agradeço a V. Exª, Senadora Lúcia Vânia, que tem 
também pautado nos seus mandatos a oportunidade de 
representar o povo de Goiás, mas com compromisso 
nacional, e que, sem dúvida nenhuma, tem sempre a 
sensibilidade na área da saúde, entre outros fatores. Com 
certeza, me inspirou muito na busca da solução dessa 
proposição que hoje, efetivamente, é algo concreto, em 
resposta ao movimento das ruas que ocorreram a partir 
do mês de junho, mas que Deus me iluminou para que 
eu apresentasse essa proposta desde o ano de 2012.

Com muito prazer, ouço a palavra do nosso que-
rido Líder, Aloysio Nunes, que, inclusive, colaborou 
nesse projeto na sugestão do escalonamento.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador, o mérito é todo seu 
de ter, quase como uma premonição, colocado logo 
no início desta legislatura, na pauta dos trabalhos do 
Senado, uma solução que dê segurança de participa-
ção de fundos de recursos federais no financiamento 
da saúde. Nós temos hoje, graças ao projeto de V. Exª, 
uma proposta realista, exequível, que coincide exata-
mente com aquela grande aspiração expressa não digo 
pelas ruas, mas pelo movimento popular, pela iniciativa 
popular Saúde+10. Penso também – e já exprimi este 
ponto de vista na Comissão hoje, pela manhã – que 
o instrumento legislativo mais correto para essa vin-
culação é a lei complementar. Lembro – V. Exª sabe, 
isso foi também comentado hoje – que a chamada 
Emenda 29 estabeleceu o princípio da vinculação de 
recursos, nos três níveis da Federação, à saúde, mas 
remeteu à lei complementar a fixação dos percentuais. 
E foi a lei complementar, cujo projeto foi apresentado 
pelo Senador da época Tião Viana, que permitiu que 
se fixasse a participação dos Estados, dos Municípios, 
ficando pendente agora a regulamentação da partici-

pação da União. Para isso, o seu projeto. É muito mais 
prudente do que colocar isso na Constituição brasileira. 
A Constituição é rígida, a Constituição não é flexível. A 
Constituição depende de quórum constitucional para 
a sua alteração. Suponhamos que amanhã não sejam 
18%, mas 20%, ou que depois de amanhã não sejam 
mais 18%, mas 15%, que haja uma mudança, como 
esperamos que aconteça, de tal maneira que não seja 
necessário vinculação desse montante, mas possa-
mos reduzi-la, para atender a outros setores. Por que 
fixar isso na Constituição? É uma solução ruim para 
o problema essa solução que foi apresentada hoje na 
Comissão de Constituição e Justiça, contra a qual nós 
votamos a partir da defesa da alternativa, muito melhor, 
apresentada por V. Exª. Muito obrigado.

O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco Minoria/PSDB 
– PB) – Agradeço, Senador Aloysio Nunes, renovando 
também a minha gratidão, sem dúvida nenhuma, pela 
colaboração de V. Exª nesse projeto.

Sr. Presidente, quero renovar o meu agradecimen-
to, mas, antes, gostaria de convocar as Srªs e os Srs. 
Senadores, para que possamos fazer dessa bandeira 
suprapartidária um compromisso e, com isso, possa-
mos contribuir para a superação de uma das piores 
mazelas deste País – que já não é justo, e é muitas 
vezes mais injusto com relação ao tratamento dado 
ao usuário da saúde. 

Eu me recordo de que durante leitura, na Comis-
são de Assuntos Sociais, o Senador Eduardo Amorim 
usou uma expressão que eu ainda não tinha escutado, 
mas que simboliza muito bem esse sentimento. No seu 
Estado, o Estado de Sergipe, cerca de 87% – em outros 
Estados é mais – das pessoas não têm plano de saúde, 
Senador Mozarildo, ele os chamou de SUS-dependen-
tes. Ou seja, nós temos que dar resposta a esses que 
precisam do nosso trabalho, do nosso envolvimento. 

Era o que tinha a dizer no momento, Sr. Presi-
dente. 

Meu muito obrigado e que Deus proteja todos. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, para 
falar pela Liderança, ao Senador Inácio Arruda. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Presidente Mozarildo. 

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR) 
– Pela ordem, Sr. Presidente, rapidinho. 

Pela ordem, Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Pois não, Senador. 
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR. 

Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Com a permis-
são do Senador Inácio Arruda, apenas para registrar 
que encaminhei à Mesa um requerimento com voto de 
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pesar e apresentação de condolências à família pelo 
falecimento do ex-Deputado Federal Constituinte Darcy 
Deitos, do Paraná. 

Faleceu ontem, em Campo Mourão, no Paraná, 
aos 69 anos, vítima de um câncer contra o qual vinha 
lutando já há um bom tempo. Seu corpo está sendo 
velado e deve ser sepultado no final do dia de hoje. 

A nossa solidariedade à família e aos amigos de 
Darcy Deitos. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pela ordem, Sr. Presidente, respeitando o orador.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Alvaro Dias, o 
Requerimento a que se refere V. Exª tomou o número 
1.196 e será procedido conforme requerido. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.196, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento 
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradi-
ções da Casa, homenagem de pesar, consistente em 
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de 
condolências à família, pelo falecimento do ex-deputado 
federal constituinte Darcy Deitos, ocorrido na noite de 
ontem, dia 8, em Campo Mourão, no Paraná.

Justificação

Aos 69 anos de idade, vítima de um câncer contra o 
qual vinha lutando há tempos, morreu na noite de ontem 
em Campo Mourão, no Paraná, o ex-deputado federal 
constituinte Darcy Deitos. Seu corpo está sendo velado 
na Loja Maçônica Luz do Oriente e será sepultado, no fi-
nal desta tarde, no Cemitério Municipal São Judas Tadeu.

Pioneiro de Campo Mourão, ele chegou à cidade 
ainda em formação aos 10 anos de idade, em 1954, 
com os pais Sabino Deitos e Norma Perez Deitos.

Darcy Deitos foi um valoroso companheiro nosso 
de lutas nos tempos do velho MDB, quando o partido 
era a única força política legalizada que se opunha à 
ditadura militar. Numa época em que era necessário 
ousadia para se opor ao arbítrio sob o qual vivíamos, 
ele, em 1974, corajosamente organizou o diretório do 
partido no município.

Quatro anos depois, em 1978, Campo Mourão e 
os municípios vizinhos o elegiam deputado estadual. 
E em 1986, com os votos de 57.805 paranaenses, foi 
eleito para integrar a bancada do Paraná que iria aju-
dar a elaborar a nossa Constituição Federal.

Antes de deixar a vida pública para se dedicar 
à atividade de empresário no ramo hoteleiro, na cida-
de da qual nunca se afastou, Darcy Deitos deu, em 
diversos outros cargos, a sua contribuição ao desen-

volvimento do Paraná. Ele foi diretor do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER/Paraná); presidente 
do Instituto das Águas do Paraná, que viria se tornar 
a Sudhersa; membro do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos; assessor da Casa Civil; 
e coordenador administrativo e financeiro da Coorde-
nadoria da Região Metropolitana de Curitiba.

Mais do que o patrimônio material que acumulou 
como empresário, Darcy Deitos deixa, para os filhos Ma-
ximiliano, Alexandre e Patrícia, bem como para os netos, 
uma herança muito mais valiosa: a certeza de que tiveram 
um pai e avô honrado, que se dedicou com determina-
ção à causa pública e teve o reconhecimento da cidade 
onde viveu desde que nela chegou há quase 60 anos.

A última aparição pública do ex-deputado foi para, 
numa justa homenagem, receber o título de Cidadão 
Honorário de Campo Mourão, no dia 25 de julho. Hoje, 
a prefeitura do município decretou luto oficial de três 
dias. E estou certo de que o Senado Federal irá aprovar 
esta homenagem que tenho a honra de propor a esse 
exemplo de homem público correto que foi Darcy Deitos.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2013. – Se-
nador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência encaminha-
rá o voto solicitado.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu queria 
consultar V. Exª. O som da campainha nos corredores 
significa chamar os Senadores para a Ordem do Dia. 

Eu pergunto a V. Exª: esse é o pensamento ou 
estou errado? A Ordem do Dia ainda vai demorar? Por-
que se for demorar, eu faria outra consulta a V. Exª: há 
algum Líder inscrito? Eu estou inscrito, sou o primeiro 
depois da Ordem do Dia. Mas, se for demorar e não 
houver nenhum Líder inscrito nesse período, eu faço 
o meu pronunciamento agora, antes da Ordem do Dia. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O senhor tem toda razão, 
Senador Mário Couto, em reclamar do horário regimental 
do início da Ordem do Dia, como fez o Senador Aloysio, 
mas a Secretaria da Mesa está informando que o Sena-
dor Renan já está chegando – nós fizemos essa consulta 
–, e, portanto, eu creio que dentro de poucos minutos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pois não. E a presença do Senador Renan, no 
dia de hoje, é muito importante nesta Casa.

É lógico que V. Exª está dirigindo muito bem os 
trabalhos e merece os parabéns de todos, mas o ti-
tular é necessário que chegue, para se começar os 
trabalhos, Senador.

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo, portanto, a 
palavra ao Senador Inácio Arruda, já na tribuna.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uso a palavra, 
neste instante, para uma breve consideração sobre os 
25 anos da nossa Constituição da República.

Inicio registrando a presença de duas jovens aca-
dêmicas, porque uma das matérias mais tratadas na 
Constituição foi exatamente a educação e o capítulo que 
trata da questão da educação. Então registro aqui, Sr. 
Presidente, a presença da Juliene Salviano, acadêmica 
de Direito, que está do nosso lado, e de Letícia Portu-
gal, Presidente do Diretório Central dos Estudantes da 
UniverCidade – com c. Não está errado, é uma diferen-
ciação da Universidade Gama Filho. É uma instituição 
que pertence à Gama Filho. É uma universidade que 
está numa grande crise, precisa de solução.

Hoje, atendendo a apelo instantâneo dos Sena-
dores Paim e Cristovam, o Presidente da Comissão 
de Educação realizou uma audiência pública que eu 
considero de grande importância, para que possamos 
encontrar uma solução em conjunto para a vida de 
mais de 15 mil estudantes – porque outros já foram 
prejudicados – que ainda estão nessa universidade e 
que precisam de solução.

Portanto, tratar da nossa Constituição é tratar 
também das questões objetivas, concretas da vida 
cotidiana do povo brasileiro.

Mas fiz questão de fazer referência à Constituição, 
porque aqui estive durante os trabalhos da Constituinte, 
da Assembleia Nacional Constituinte. Não como Parla-
mentar, porque eu não tinha mandato nem de Vereador, 
nem de Deputado Estadual, nem de Deputado Federal, 
nem de Senador. Mas estive presente na Constituinte 
como representante do movimento social, do movimento 
popular. Representei, naquele instante, a Confederação 
Nacional de Associações de Moradores, que tinha a 
responsabilidade de defender duas bandeiras impor-
tantes que foram objeto de mobilização social, de pres-
são social. Nós colhemos mais de cem mil assinaturas 
em cada uma dessas emendas, e uma delas era a que 
pedia a suspensão do pagamento da dívida externa e 
uma auditoria nas contas externas brasileiras. 

Não tivemos êxito na primeira questão, que era 
suspender o pagamento da dívida, mas tivemos êxito 
na segunda questão, que foi a realização da audito-
ria da dívida externa, que resultou, na sequência da 
Constituição, em uma Comissão Parlamentar de In-
quérito, que fez as vezes de auditora das contas ex-
ternas brasileiras. É muito interessante que aqueles 
que queiram examinar o impacto do endividamento 

externo brasileiro examinem aquela peça, o relatório 
da CPI da dívida externa.

A segunda questão é o capítulo da política ur-
bana do nosso País, alvo de ampla mobilização da 
sociedade nos dias atuais. Pela primeira vez, uma 
Constituição recepcionou, de forma mais adequada, 
a questão urbana de um País que se urbanizava de 
forma absolutamente acelerada e que hoje chega a ter 
quase 85% da sua população morando em cidades. 
Portanto, a Constituição recepciona uma das matérias 
que eu considero, assim, das mais importantes. 

Dessa maneira, eu participei diretamente, indo 
à tribuna da Assembleia para defender as emendas 
populares, emendas que vinham da articulação social, 
da pressão sindical, das associações comunitárias, dos 
centros acadêmicos e dos DCEs; da UNE, da Ubes. 
Essas instituições todas se reuniram com federações, 
com confederações, para dar um viés inaudito à Consti-
tuição, porque, pela primeira vez, a Constituição recep-
cionava emendas populares. Era algo inovador. Aquilo 
não existia, e é exatamente fruto não só da ascensão 
social pós-ditadura militar, e num contrafluxo, porque 
do outro lado era um movimento neoliberal, com Ta-
tcher, Reagan e companhia aniquilando, desregulando, 
privatizando, desmontando Estados nacionais...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Governo /PCdoB 
– CE) – ... e o seu papel importante porque, para 
responder por educação, ou é o Estado ou não tem 
resposta, ou o abuso daqueles que querem ganhar 
dinheiro nas costas dos estudantes, dos pais desses 
estudantes, materializa-se, como é o caso a que es-
tamos assistindo agora com a Universidade Gama 
Filho e com tantas outras espalhadas pelo Brasil, que 
são verdadeiros desastres. Há as boas instituições 
privadas, há as excelentes instituições privadas, mas 
há também um bando delas que só quer arrancar di-
nheiro dos estudantes. 

Então, para dar conta dessas questões essenciais 
do povo – da educação, da saúde, da mobilidade urbana, 
da garantia da reforma agrária, da terra para produzir, 
da questão da dívida agrária e de todas essas questões 
cruciais do cotidiano da vida do povo –, precisávamos 
de uma Constituição, evidentemente, avançada, e ela 
só poderia ser feita se tivéssemos na conclamação não 
só da sua convocação, feita pelo Presidente Sarney – 
que disse agora, numa sessão em homenagem aos 60 
anos da Petrobrás, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
que, para realizar a Constituição e garantir, por exem-
plo, que o meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, 
estivesse presente antes da eleição, em 1986, o nosso 
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Partido precisaria estar legalizado. E ele foi legalizado 
graças a um ato praticado...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... exatamente pelo Presidente Sarney, 
que legalizou todos os partidos políticos – porque o meu 
Partido estava proscrito, não tinha direito a ter assento 
em nenhuma Casa Legislativa pelas suas lideranças, 
pela sua militância. Nós atuávamos, no final da década 
de 70 e durante metade dos anos 80, dentro do MDB e 
do PMDB, por uma concessão desse partido democrá-
tico que nos recepcionou, porque estávamos proibidos 
de participar da cena política brasileira. 

Tivemos esse primeiro ato, porque, para sermos 
verdadeiros, legítimos, nós tivemos de dizer isso: quem 
fez isso foi o Presidente Sarney, foi ele quem convocou 
a Constituição e também deu um viés mais democrático. 
Depois, caímos aqui nas mãos de Ulysses Guimarães, 
que abriu a Constituição para ser uma Constituição 
cidadã, porque ela começou, não só pela sua convo-
cação, mas pela sua realização no trabalho com as 
emendas populares, dando esse direito extraordinário 
da cidadania. Não eram somente os representantes, 
era a população indiretamente, através das emendas 
populares que construíram esta que é considerada a 
Constituição Cidadã, na palavra do nosso Presidente 
Ulysses Guimarães. 

Mas é bom frisar que ela recepciona os direitos 
fundamentais, ela recepciona os direitos sociais de forma 
inigualável com qualquer outra Constituição da história 
política do Brasil e incomparável com muitas outras 
Constituições mais duradouras que temos por aí afora.

Então, acho que esse registro é muito significa-
tivo, muito importante. 

A questão econômica. Como tratou a questão 
econômica? Dando sustância ao Estado brasileiro, 
permitindo e garantindo que o Estado tenha um pa-
pel importante na construção da economia nacional. 

Considero, portanto, que essa é a Constituição 
mais avançada, a Constituição mais progressista da 
nossa história... 

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... a Constituição que mais recepcio-
nou direitos em todos os tempos, que passou a ser 
reformada e inclusive atacada duramente por esse seu 
viés – e não foi pelas dificuldades que nós tivemos, ao 
enfrentar, à época, o Centrão, que também jogou um 
papel no sentido de manter aquelas questões, digamos 
assim, mais conservadoras dentro da Constituição; 
não foi por esse viés que ela foi atacada, mas pelo seu 
lado mais avançado, pelo seu lado mais progressista, 

pelo seu lado mais amplo das liberdades, das garan-
tias. Ela serviu também para ser alvo, muitas vezes, 
daqueles que consideravam que ela havia ampliado 
demais as garantias, ampliado demais as vantagens 
sociais. Foi essa Constituição que abriu, mais à frente, 
a perspectiva para se criar, por exemplo, o Fundo de 
Combate à Fome e à Miséria, que foi criado fruto de 
uma emenda apresentada aqui. 

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Disse o Senador Antonio Carlos Ma-
galhães, que presidiu por longo período esta Casa, 
que, depois de uma reunião no Instituto da Cidadania, 
instado pelo próprio Presidente Lula, questionado, etc., 
ele disse: “Vou apresentar uma emenda para garan-
tir o Fundo de Combate à Pobreza”, que era alvo de 
uma campanha que se desenvolveu no Brasil inteiro 
com o Betinho, o irmão do Filho da Mãe, o Henfil. É 
exatamente a sua charge, a charge do Filho da Mãe, 
seu desenho, que se transforma na cara da Consti-
tuição, sua marca histórica, o traço do Filho da Mãe, 
do Henfil, que deu um viés também, digamos assim, 
sério à diversão da charge. Imagina, ele fez a char-
ge que mais foi propagada da Constituição brasileira 
e que está nas páginas. O Senador Mozarildo, que 
hoje foi homenageado como Constituinte, sabe que 
recebeu um jornal com a charge do Henfil, porque 
este Filho da Mãe foi que lutou pelas liberdades no 
nosso País, com toda a garra e com toda a força; e o 
seu irmão, Betinho, no combate à fome e à miséria no 
Brasil, que, por final, foi recepcionada como emenda 
à Constituição, criando o Fundo de Combate à Po-
breza, que depois se alarga com o Presidente Lula e 
agora com a Presidente Dilma.

Então, Sr. Presidente, faço esse registro.
Estamos tratando dos 25 anos, e isso é uma con-

quista na história, porque você vai dando vida longa 
a uma Constituição. Isso significa mais consolidação 
democrática, mais consolidação das liberdades e que 
nós estejamos vigilantes para não deixar que aquelas 
conquistas extraordinárias das liberdades, da organi-
zação política, dos partidos. Essa história de que não 
tenho partido e de que aqui não cabe partido é histó-
ria do retrocesso, é história da direita, é a história do 
nazismo, do fascismo...

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – ... e isso nós não queremos nunca 
mais no nosso País.

Por isso, é importante comemorar esses 25 anos 
homenageando aqueles que a construíram, como V. 
Exª, ali participando dos debates diretamente, e aque-
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les que nas ruas transformaram essa Constituição nas 
emendas populares, na Constituição Cidadã.

Por isso, Sr. Presidente, cumprimento V. Exª pela 
homenagem justa que V. Exª recebeu no dia de hoje e 
cumprimento o povo brasileiro, que ajudou a construir 
nas ruas a Constituição Cidadã, que é o instrumento 
com o qual devemos defender o Estado de direito, as 
liberdades e a democracia.

Muito obrigado.
Um abraço.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – 

ORDEM DO DIA
A Mesa consulta os Srs. Líderes se há acordo 

para votação dos Itens 1, 3, 8, 14 e 18.
Pergunto, portanto, se os Líderes estão de acor-

do. A informação que chegou à Mesa é de que esses 
itens estão acordados.

Vamos passar à votação.
Vamos começar pelo Item 18, já que os Relato-

res dos itens anteriores não estão ainda no plenário. 

Item 18:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 121, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de De-
creto Legislativo nº 121, de 2013 (nº 808/2012, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto 
da Convenção sobre a Conservação das Espé-
cies Migratórias de Animais Silvestres – CMS, 
assinado em Bonn, em 23 de junho de 1979.
Parecer favorável, sob nº 1.086, de 2013, da Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa Nacio-
nal, tendo como Relator o Senador Jorge Viana.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discuti-lo, encerro a 

discussão.
E coloco em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 

como se encontram. (Pausa.)
A matéria está aprovada e vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 121, DE 2013 

(Nº 808/2012, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto da Convenção sobre a Con-
servação das Espécies Migratórias de Ani-
mais Silvestres – CMS, assinado em Bonn, 
em 23 de junho de 1979.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção so-

bre a Conservação das Espécies Migratórias de Ani-
mais Silvestres – CMS, assinado em Bonn, em 23 de 
junho de 1979.

Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do 
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re-
sultar em revisão da referida convenção, bem como 
quaisquer ajustes complementares que, nos termos 
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acar-
retem encargos ou compromissos gravosos ao patri-
mônio nacional.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

(*) A íntegra do texto da convenção encontra-se publicado no DSF 
de 14-6-2013.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Pois não, Senador Edu-
ardo Lopes.

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Sem revisão do orador.) – Na tarde de on-
tem, o Senador Renan Calheiros, nosso Presidente, 
citou que o decreto legislativo seria, hoje, o primeiro 
item da pauta, o Decreto Legislativo nº 85.

Parece-me que já foi comentada a Ordem do Dia 
e não foi falado sobre o decreto. Eu queria saber se ele 
está constando, se vai entrar em pauta hoje.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador, quero informar 
a V. Exª que não houve acordo de Lideranças sobre 
esse item até o presente momento. Poderá ser, se as 
Lideranças assim entenderem, colocado em votação. 

O SR. EDUARDO LOPES (Bloco União e Força/
PRB – RJ. Sem revisão do orador) – O.k.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Agora vamos colocar em 
discussão e votação o Item 14.

Item 14:

SUBSTITUTIVO DA CÂMARA AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 126, DE 2008

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 126, 
de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de ini-
ciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito 
da Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19 
de agosto de 1980, oferecendo nova discipli-
na à prisão preventiva para fins de extradição.
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Pareceres sob nºs 1.089 e 1.090, de 2013, 
das Comissões:
– de Relações Exteriores e Defesa Nacional, 
Relator: Senador Jarbas Vasconcelos, pela 
aprovação do Substitutivo da Câmara, com 
adequação redacional que propõe; 
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Randolfe Rodrigues, pela aprovação 
do Substitutivo da Câmara, com a adequação 
redacional, nos termos decisão adotada pela 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional.

Discussão do Substitutivo da Câmara, em turno 
único. (Pausa.)

Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em 
votação.

Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)

Antes de proclamar o resultado da votação, quero 
dizer que há um requerimento nesse teor:

Requeiro, nos termos do art. 287 do Regimento 
Interno do Senado Federal, votação em glo-
bo do substitutivo da Câmara ao Projeto de 
Lei do Senado nº 126, de 2008, de iniciativa 
da Comissão de Parlamentar de Inquérito da 
Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19 de 
agosto de 1980, oferecendo nova disciplina 
para a prisão preventiva para fins de extradição. 
Assinado pelo Senador Alvaro Dias. 

É o seguinte o Requerimento na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.197, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimen-
to Interno do Senado Federal, votação em globo do 
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado 
nº 126, de 2008 (nº 3.772/2008, naquela Casa), de 
iniciativa da Comissão Parlamentar de Inquérito da 
Pedofilia, que altera a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 
1980, oferecendo nova disciplina à prisão preventiva 
para fins de extradição.

Sala das Sessões, de de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Coloco em votação o 
requerimento. 

Se os Líderes não se opõem, aprovado.
Vamos passar, agora, à votação, em globo, do 

Substitutivo da Câmara dos Deputados, de pareceres 
favoráveis, com adequação redacional.

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovado.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.118, DE 2013 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 126, de 2008 (nº 3.772, de 2008, na Câma-
ra dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação final do 
Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2008 (nº 3.772, 
de 2008, na Câmara dos Deputados), que altera a Lei 
nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, oferecendo nova 
disciplina à prisão preventiva para fins de extradição, 
consolidando o Substitutivo da Câmara dos Deputados 
e a adequação redacional proposta pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) e pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
aprovados pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 1.118, DE 2013

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 126, de 2008 (nº 3.772, de 2008, na Câma-
ra dos Deputados).

Altera a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980 
(Estatuto do Estrangeiro), para estabelecer 
nova disciplina à prisão cautelar para fins 
de extradição.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 80, 81 e 82 da Lei no 6.815, de 19 

de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro), passam 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 80. A extradição será requerida por via 
diplomática ou, quando previsto em tratado, 
diretamente ao Ministério da Justiça, devendo 
o pedido ser instruído com a cópia autêntica 
ou a certidão da sentença condenatória ou 
decisão penal proferida por juiz ou autoridade 
competente.
§ 1º O pedido deverá ser instruído com indi-
cações precisas sobre o local, a data, a natu-
reza e as circunstâncias do fato criminoso, a 
identidade do extraditando e, ainda, cópia dos 
textos legais sobre o crime, a competência, a 
pena e sua prescrição.
§ 2º O encaminhamento do pedido pelo Minis-
tério da Justiça ou por via diplomática confere 
autenticidade aos documentos.
§ 3º Os documentos indicados neste artigo 
serão acompanhados de versão feita oficial-
mente para o idioma português.” (NR)
“Art. 81. O pedido, após exame da presença 
dos pressupostos formais de admissibilidade 
exigidos nesta Lei ou em tratado, será encami-
nhado pelo Ministério da Justiça ao Supremo 
Tribunal Federal.
Parágrafo único. Não preenchidos os pressu-
postos de que trata o caput, o pedido será ar-
quivado mediante decisão fundamentada do 
Ministro de Estado da Justiça, sem prejuízo de 
renovação do pedido, devidamente instruído, 
uma vez superado o óbice apontado.” (NR)
“Art. 82. O Estado interessado na extradição 
poderá, em caso de urgência e antes da for-
malização do pedido de extradição, ou conjun-
tamente com este, requerer a prisão cautelar 
do extraditando por via diplomática ou, quando 
previsto em tratado, ao Ministério da Justiça, 
que, após exame da presença dos pressupos-
tos formais de admissibilidade exigidos nesta 
Lei ou em tratado, representará ao Supremo 
Tribunal Federal.
§ 1º O pedido de prisão cautelar noticiará o 
crime cometido e deverá ser fundamentado, 
podendo ser apresentado por correio, fax, men-
sagem eletrônica ou qualquer outro meio que 
assegure a comunicação por escrito.

§ 2º O pedido de prisão cautelar poderá ser 
apresentado ao Ministério da Justiça por meio 
da Organização Internacional de Polícia Cri-
minal (Interpol), devidamente instruído com a 
documentação comprobatória da existência 
de ordem de prisão proferida por Estado es-
trangeiro.
§ 3º O Estado estrangeiro deverá, no prazo 
de 90 (noventa) dias contado da data em que 
tiver sido cientificado da prisão do extraditan-
do, formalizar o pedido de extradição.
§ 4º Caso o pedido não seja formalizado no 
prazo previsto no § 3º, o extraditando deverá 
ser posto em liberdade, não se admitindo novo 
pedido de prisão cautelar pelo mesmo fato 
sem que a extradição haja sido devidamente 
requerida.” (NR)

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Vamos discutir agora a 
redação final. (Pausa.)

Não havendo quem queira discutir, em votação 
a redação final.

Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Item 1:

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 15, DE 2011 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.095, de 2013 – art. 336, II)

Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, do 
Senador Mozarildo Cavalcanti, que institui o 
Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências.

A matéria foi encaminhada à Comissão de Consti-
tuição e Justiça, à Comissão de Assuntos Econômicos 
e à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
e à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Há, sobre a mesa, parecer da Comissão de Cons-
tituição e Justiça, cujo Relator, Senador Valdir Raupp, 
é favorável às Emendas nºs 1 a 3 da CCJ, que será 
publicado na forma regimental.

É o seguinte o parecer:
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PARECER Nº 1.119, DE 2013

Da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 15, de 2011, que institui o Progra-
ma Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências.

Relator: Senador Valdir Raupp

I – Relatório

Trata-se de proposição legislativa voltada à ins-
tituição do Programa Fronteira Agrícola Norte, a ser 
implementado na área formada pelos Municípios dos 
Estados do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Ron-
dônia e Acre, cujas sedes estejam localizadas na fai-
xa de até cento e cinquenta quilômetros de largura ao 
longo da fronteira do Brasil com a Guiana Francesa, 
o Suriname, a República da Guiana, a Venezuela, a 
Colômbia, o Peru e a Bolívia.

O PLS nº 15, de 2011, estabelece os objetivos do 
Programa Fronteira Agrícola Norte, dentre os quais a 
promoção da fixação do homem no campo e o conse-
quente desestímulo ao êxodo rural; o fortalecimento 
da agricultura familiar; as ações integradas das dife-
rentes esferas de governo, nos campos que menciona; 
o estabelecimento dos modelos de desenvolvimento 
sustentável adequados às características naturais e 
a aplicação de forma articulada de recursos públicos 
e privados em áreas selecionadas para a criação de 
pólos de desenvolvimento.

Os recursos do Programa da Fronteira Agrícola 
serão aplicados, prioritariamente, em ações voltadas 
para a instalação de microempresas rurais; o desen-
volvimento sustentável de infraestrutura dos assenta-
mentos rurais; a realização de obras de infraestrutura 
nos setores dos transportes e de recursos energéticos; 
a defesa sanitária vegetal e animal; a proteção do meio 
ambiente e o gerenciamento de recursos hídricos e a 
criação e a expansão de núcleos de pesquisa cientí-
fica e tecnológica.

O Programa será gerenciado, na esfera federal, 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento, do Desenvolvimento Agrário, por intermédio do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
– INCRA, pelo Ministério da Integração Regional, por 
meio da Agência de Desenvolvimento da Amazônia – 
ADA; e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior, por intermédio da Superintendên-
cia da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, ou por 
órgãos que venham a substituí-los.

Nos âmbitos estadual e municipal, o Programa 
Fronteira Agrícola Norte será gerenciado pelo órgão 
previsto na legislação de regência, estadual ou mu-
nicipal.

Não foram apresentadas emendas à proposição, 
no lapso regimental.

II – Análise

Trata-se de iniciativa louvável, voltada à consecu-
ção de objetivos importantes para o País, e, mui espe-
cialmente, para os Estados da fronteira norte, aqueles 
referidos no próprio projeto.

Com efeito, como destaca a justificação, o Norte 
do Brasil é muitas vezes esquecido pelas políticas pú-
blicas de desenvolvimento, especialmente suas áreas 
agrícola, pecuária e extrativista. Assim, com o objetivo 
de diminuir as desigualdades regionais, o estabeleci-
mento do programa aqui referido constituiria medida 
de grande alcance.

Ademais, a fixação do homem no campo, outro 
objetivo que consta da matéria, significa igualmente 
objetivo que, realizado, contribuirá para uma melhor 
qualidade de vida nas cidades, especialmente as ca-
pitais dos Estados, muitas vezes superpovoadas.

Sendo meritória a matéria, esta merece pequenos 
reparos a serem feitos na forma de emendas.

Assim, a matéria, que não enfrenta maiores óbi-
ces quanto à constitucionalidade material ou a juridici-
dade, nos parece digna de toda a atenção do Senado 
Federal, e merecedora de aprovação.

III – Voto

Em face do exposto, opino pela constitucionali-
dade material e juridicidade do Projeto de Lei do Se-
nado nº 15, de 2011, e voto, quanto ao mérito, por sua 
aprovação, com as seguintes emendas:

EMENDA Nº 1 – CCJ

O art. 1º do Projeto de Lei nº 15, de 2011, passa 
a ter a seguinte redação:

“Art. 1º É instituído o Programa Fronteira Agrí-
cola Norte, a ser implementado na área forma-
da pelos Municípios dos Estados do Amapá, 
Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, 
cujas sedes estejam localizadas na faixa de 
até 450 Km (quatrocentos e cinquenta quilô-
metros) de largura ao longo da fronteira do 
Brasil com a Guiana Francesa, Suriname, 
República da Guiana, Venezuela, Colômbia, 
Peru e Bolívia.”
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EMENDA Nº 2 – CCJ

O inciso I, do art. 4º do Projeto de Lei no 15, de 
2011, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 4º  ...........................................................  
I – na esfera federal; pelos Ministérios da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do 
Desenvolvimento Agrário por intermédio do 
Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária – INCRA; da Integração Nacio-
nal por intermédio da Superintendência do 
Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM; e 
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior por intermédio da Su-
perintendência da Zona Franca de Manaus 

– SUFRAMA ou por órgãos que venham a 
substituí-los.”

EMENDA Nº 3 – CCJ

O art. 6º do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 
2011, passa a ter a seguinte redação, renumerando-
-se o atual art. 6º como art. 7º:

“Art. 6º A instituição do Programa Fronteira 
Agrícola Norte deverá constar na Lei Orça-
mentária Anual.”

Sala da Comissão, 8 de maio de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Valdir Raupp para proferir parecer conjunto 
em substituição às Comissões de Assuntos Econô-
micos, de Desenvolvimento Regional e Turismo e de 
Agricultura e Reforma Agrária.

O projeto cria o Programa Fronteira Agrícola Norte. 
V. Exª tem a palavra.

PARECER Nº 1.120, DE 2013–PLEN

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 
RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – 
O relatório é favorável, Sr. Presidente. É já conhecido, 
pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Coloco em discussão o 
projeto e as emendas a ele oferecidas. (Pausa.) 

Votação, em globo, portanto, do projeto e das 
emendas. 

Os Srs. Senadores que aprovam...
Desculpem-me, corrijo.
Em votação o projeto sem prejuízo das emen-

das. (Pausa.)
Os Senadores que o aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 3 

da CCJ, de parecer favorável.
As Srª Senadoras e os Srs. Senadores que as 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas. 

É o seguinte o parecer oferecendo a redação 
final:

PARECER Nº 1.121, DE 2013 
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 15, de 2011.

A Comissão Diretora apresenta a redação final 
do Projeto de Lei do Senado nº 15, de 2011, que ins-
titui o Programa Fronteira Agrícola Norte e dá outras 
providências, consolidando as emendas aprovadas 
pelo Plenário.

Sala de Reuniões da Comissão, de de 2013.

ANEXO AO PARECER Nº 1.121, DE 2013

Redação final do Projeto de Lei do Senado 
nº 15, de 2011.

Institui o Programa Fronteira Agrícola Norte 
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É instituído o Programa Fronteira Agríco-

la Norte, a ser implementado na área formada pelos 
Municípios dos Estados do Amapá, Pará, Roraima, 
Amazonas, Rondônia e Acre, cujas sedes estejam lo-
calizadas na faixa de até 450 km (quatrocentos e cin-
quenta quilômetros) de largura ao longo da fronteira 
do Brasil com a Guiana Francesa, Suriname, Repú-
blica da Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia.

Art. 2º São objetivos do Programa Fronteira Agrí-
cola Norte:

I – promover a fixação do homem no campo e 
desestimular o êxodo rural, dotando os Municí-
pios em que predomine população composta por 
pequenos e médios produtores rurais e comuni-
dades extrativistas de infraestrutura que viabilize 
e agregue valor a sua produção;
II – promover o fortalecimento da agricultura fa-
miliar pelo estímulo ao cooperativismo e ao as-
sociativismo econômico;
III – promover, mediante ações integradas das 
diferentes esferas de governo, o desenvolvimen-
to econômico e social da área de abrangência, 
dotando-a das condições indispensáveis à sua 
integração ao mercado brasileiro e à inserção no 
mercado internacional;
IV – estabelecer modelos de desenvolvimento 
sustentável adequado às características naturais, 
à vocação econômica e às potencialidades de mi-
crorregiões homogêneas na área de abrangência;
V – assegurar a aplicação de forma articulada de 
recursos públicos e privados em áreas seleciona-
das para a criação de pólos de desenvolvimento.

Art. 3º Os recursos do Programa Fronteira Agrí-
cola Norte serão aplicados, prioritariamente, em ações 
voltadas para:

I – a instalação de microempresas rurais;
II – o desenvolvimento sustentável das comuni-
dades extrativistas;
III – a consolidação da infraestrutura dos assen-
tamentos rurais;
IV – a realização de obras de infraestrutura nos 
setores de transportes e de recursos energéticos;
V – a defesa sanitária vegetal e animal;
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VI – a proteção do meio ambiente e o gerencia-
mento dos recursos hídricos;
VII – a criação e a expansão de núcleos de pes-
quisa científica e tecnológica. 

Art. 4º O Programa Fronteira Agrícola Norte será 
gerenciado:

I – na esfera federal, pelos Ministérios da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento; do Desenvolvimen-
to Agrário por intermédio do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA); da Inte-
gração Nacional por intermédio da Superintendên-
cia do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); 
e pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior por intermédio da Superinten-
dência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA); 
ou por órgãos que venham a substituí-los.
II – no âmbito dos Estados e dos Municípios, 
pelo órgão previsto na legislação estadual ou 
municipal.

Art. 5º O Poder Executivo celebrará convênios 
com os Estados e os Municípios da respectiva área 
de abrangência, para execução do Programa Frontei-
ra Agrícola Norte.

Art. 6º A instituição do Programa Fronteira Agrí-
cola Norte deverá constar na Lei Orçamentária Anual.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Vamos à discussão da 
redação final. (Pausa.) 

Não havendo quem queira discutir, declaro en-
cerrada a discussão. 

Em votação.
Os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras que a 

aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
Encerrada a Ordem do Dia.

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

2 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do 
Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 

de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais.

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.160, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos do 

Requerimento nº 1.161, 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.
A matéria tem parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
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Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 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. 
(Paraná)
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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial  

– Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 35, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 
o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as 

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial  

– Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição 
nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial 

– Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

15 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

17 
PROJETO DE LEI DO SENADO 

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013– Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

19 
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

20 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
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jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

21 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

22 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de 
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem 
matéria correlata (empréstimos consignados).

23 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

24 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-

nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

25 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

26 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitan-
do a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

27 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

28 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

29 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).
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30 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

31 
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura).

32 
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

34 
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 

tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(abono para benefício de prestação continuada).

35 
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).

36 
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 206, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (isenção do pagamento de direitos 
autorais em serviços de hospedagem).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, reque-
rimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.198, DE 2013

Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição 
Federal, combinado com o art. 216 do Regimento In-
terno do Senado Federal, considerando a necessidade 
de esclarecer os fatos e as circunstâncias das graves 
violações de direitos humanos, em particular, os casos 
de tortura, morte, desaparecimento forçado e ocultação 
de cadáver, ocorridos no período entre 1946 a 1988 e 
considerando que o Exército Brasileiro tem informações 
que podem auxiliar no esclarecimento desses fatos e 
contribuir para o resgate da memória e da verdade em 
nosso País, requeremos sejam prestadas, pelo Exmo. 
Sr. Ministro de Estado da Defesa, Celso Amorim, as 
seguintes informações e documentos:

1. Registros de todos os prontuários de presos 
políticos atendidos no Hospital Central do Exér-
cito no Rio de Janeiro;
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2. Livros e ofícios com registros de entradas e 
transferências dos presos da Polícia do Exército 
no Doi-Codi no Rio de Janeiro;
3. Correspondências e ordens do dia, com os res-
pectivos registros dos horários de trabalho e no-
mes dos agentes e oficiais, ocorrências, diligências 
externas e dados da seção de transporte do 1º 
Batalhão de Polícia do Exército no Rio de Janeiro;
4. Lista completa dos servidores do DOPS que 
foram destacados para atuar no Doi-Codi/1º Ba-
talhão de Polícia do Exército no Rio de Janeiro;
5. Registros das gratificações e promoções dos 
oficiais e agentes que atuaram no Doi-Codi;
6. Quaisquer informações relacionadas à prisão 
das seguintes pessoas: Mario Alves, Celso Gil-
berto de Oliveira, Rubens Paiva, Raul Amaro Nin 
Ferreira, Antônio Joaquim de Souza Machado, 
Carlos Alberto Soares de Freitas, Gerson Theo-
doro de Oliveira, Mauricio Guilherme da Silveira, 
Aluizio Palhano Pedreira Ferreira, Walter Ribeiro 
Novaes, Heleni Telles Ferreira Guariba, Paulo de 
Tarso Celestino Silva, José Raimundo da Costa, 
Paulo Costa Ribeiro Bastos, Sérgio Landulfo Fur-
tado, Umberto A. Câmara Neto, João Batista Rita, 
Joaquim Pires Cerveira, Fernando Augusto de 
Santa Cruz Oliveira, Eduardo Collier Filho, David 
Capistrano da Costa, José Roman, Luiz Ignácio 
Maranhão Filho e Walter de Souza Ribeiro.
7. Relatório sobre o andamento das apurações do 
oficial designado da 2ª Seção do então Comando 
do 1º Exército, hoje Comando Militar do Leste, que 
acompanhou o inquérito instaurado pela Superinten-
dência Regional do Rio de Janeiro, do Departamen-
to de Polícia Federal (SR/RJ/DPF) para investigar 
o atentado à bomba contra o Presidente Nacional 
da OAB, em 27 de agosto de 1980; e
8. Quaisquer documentos que integrem os arqui-
vos do Comando Militar do Leste e do 1º Batalhão 
de Polícia do Exército e possam guardar infor-
mações acerca dos pedidos acima enumerados.

Sala das Sessões,

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba 
de ser lido será despachado à Mesa para decisão, nos 
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Volta-se à lista de oradores.

Quero conceder a palavra, inicialmente, ao Se-
nador Mário Couto, pela Liderança da Minoria.

V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 

PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, 
Senador Mozarildo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil, 
este País querido, passa por momentos difíceis, mo-
mentos em que só sabe Deus o que virá ainda pela 
frente, momentos que trazem angústia, momentos 
deprimentes que se veem todos os dias nas TVs bra-
sileiras, rádios e jornais.

Comentei, esta semana, alguns gastos da Presi-
denta da República; comentei a nossa impossibilidade 
de questionar os gastos da Presidenta da República. 
Questionei que nós estávamos algemados neste Se-
nado Federal, algema direta, porque era proibido – era 
não, é proibido – fiscalizar as despesas da Presidenta 
da República. Os jornalistas conseguem furar algumas 
destas despesas. Por exemplo, uma diária da Presi-
denta em Nova York custou R$25 mil, o cartão corpo-
rativo da Presidenta, R$36 mil por mês. A Presidenta, 
para nadar todos os dias, gasta mensalmente R$19,4 
mil – só para a piscina! A Presidenta faz compras de 
plantas para o seu jardim; gasta R$ 54 mil por mês. 
A Presidenta compra vasos para o seu jardim; gasta 
R$787,6 mil por mês. E o povo brasileiro está nas ruas, 
Senador. Um assalariado brasileiro, para ganhar o que 
a Presidenta gasta com bobagem, passa dois, três 
anos. A corrupção desenfreada no Brasil, a corrupção 
que faz com que ninguém mande ninguém para a ca-
deia. Os corruptos estão à solta neste País, e nenhum 
é penalizado, muitos com dez, quinze, processos nas 
costas. E o dinheiro brasileiro indo pelo ralo... O povo 
brasileiro sente a inflação no bolso, e o Governo bra-
sileiro diz que no País não há inflação. O PT mente, 
nação brasileira! 

Meus queridos conterrâneos do Pará, o País está 
à beira de um abismo, ninguém sabe o que pode acon-
tecer amanhã. As grandes empresas estatais brasilei-
ras estão falidas. A Petrobras deve R$248 bilhões. O 
Governo do PT faliu a Petrobras. Em 2006 – e eu me 
preocupava tanto com isso –, Dilma, a Petrobras devia 
R$111 bilhões. Tu conseguiste endividar a Petrobras, 
Dilma! Tu e o Lula! Diziam que o Fernando Henrique 
queria privatizar a Petrobras. Mentira! Nunca houve 
verdade nisso. Agora, a grande verdade, minha que-
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rida Presidenta, é que você e o Lula acabaram com a 
Petrobras. São incompetentes. Seu Governo, Dilma, 
é incompetente!

A competência do seu Governo é o que a Ideli 
faz: tirar o helicóptero do pobre coitado doente para ir 
fazer a sua campanha eleitoral. Essa é a competência 
do seu Governo, Dilma! A competência do seu Governo 
é colocar o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 
que há pouco baixou uma portaria – pasme, Brasil, 
pasmem, senhores e senhoras! – para que, no con-
curso de matemática que vai ser realizado neste ano, 
as escolas não possam ganhar mais de 20 medalhas.

Ó Mercadante, você parecia aqui tão inteligen-
te! Como é que você faz, Mercadante, uma burrice 
desse tipo?! Como pode você, com a arrogância que 
lhe é peculiar, determinar que apenas 20 crianças de 
escolas públicas possam receber apenas 20 meda-
lhas?! Que conceito, que mentalidade mais atrasada, 
Mercadante. Que estupidez, Mercadante. Mas a sua 
arrogância, com certeza, não vai deixar você rever a 
sua burrice, Mercadante. Se você está certo, a Dilma 
tem de fazer o seguinte, meu caro e nobre Senador 
Alvaro Dias: é só ela baixar um decreto nas próximas 
Olimpíadas, como o Mercadante baixou nas Olimpía-
das de matemática, apenas para penalizar os colégios 
militares. É só passar um decreto dizendo assim: “A 
Rússia, nas próximas Olimpíadas, só pode ganhar 20 
medalhas; os Estados Unidos, nas próximas Olimpía-
das, só podem ganhar 20 medalhas; a China só pode 
ganhar 20 medalhas.” Pronto. Aí o Brasil é campeão 
olímpico. Isso é ideia do Mercadante, é a inteligência 
do Mercadante. Copie, Dilma; copie, porque aí o Brasil 
será campeão olímpico.

O seu governo, Dilma, é incompetente.
Não são 20 medalhas; são 20% das medalhas.
Brasileiros, brasileiras, paraenses queridos, vocês 

sabem quanto já pagaram de imposto este ano? Até 
hoje? Sabem quanto? Deixe-me ver, porque eu não 
aprendi muito, não, viu Alvaro? O meu português não 
é muito bom, a minha matemática não é muito boa, a 
minha língua enrola quando eu vou falar inglês, não 
dá. Eu sou um humilde Senador da República. Nasci 
no Marajó, vim da pobreza, sei o que é a pobreza, sei 
o que é sentir a pobreza.

O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria. PSDB – PR) 
– V. Exª é um professor.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria. PSDB – 
PA) – É bondade de V. Exª. Mas olhe aqui, deixe ver 
se eu consigo ler isso aqui. Se se convocassem todos 
os ladrões do Mensalão, eles não teriam condições 
de roubar isso aqui nem em um mês. Os mais pro-
fissionais ladrões desta Nação não teriam condições 
de roubar esse montante... Bom, talvez, né? Porque, 

quando se fala em Dirceu, em Genoino, esses caras 
são bons de roubar. São bons de roubar e são bons 
de questionar, porque nenhum desses sem-vergonhas 
que roubaram a Nação estão presos, e não vão pre-
sos. Já falei aqui para o Senador Alvaro Dias: se José 
Dirceu for preso, eu renuncio ao meu mandato. E ele 
está apostando comigo que vou perder meu manda-
to. Se ele não fosse do PT, Alvaro Dias, eu perderia a 
aposta para ti, mas gente do PT não vai para a prisão. 
O Lula não deixou e a Dilma não quer nem ouvir falar. 
Eles podem roubar a Pátria.

Você, brasileira, você, brasileiro, você, paraense, 
que, agora, domingo que vem, vai às ruas ver Nossa 
Senhora de Nazaré, peçam, peçam a ela que o Brasil 
possa melhorar, peçam a ela que o sofrimento deste 
País, das pessoas pobres possa diminuir, possa aca-
bar, peçam a ela que o sofrimento das pessoas angus-
tiadas como os pobres aposentados deste País, que 
estão sofrendo, Brasil, possa diminuir este sofrimento 
todo. Paraense, você que vai aos supermercados, às 
feiras, e lá está o selinho, aquele selinho no sabonete, 
na pasta de dente, aquele selinho tem um imposto lá 
cravado. Se não fosse aquele... Repare, tem lá ICMS. 
Veja lá. Se não fosse esse imposto, aquela mercadoria 
que você compra cara seria barata. Aquilo que você 
paga ali naquele selinho é mais ou menos uns 10 ou 
15 ou 20% do valor daquele produto que você leva 
para a sua casa. Esse dinheiro, você está dando para 
a Dilma, para a Dilma lhe dar, em resposta, a saúde, o 
respeito nas ruas sem violência, o transporte público, 
o ensino – não como o do Mercadante, não como o do 
Mercadante –, as estradas, mas ela não dá.

O País está sendo roubado. A moralidade do 
País se foi. Não existe moralidade neste País. Olhe 
aqui, Brasil, olhem, brasileiros e brasileiras, o que vo-
cês já pagaram hoje. Exatamente para a Dilma gastar 
nos cartões corporativos, nos jardins, na natação, na 
diária de R$25 mil no exterior. É R$1.186.991.800. É 
muito dinheiro, é muito dinheiro! Só os mensaleiros 
para roubarem tudo isso. Outro tipo de ladrão não rou-
bava. Clésio, não roubava. Clésio, é R$1,186 trilhão... 
Atrapalha, rapaz. É tanto dinheiro que é atrapalhado 
até para dizer o número. É R$1.186.991.800. Esses 
R$800,00 são do jardim da Dilma. Esse já pode ir para 
fora. É quanto ela gasta, por mês, no jardim dela. Ela 
gasta R$51 mil para nadar. Para nadar na piscina lá 
do Palácio ela gasta R$51 mil. Para comprar aquele 
sapatinho, aquele sapato de pato. Está tudo aqui. Luva, 
touca para ela se sentir bonita, um aperto na barriga 
dela. Tem de ter, também, aquele sinto de aperto. 

Onde estamos, brasileiros? Onde estamos, Bra-
sil? Aonde chegamos, País querido? Pátria Amada, tu 
tens na tua bandeira “Ordem e Progresso”, que não 
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existem mais hoje. Tiraram. Tiraram da tua bandeira a 
ordem; tiraram da tua bandeira o progresso. Quem ti-
rou? A Dilma, o PT. Nunca vi, nunca vi na minha vida. 
Olha que são 27 anos de mandato consecutivos. Nunca 
estive a frente de um juiz. Nunca respondi a processo 
nenhum na minha vida. São 27 anos de mandato; con-
secutivos. Mas eu nunca vi tanto descaramento, tanto 
cinismo, como eu vejo no Partido dos Trabalhadores. 
Nunca na minha vida. Em história nenhuma se lê o nível 
de corrupção implantado num país. Em lugar nenhum 
do mundo! Em país nenhum do mundo se lê historica-
mente. Quanta corrupção se tem neste querido País.

A Ideli. A Ideli, Alvaro. Tu te lembras da Ideli, Al-
varo? A Ideli chegava nesta tribuna aqui e parecia que 
era séria. Ela falava aqui com uma moral; um moral! 
Ela era Líder do PT; Líder do PT. Ideli. Olha, quando 
eu olhava para a Ideli, chega eu tremia.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu dizia: “Esta mulher é competente.” A compe-
tência dela foi mostrada agora. Olha que cronometra-
ram, Brasil, o tempo em que tiravam as máquinas de 
salvamento, as macas, os aparelhos de oxigênio. Tudo 
isso, em cinco minutos; para a D. Ideli poder balançar 
a saia e sentar na poltrona do helicóptero.

Brasil, chega, Brasil! Ninguém aguenta mais. Olha 
porque o povo está na rua: ninguém aguenta mais, 
meu querido País.

Não, não! Não há mais pobreza no Brasil. Dilma, 
vou te convidar para tu ires lá ao Marajó. Vamos lá aos 
campos do Marajó onde eu ando quase toda sema-
na. Levante a panela de um trabalhador brasileiro ao 
meio-dia e veja o que tem lá dentro, Dilma! Tudo isso 
porque tu queres gastar demais, Dilma! Porque tu não 
consegues economizar, Dilma! A Petrobras está falida 
porque tu tens de pagar gasolina mais cara lá fora e 
vendê-la mais barato aqui dentro. Sabe por quê, Bra-
sil? Pela incompetência do teu Governo, Dilma! Porque 
o País não está produzindo, Dilma! Porque tu tens de 
segurar o preço da gasolina...

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... por isso tu compras caro lá e vendes barato 
aqui para segurar a inflação, Dilma! Porque tu foste 
incapaz de fazer uma política econômica capaz de o 
Brasil não precisar disso. 

A Petrobras está falida! A Petrobras deve 249 
bilhões. Quem faliu a Petrobrás? Me processem! Me 
processem se estou falando besteira! Foram Lula e 
Dilma! Me processem! Entrem com processo contra 
mim... Entre Dilma! Para eu provar que seu Governo 
é incompetente...

Presidente, acabou meu tempo? Quero falar 
mais da Dilma...

Acabou meu tempo, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 

Minoria/PSDB – MS. Fora do microfone.) – V. Exª tem 
mais cinco minutos.

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Obrigado, Presidente. Vou descer...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Senador...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pois não, Senador Suplicy, gostaria de ouvi-lo. 
V. Exª quer dialogar? É com grande prazer...

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu pergunto a V. Exª se, quando visitou as 
famílias às quais se referiu, em Marajó, que estão ainda 
em condições de dificuldades, se V. Exª perguntou a 
elas se conhecem bem as regras do Programa Bolsa 
Família; se as ajudou a verificar se aquelas famílias 
todas recebiam, em média, R$140,00 per capita...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... e se então V. Exª, como Senador e ci-
dadão brasileiro, atendendo àquilo que a Presidenta 
Dilma Rousseff denominou a chamada busca ativa, 
segundo a qual todos os governos estaduais, munici-
pais, entidades assistenciais, empresariais, sindicatos, 
Senadores, cidadãos, que pudéssemos perguntar a 
essas pessoas se elas, em tendo direito, conforme diz 
a lei, ao Programa Bolsa Família, se elas já estavam 
inscritas. E se porventura, tendo feito o cálculo, vamos 
supor que pai e mãe...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já entendi, Senador, já entendi.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... e três crianças, cinco vezes R$140,00, 
R$700,00, se...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já entendi, Senador, é porque o meu tempo está 
vencido, já entendi.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... se elas realmente estavam inscritas ou 
não, e poderiam se inscrever. Então, se V. Exª está 
colaborando com a busca ativa. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Sobre os demais temas, eu procurarei tam-
bém aqui responder a V. Exª.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já entendi, Senador. Dê-me a oportunidade de 
terminar o meu discurso.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT 
– SP) – Inclusive quando falar hoje, na minha vez, eu 
procurarei levar em consideração as suas observações.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Pois não.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Eu sou do Partido dos Trabalhadores desde 
10 de fevereiro de 1980 e continuarei a lutar por ética 
na vida política, por toda transparência e pela criação 
de instituições que possam assegurar a realização de 
justiça. Se compararmos...

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – V. Exª vai tomar o meu tempo inteiro do discurso?

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Não, V. Exª só tinha um tempinho a mais.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Calma, deixe-me responder-lhe, tenha calma. 
Não fique nervoso, Senador, tenha calma.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – A calma eu estou tendo.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Calma! Calma!

Corte o som, por favor, do Senador, porque eu 
quero responder.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – A calma é a minha recomendação a V. Exª. 
Procure falar sempre com calma, porque a voz alta 
não é boa amiga.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) – Senador Eduardo Suplicy, por 
gentileza, o Senador Mário Couto está com a palavra.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Senador, tenha paciência, me escute agora. 
Eu já lhe dei a palavra. Olhe para mim, Senador, não 
baixe a cabeça. Olhe para mim. Não baixe a cabeça, 
Senador, olhe para mim.

Jamais V. Exª vai poder discutir comigo defen-
dendo o Governo da Dilma. Jamais! É tanto erro, é 
tanta indignidade, que jamais alguém pode defender 
este Governo aqui.

Senador, é uma ladroagem no seu Partido que 
não tem tamanho, Senador.

Se o for ao campo do Marajó, eles vão dizer assim: 
“Olha, eu ganho o Bolsa Família, que foi implantado 
pelo Fernando Henrique Cardoso [entendeu, Senador?], 
agora, eu não tenho hospital, eu não tenho educação...

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mino-
ria/PSDB – MS) – Senador, V. Exª tem mais um minuto.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – ... [é porque ele ficou nervoso] eu não tenho 
educação, eu não tenho transporte.” 

Sabe como eles andam? Em cima de búfalos, 
Senador, até hoje. Sabem quem arrecada o lixo da ci-
dade de Soure? São os búfalos. Sabe o que o hospi-
tal de Soure tem, Senador? Nada! Nenhum aparelho, 
Senador. E V. Exª ainda vem defender a Dilma aqui, 
Senador? O que está pensando o povo de São Paulo 
de V. Exª, neste momento, Senador Suplicy? O Brasil 
está em convulsão, Senador. O seu Partido mente todo 
dia, Senador. E V. Exª ainda quer defender citando o 
Bolsa Família? O populismo na América do Sul aca-
bou, Senador! Conscientize-se disso, o povo brasileiro 
não quer migalhas, Senador! 

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Senador Mário Couto. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Fora do microfone.) – O povo brasileiro quer tra-
balho, Senador. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Senador Mário Couto. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Fora do microfone.) – Eu vou encerrar. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Por gentileza, Senador Mário, há 
outros oradores. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Fora do microfone.) – Eu vou encerrar. É porque 
eu fico indignado. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mino-
ria/PSDB – MS) – Eu compreendo a posição de V. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Eu vou encerrar. Agora, me dê a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Como não. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – A palavra, me dê a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Está concedida a palavra para V. 
Exª, para concluir. 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – É porque eu fico indignado. 

Até que gosto de ti, Suplicy, até que te respeito, 
Suplicy, te acho até bonitinho. 

Obrigado, Presidente, desculpe-me. 

Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr. 
Mozarildo Cavalcanti deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, pela ordem. 
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Só para também dizer que terei a 
oportunidade, hoje, de falar. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Pela ordem, Senadora Vanessa 
Grazziotin.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – O Senador Mário Couto talvez tenha a 
oportunidade de me ouvir mais tarde. 

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – V. Exª tem a palavra pela ordem.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pela ordem. Sem revisão da 
oradora.) – Muito obrigada. 

Eu gostaria de encaminhar à Mesa – eu faria um 
pronunciamento, mas em decorrência da minha voz, 
do resfriado, da gripe, estou sem condições de falar – 
um pronunciamento que eu considero importante, que 
trata do Ligue 180.

Na última segunda-feira, a Ministra das Mulhe-
res divulgou relatório do primeiro semestre deste ano 
dando conta de que mais de 300 mil ligações foram 
feitas, e de que houve crescimento das denúncias de 
tráfico de pessoas, uma evolução de mais de 1.500%, 
Sr. Presidente. Isso é muito importante diante de um 
crime que é gravíssimo, que existe, mas que ainda é 
invisível.

E outra questão importante é que há decisão da 
Secretaria de Política para as Mulheres de que até de-
zembro deste ano o Ligue 180 será transformado em 
Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. 
E a diferença entre um e outro é que com o Disque 180 
as ligações poderão ser transferidas para os órgãos 
aos quais o problema está diretamente ligado.

Serão investidos mais de 25 milhões nessa po-
lítica muito importante para a proteção das mulheres 
brasileiras.

Muito obrigada.
Eu passo a V. Exª o pronunciamento, para que 

faça constar nos Anais da Casa.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PC do B – AM. Sem apanhamento taquigrá-
fico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o “ligue 
180”, Central de Atendimento à Mulher da Secretaria 
de Política para Mulheres da Presidência da Repúbli-
ca, recebeu entre janeiro a junho deste ano mais de 
306 mil denúncias. O que impressiona é o número de 
denúncias de tráfico de pessoas que subiu em torno 

de 1.500% no primeiro semestre deste ano. No ano 
passado, o serviço registrou apenas 17 denúncias do 
tipo contra 263 este ano até junho, sendo 173 casos 
internacionais e 90 no Brasil.

Os números são significantes por que demonstra 
que há uma maior conscientização da sociedade bra-
sileira em relação ao tráfico de pessoas, assim como 
das autoridades. Em síntese, os brasileiros estão de-
nunciando mais esse tipo de crime. Como já havíamos 
alertado por ocasião da CPI do Tráfico Nacional e In-
ternacional de Pessoas, que tive a oportunidade de 
presidir nesta Casa, é fundamental o fortalecimento 
dos canais de denúncias e ao mesmo tempo da reali-
zação de campanhas nacionais e regionais.

O momento é importante, pois o País sediará 
uma série de eventos esportivos em futuro próximo, 
em que o fluxo de turistas será incrementado e que, 
certamente, exigirá órgãos atuantes e uma política 
pública forte de prevenção e repressão ao tráfico de 
pessoas, bem como uma rede estruturada de atendi-
mento às vítimas.

O balanço divulgado pelo aumento de denúncias 
se deve também ao impacto das campanhas e a realiza-
ção de operações da Polícia Federal contra quadrilhas 
de tráfico de pessoas. Como bem informou a Secre-
taria de Política para as Mulheres, duas quadrilhas de 
tráfico para exploração sexual já foram desbaratadas 
a partir das ligações: uma internacional, que levava 
vítimas brasileiras para Espanha; e uma interna, que 
traficava mulheres da região Sul para o Norte do País.

Nos casos de tráfico internacional, 129 denúncias 
se referiam à exploração sexual, 42 de exploração de 
trabalho e dois casos de remoção de órgãos. No Brasil 
64 eram de exploração sexual, 25 de exploração de 
trabalho e um caso para fins de adoção.

Esse trabalho da Secretaria de Política para as 
Mulheres soma-se aos esforços do Disque Denúncia 
Nacional, o Disque 100 do Ministério da Justiça, que já 
recebeu mais de mais de 100 mil denúncias de todo o 
país. Além de contribuir para o mapeamento das regi-
ões mais críticas, esse serviço encaminha as vítimas 
para a rede de proteção.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres anun-
ciou também que em dezembro, o Ligue 180 será trans-
formado em Disque 180. Atualmente os atendentes 
ouvem as denúncias e dão informações sobre ao qual 
órgão o denunciante deve procurar. Com o Disque 180, 
o atendente poderá transferir a denúncia diretamente 
ao órgão responsável. Para isso a Secretaria investirá 
R$ 25 milhões a fim de aperfeiçoar o serviço com a 
contratação e treinamento de profissionais.

Portanto, Sr. Presidente, são serviços fundamen-
tais para o combate a esse tipo de crime que nos causa 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 70609 

repugnância e necessita ser combatido com todo vigor 
pela sociedade brasileira e pelo poder público. Con-
cluo meu pronunciamento, parabenizando a ministra 
Eleonora Menicuccí pela efetivação de mais um canal 
importante de diálogo com a sociedade. 

Era o que eu tinha a dizer. 
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Senadora Vanessa Grazziotin, a 
Mesa dá como lido o seu pronunciamento.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) 
– Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) –Com a palavra, a Senadora 
Kátia Abreu.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada.

Eu gostaria apenas, Sr. Presidente, de aqui fazer 
um comunicado a respeito de uma matéria publicada na 
imprensa nacional que me surpreendeu enormemente 
e trouxe impacto negativo e até mesmo indignação.

A ex-Senadora Marina Silva, pré-candidata a 
presidente da República, declara que:

Se prosperar a contribuição da Rede, é ób-
vio que o (deputado Ronaldo) Caiado não se 
sentirá confortável nesse quadro, e imagino 
que ele já esteja se preparando para ir para 
a candidatura do Aécio. Porque, obviamente, 
na cultura da Rede, não há lugar para um ini-
migo histórico dos trabalhadores rurais, das 
comunidades indígenas e para quem articulou 
a derrota do Código Florestal. O que eu sinto 
é que nós vamos precisar fazer primeiro um 
adensamento e haverá um alinhamento que 
nos leva a uma linha de corte (...)

Na verdade, o que ela quer dizer é um expurgo.
Sr. Presidente, com toda tranquilidade, eu gosta-

ria de dizer do meu repúdio, da minha indignação, da 
minha discordância dessa infelizmente calúnia e difa-
mação contra o Deputado Ronaldo Caiado.

Muitos podem dizer o que quiserem do Caiado, 
menos que ele não tem veemência, menos que ele 
não tem princípios e, Sr. Presidente, que ele não é de-
mocrático. Apesar de toda a sua veemência, ele não é 
truculento. É muito diferente veemência, convicção, de 
truculência. Truculência é o tratamento preconceituoso, 
difamatório contra um ser humano extraordinário, que 
representa o Estado de Goiás por anos. E nenhum de 
nós do País nunca vimos o nome do Caiado enlame-
ado; nunca vimos o nome do Caiado envergonhando 
o Estado de Goiás, diferentemente de outras pessoas. 
Ele tem as suas convicções, tem os seus princípios, nos 

quais ele acredita. E, principalmente, como Deputado 
Federal de Goiás, um Estado extremamente ligado à 
agropecuária brasileira – quase 50% do emprego de 
Goiás vêm do campo daquele Estado –, ele vem de-
fendendo essas questões com muita dignidade.

Portanto, ninguém é obrigado a apoiar ninguém; 
ninguém é obrigado a fazer alianças com ninguém, mas 
é inquestionável, é necessário que qualquer brasileiro 
ou brasileira que pretenda se candidatar à presidência 
da República precisa ter, no mínimo, Sr. Presidente, to-
lerância. Tolerância e conhecimento de causa, porque 
todos nós sabemos que a ex-Ministra, ex-Senadora Ma-
rina Silva pode não gostar do Caiado, mas, na verdade, 
ela não gosta mesmo é da agropecuária brasileira. É 
um preconceito e um ódio enrustido que vêm sendo de-
monstrados através de artigos e textos por todo o Brasil.

Eu quero alertar que serão quase 20 milhões 
de eleitores ligados ao campo e que, em determina-
do momento, ela poderá implorar por esses votos; ela 
poderá implorar por essas pessoas. Ninguém precisa 
ser presidente expurgando ninguém. Todo mundo tem 
que chegar à presidência fazendo conciliações, fazen-
do união, com equilíbrio.

Agora, Sr. Presidente, ela não atacou o Caiado; 
ela atacou os produtores rurais do País, que represen-
tam 37% do emprego; que representam 25% do PIB 
deste País e que representam 40% das exportações.

Esse é o setor que a pré-candidata acusa através 
do Deputado Ronaldo Caiado, que é querido de todos 
nós, a quem nós reconhecemos como um homem 
legítimo e firme, corajoso, mas não intolerante; não 
truculento. Porque, às vezes, a truculência, Sr. Presi-
dente, vem vestida de homem; vem vestida de homem 
grande, de homem forte. Mas, às vezes, como estou 
vendo aqui, a truculência está vindo através de uma 
cara simpática, de uma cara inocente, de uma face, de 
um rosto que se parece sempre delicado.

Isso é truculência, Sr. Presidente: preconceito 
contra o agronegócio brasileiro. Se não fosse o agro-
negócio, todos nós saberíamos o que tinha acontecido 
nesse primeiro semestre. Enquanto o Brasil cresceu 
2,5%, essa agropecuária que ela critica tanto, que ela 
odeia tanto, cresceu 14,5%.

Eu quero crer que a ex-Senadora Marina Silva 
seja uma mulher inteligente, tem a sua história. Em que 
pesem as nossas diferenças de pensamento, de ideias, 
de princípios, acredito que seja uma mulher inteligente 
e que ainda há tempo para que ela aprenda sobre a 
agropecuária brasileira, porque o preconceito vem da 
ignorância. E, a partir disso, as pessoas digam o que 
quiserem. Nós estamos de braços abertos para mos-
trar à ex-Senadora Marina Silva o quanto esse setor 
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é importante, caso ela venha a se tornar Presidente 
da República, como é desejo dela.

(Soa a campainha.)

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PSD – TO) 
– Encerro, Sr. Presidente, ainda lamentando muito. O 
Deputado Ronaldo Caiado com certeza deve estar 
decepcionado, não com a atitude de Marina Silva, 
que, possivelmente, já deveria ser esperada, apesar 
de toda a delicadeza com que a tratou quando veio 
se unir ao PSB. Ele foi tolerante, democrático, e disse 
que conviveria bem com as diferenças, pois já tinha 
sido convidado a apoiar Eduardo Campos. O que mais 
deve tê-lo decepcionado, e de certa forma também a 
mim, foi não receber uma palavra do candidato com 
o qual ele fez compromisso. Se o candidato agora é 
outro, Ronaldo Caiado, realmente, não deve ter com-
promisso com essa nova candidata.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – A manifestação de V. Exª, Sena-
dora Kátia Abreu, tem o meu respeito.

Com a palavra, o Senador Alvaro Dias, em permu-
ta com o Senador Flexa Ribeiro, pelo tempo regimental.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, demonizaram as privatizações para conquis-
tar votos nas eleições. Nós estamos próximos de um 
episódio e poderíamos, utilizando a expressão que 
eles utilizaram, afirmar: teremos a maior “privataria” 
da história brasileira.

Não é uma afirmação da oposição, é uma afirma-
ção de alguém que ocupou a Presidência, um cargo 
na diretoria da Petrobras, de 2003 a 2007, portanto, 
no governo do Presidente Lula. Nós teremos, no pró-
ximo dia 21 de outubro, a maior “privataria” da história 
brasileira.

É o que se prevê diante do anúncio desse leilão. 
Quem diz tratar-se de uma espécie de “privataria”, sem 
usar esta expressão, é o Dr. Ildo Sauer, ex-diretor da 
Petrobras, responsável pela Área de Negócios de Gás 
e Energia, entre 2003 e 2007. O professor Ildo Sauer 
fala sobre o leilão do campo de Libra, anunciado para 
o dia 21 de outubro próximo, e nós queremos repro-
duzir aqui a opinião desse especialista.

Sem rodeios, o Dr. Sauer afirma que é um absurdo 
que um país, sem saber quanto tem de petróleo, co-
loque em leilão um campo com gigantesca dimensão. 
Sua advertência, ao comentar o leilão do campo de 
Libra, não pode ser ignorada: “Nenhum país do mundo 
faz o que o Brasil está fazendo: leiloar aos poucos o 

acesso da produção de petróleo de campos cujo total 
é desconhecido.”

Sua avaliação tem endereço certo: a iniciativa da 
Presidência da República é equivocada, “não faz senti-
do” colocar em leilão o campo de Libra, que, “segundo 
a Agência Nacional do Petróleo (ANP), pode ter entre 
8 e 12 bilhões de barris, apesar de haver estimativas 
de que possa chegar a 15 bilhões de barris. Se os 
dados forem esses, trata-se da maior descoberta de 
petróleo do País”.

A incerteza domina! Nesse cenário, é impossível 
avaliar com os pés no chão. O “Brasil não sabe se tem 
50 bilhões, 100 bilhões ou 300 bilhões de barris. Se o 
País tiver 100 bilhões, estará no grupo de países de 
grandes reservas; se tiver 300 bilhões, será o dono da 
maior reserva do mundo, porque 264 bilhões é o volume 
de barris da Arábia Saudita”, ressalta o especialista.

Diante das ponderações feitas pelo ex-diretor da 
Petrobras, responsável durante anos por uma área es-
tratégica daquela empresa, estamos igualmente per-
plexos e apreensivos com a deliberação tomada pelo 
Conselho Nacional de Política Energética, comandado 
pela Presidência da República, de promover o leilão 
do campo de Libra.

Acrescenta-se, ainda, a essas apreensões o fato 
de ter a Presidência da República afirmado ter ocorri-
do espionagem norte-americana na Petrobras. E nem 
isso convenceu a Presidência da República a cancelar 
esse leilão, a suspender esse leilão.

Segundo Sauer, essa decisão é baseada em 
“problemas da macroeconomia, das contas externas 
e do déficit público, que tem sofrido uma deterioração 
considerável nas contas”. E complementa: “Até agora, 
a estratégia brasileira está completamente equivocada, 
e Libra é apenas a cabeça de ponte, é o início de um 
processo de deterioração e de um papel subalterno 
que o Brasil está cumprindo nesse embate global en-
tre os países que detêm reservas e recursos e aque-
les que querem se apropriar deles pagando o mínimo 
possível. Petróleo não é pizza, não é boi, não é um 
negócio qualquer.”

Por fim, ele assegura que, caso a Petrobras fosse 
contratada para explorar o campo de Libra, seria possí-
vel pagar o investimento da exploração em no máximo 
três anos, garantindo uma “produção de petróleo por 
30 anos, com uma produção um pouco superior a 1 
milhão, 1,5 milhão de barris por dia, que daria um ex-
cedente proporcionalmente menor, mas mesmo assim 
chegaria a algo entre 35, 40 bilhões”.

Temos sérias preocupações com a gestão da 
Petrobras nos últimos anos. Os alertas do engenheiro 
Sauer nos convencem que a ação brasileira tem sido 
ingênua e destituída de conhecimento do embate ge-
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opolítico estratégico em que está se dando o teatro 
de operações em torno do petróleo. É rigorosamente 
temerário leiloar o campo de Libra com apenas um 
poço, sem condições de dimensionar o volume de 
petróleo existente.

E repito: poderemos assistir, no dia 21, à maior 
“privataria” da história brasileira. Essa expressão não 
foi cunhada por nós, essa expressão é cunhada pelos 
petistas na tentativa de demonizar privatizações no 
País, de responsabilizar adversários por privatizações 
havidas em tempos passados.

Mas agora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs 
Senadoras, se faz a maior privatização da história 
brasileira, exatamente nessa empresa histórica, que 
é a Petrobras. Aliás, a Petrobras tem sido vítima de 
desmandos, de irregularidades e de incompetência 
de gestão. Foi aparelhada partidariamente. Quadros 
técnicos fantásticos foram substituídos pelo interesse 
político-partidário nesse loteamento inusitado que se 
faz no Brasil, no Governo do PT, já há doze anos.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, foi por essa ra-
zão que se impediu que uma CPI instalada no Senado 
Federal pudesse investigar em profundidade os des-
mandos ocorridos nessa empresa. 

Foi por essa razão que nós protocolamos deze-
nove representações junto à Procuradoria Geral da 
República; dezoito, como decorrência da tentativa de 
investigar que fizemos, quando da instalação da CPI; 
e a última, a décima nona, no dia 21 de dezembro de 
2012, quando fui, pessoalmente, ao Procurador-Geral 
da República protocolar representação em razão da 
negociata ocorrida com a aquisição da Usina de Pasa-
dena, no Texas, com prejuízo de mais de US$1 bilhão 
para o povo brasileiro. 

Aquela foi, sem dúvida nenhuma, uma aquisição 
muito mais do que suspeita, visivelmente desonesta, 
que certamente teve por objetivo o enriquecimento ilíci-
to de algumas pessoas que vivem à sombra do poder. 
Mais de US$1 bilhão! Um assalto aos cofres públicos.

A consequência dessa representação à Procura-
doria Geral da República é o inquérito instaurado, que 
se encontra em curso. Nós esperamos que ele seja con-
cluído, que ocorra a responsabilização civil e criminal, 
e que os responsáveis por essa negociata muito mais 
do que suspeita possam ser punidos rigorosamente.

Nós sabemos que restituição aos cofres públicos 
é um sonho, uma ilusão. Até aqui pouco se restituiu aos 
cofres públicos dos desvios ocorridos nos últimos anos 
e denunciados. Pouco se restituirá aos cofres públicos, 
por exemplo, desse roubo do mensalão, cujo julgamen-
to ainda não se concluiu no Supremo Tribunal Federal.

É uma lástima ver a Petrobras, uma empresa 
desta grandeza, de reputação internacional, ser ad-

ministrada com tanta incompetência e, sobretudo, 
com tanta desonestidade nos últimos anos. Aparelhar 
a Petrobras, em nome de um projeto de poder de lon-
go prazo, é trabalhar contra o interesse deste País, é 
afrontar o povo brasileiro, é depreciar um patrimônio 
inestimável da nossa gente, já que, se há patrimônio 
público inestimável, sem dúvida, um deles é a Petrobras.

Portanto, Sr. Presidente, o registro que fazemos 
na tarde de hoje, da tribuna do Senado Federal, nos 
Anais da Casa, inserindo esse depoimento de um es-
pecialista que deveria ser considerado insuspeito pelos 
governistas, porque, durante os anos de 2003 a 2007, 
ele representou o governo do Presidente Lula como 
diretor da Petrobras, portanto deveria ser um homem 
de confiança, deveria ser acreditado, deveria ser res-
peitado como técnico qualificado, e a sua opinião não 
pode ser ignorada. 

Por isso, o registro que faço da tribuna do Senado 
Federal, para que conste dos Anais do Senado esta 
denúncia, esta manifestação de apreensão, de enor-
me preocupação em relação ao que poderá ocorrer no 
dia 21 de outubro, constituindo-se – repito – na maior 
privatização da história brasileira. E, nestes termos, 
certamente, a maior “privataria” da história brasileira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR ALVARO DIAS

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, trago à tribuna a opinião de um 
especialista na área de petróleo – o engenheiro Dou-
tor lido Sauer – ex-diretor da Petrobras, responsável 
pela Área de Negócios de Gás e Energia, entre 2003 e 
2007. Os comentários críticos do professor lido Sauer 
sobre o leilão do Campo de Libra, anunciado para o 
dia 21 de outubro próximo, merecem ser reproduzidos 
e impõem reflexão.

Sem rodeios, o Dr. Sauer afirma que é um absurdo 
que um país, sem saber quanto tem de petróleo, co-
loque em leilão um campo com gigantesca dimensão. 
Sua advertência ao comentar o leilão do Campo de 
Libra, não pode ser ignorada: “Nenhum país do mundo 
faz o que o Brasil está fazendo: leiloar aos poucos o 
acesso da produção de petróleo de campos cujo total 
é desconhecido”.

Sua avaliação tem endereço certo: a iniciativa 
da Presidência da República é equivocada, porque 
“não faz sentido” colocar em leilão o Campo de Libra, 
que, “segundo a Agência Nacional do Petróleo – ANP, 
pode ter entre 8 e 12 bilhões de barris, apesar de ha-
ver estimativas de que possa chegar a 15 bilhões de 
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barris. Se os dados forem esses, trata-se da maior 
descoberta do país”.

A incerteza domina! Nesse cenário, é impossí-
vel avaliar com os pés no chão. O “Brasil não sabe 
se tem 50 bilhões, 100 bilhões ou 300 bilhões de 
barris. Se o país tiver 100 bilhões, estará no grupo 
de países de grandes reservas, se tiver 300 bilhões, 
será o dono da maior reserva do mundo, porque 264 
bilhões é o volume de barris da Arábia Saudita”, res-
salta o especialista.

Diante das ponderações feitas pelo ex-diretor da 
Petrobras, responsável durante anos por uma área es-
tratégica daquela empresa, estamos igualmente per-
plexos e apreensivos com a deliberação tomada pelo 
Conselho Nacional de Política Energética, comandado 
pela Presidência da República, de promover o leilão 
do campo de libra.

Segundo Sauer, essa decisão é baseada em 
“problemas da macroeconomia, das contas externas 
e do déficit público, que tem sofrido uma deterioração 
considerável nas contas”. E complementa: “Até agora, 
a estratégia brasileira está completamente equivocada, 
e Libra é apenas a cabeça de ponte, é o início de um 
processo de deterioração e de um papei subalterno 
que o Brasil está cumprindo nesse embate global en-
tre os países que detêm reservas e recursos e aque-
les que querem se apropriar deles pagando o mínimo 
possível. Petróleo não é pizza, não é boi, não é um 
negócio qualquer”.

Por fim, ele assegura que, caso a Petrobras fosse 
contratada para explorar o Campo de Libra, seria pos-
sível pagar o investimento da exploração em no má-
ximo três anos, garantindo uma produção de petróleo 
por 30 anos, com uma “produção um pouco superior 
a 1 milhão, 1,5 milhão de barris por dia, que daria um 
excedente proporcionalmente menor, mas mesmo as-
sim chegaria a algo entre 35, 40 bilhões”.

Temos sérias preocupações com a gestão da 
Petrobras nos últimos anos. Os alertas do engenheiro 
Sauer nos convencem que a ação brasileira tem sido 
ingênua e destituída de conhecimento do embate ge-
opolítico estratégico em que está se dando o teatro 
de operações em torno do petróleo. É rigorosamente 
temerário leiloar o campo de Libra com apenas um 
poço, sem condições de dimensionar o volume de 
petróleo existente.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) – A Mesa tem um requerimento, 
nos seguintes termos: 

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, 
do art. 221, inciso I, do Regimento Interno do Sena-
do Federal, inserção em ata de voto pesar pelo fa-
lecimento da atriz, cantora, compositora e cineasta 

Norma Aparecida Almeida Pinto Guimarães D’Áurea 
Bengell, conhecia como Norma Bengell, na manhã 
desta quarta-feira, aos 78 anos, no Hospital Rio La-
ranjeiras, no Rio de Janeiro.

É o seguinte o requerimento, na íntegra:

REQUERIMENTO Nº 1.199, DE 2013

Requeiro, nos termos do art. 218, inciso VII, e art. 
221, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 
inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento da 
atriz, cantora, compositora e cineasta Norma Aparecida 
Almeida Pinto Guimarães D’Áurea Bengell, conhecida 
como Norma Bengell, na manhã desta quarta-feira, aos 
78 anos no Hospital Rio Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

Justificação

Filha única de um imigrante alemão que traba-
lhava como afiador de pianos e de uma moça de famí-
lia rica que foi deserdada após o casamento, Norma 
nasceu e passou a infância no Rio de Janeiro. Aos 10 
anos, seus pais separaram-se e ela foi viver com os 
avós paternos.

Começou a trabalhar, no início dos anos 1950, 
como cantora e vedete do teatro de revista no início 
dos anos 50, aos 16 anos. Em 1959, lançou o primeiro 
disco, com músicas de Tom Jobim e João Gilberto. No 
cinema, participou de 64 filmes. Estreou nas telas, aos 
23 anos, no longa metragem o “Homem do Sputnik”, 
estrelado por Oscarito, onde fez sucesso parodiando 
a famosa atriz francesa Brigitte Bardot.

A atriz entrou para a história do cinema brasileiro 
ao protagonizar a primeira cena de nu frontal, aos 26 
anos. A cena, um avanço para a época, faz parte do 
filme “Os Cafajestes”, de 1962, dirigido por Ruy Guerra.

Segundo Rose Marie Muraro, Norma Benguel, 
com esta cena, influenciou muito o trabalho posterior 
dela como feminista.

“Fazer um nu frontal, sério, artístico, na época em 
que imperava a pornô chanchada, foi uma demons-
tração de coragem e seriedade. Norma, assim como 
Brigitte Bardot, foi uma atriz que mostrou que expor o 
corpo da mulher não era objeto de escárnio e sim uma 
expressão séria e profissional da arte”, afirmou Muraro.

Com o sucesso no cinema, Norma se voltou qua-
se totalmente para a sétima arte. Em 1961, estrelou o 
filme “O Pagador de Promessas”, de Anselmo Duarte, 
vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Estreou como diretora de cinema, em 1988, em 
“Eternamente Pagu”. Ainda atrás das câmeras, adap-
tou o clássico “O Guarani”, de José de Alencar, para 
o cinema, em 1997. Em 2005, voltaria a focar em his-
tórias de grandes mulheres como “Infinitamente Guio-
mar Novaes”, um documentário sobre a pianista morta 
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em 1979, e “Magda Tagliaferro – O mundo dentro de 
um piano”.

No teatro, subiu aos palcos em 1968, sob a di-
reção do então estreante Emilio Di Biasi em “Cordélia 
Brasil”, primeiro texto do escritor e dramaturgo Antônio 
Bivar. Em 1976, fez “Vestido de Noiva”, de Nelson Ro-
drigues. A atriz retornaria ao texto clássico, em 2008, 
com a Cia. Os Satyros, sob a direção de Rodolfo Gar-
cia Vázquez.

Na TV participou de várias novelas como “Partido 
Alto” e “Sexo dos Anjos”. Seu último trabalho foi como 
Deise Coturno, em 2009, no programa humorístico 
“Toma Lá, Da Cá”.

Seu último trabalho foi no teatro, em 2010, quando 
protagonizou a montagem de “Dias Felizes”, de Samuel 
Beckett, com a direção de Emilio Di Biasi. No palco, sua 
vida se fundiu à história de Beckett e trechos preciosos 
de sua trajetória eram exibidos ao fundo.

O velório será realizado, a partir das 18h, no Ce-
mitério São João Batista, em Botafogo. A cremação 
será no Memorial do Carmo, no Caju, nesta quinta-feira.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-
noria/PSDB – MS) – Este requerimento depende de 
votação, para cujo encaminhamento poderão fazer uso 
da palavra os Srs. Senadores que o desejarem pelo 
prazo regimental. Para encaminhar a votação, conce-
do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. Tem V. Exª 
a palavra por cinco minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Presidente Ruben Figueiró.

Filha única de um imigrante alemão que traba-
lhava como afiador de pianos e de uma moça de famí-
lia rica que foi deserdada após o casamento, Norma 
nasceu e passou a infância no Rio de Janeiro. Aos 10 
anos, seus pais separaram-se e ela foi viver com os 
avós paternos.

Começou a trabalhar, no início dos anos 1950, 
como cantora e vedete do teatro de revista aos 16 
anos. Em 1959, lançou o primeiro disco, com músicas 
de Tom Jobim e João Gilberto. No cinema, participou 
de 64 filmes. Estreou nas telas, aos 23 anos, no longa 
metragem O Homem do Sputnik, estrelado por Osca-

rito, onde fez sucesso parodiando a famosa atriz fran-
cesa Brigitte Bardot. 

A atriz entrou para a história do cinema brasileiro 
ao protagonizar a primeira cena de nu frontal, aos 26 
anos. A cena, um avanço para a época, faz parte do 
filme Os Cafajestes, de 1962, dirigido por Ruy Guerra.

Segundo Rose Marie Muraro, Norma Bengell, com 
essa cena, influenciou muito o trabalho posterior dela 
como feminista. Abrindo aspas para Rose Marie Muraro: 

Fazer um nu frontal, sério, artístico, na época 
em que imperava a pornochanchada, foi uma 
demonstração de coragem e seriedade. Nor-
ma, assim como Brigitte Bardot, foi uma atriz 
que mostrou que expor o corpo da mulher não 
era objeto de escárnio e sim uma expressão 
séria e profissional da arte. [Afirmou Muraro]

Com o sucesso no cinema, Norma Bengell se 
voltou quase totalmente para a sétima arte. Em 1961, 
estrelou o filme O Pagador de Promessas, de Ansel-
mo Duarte, vencedor da Palma de Ouro no Festival de 
Cannes, o que elevou sobremodo o nome do cinema 
brasileiro, inclusive o de Norma Bengell.

Ela estreou como diretora de cinema em 1988, 
com Eternamente Pagu. Ainda atrás das câmeras, 
adaptou o clássico O Guarani, de José de Alencar, 
para o cinema em 1997. Em 2005, voltaria a focar em 
histórias de grandes mulheres, como Infinitamente 
Guiomar Novaes, um documentário sobre a pianista 
morta em 1979, e Magda Tagliaferro – O Mundo Den-
tro de um Piano.

No teatro, subiu aos palcos em 1968, sob a di-
reção do então estreante Emílio Di Biasi, em Cordélia 
Brasil, primeiro texto do escritor e dramaturgo Antônio 
Bivar. Em 1976, fez Vestido de Noiva, de Nelson Ro-
drigues. A atriz retornaria ao texto clássico em 2008, 
com a companhia Os Satyros, sob a direção de Ro-
dolfo García Vázquez.

Na TV, participou de várias novelas, como Partido 
Alto e Sexo dos Anjos. Seu último trabalho foi como 
Deise Coturno, em 2009, no programa humorístico 
Toma Lá, Dá Cá.

Seu último trabalho foi no teatro em 2010, quando 
protagonizou a montagem de Dias Felizes, de Samuel 
Beckett, com a direção de Emilio Di Biasi. No palco, sua 
vida se fundiu à história de Beckett, e trechos preciosos 
de sua trajetória eram exibidos ao fundo.

O velório está sendo realizado agora, a partir das 
18 horas, no Cemitério São João Batista, em Botafo-
go. A cremação será no Memorial do Carmo, no Caju, 
nesta quinta-feira.

Conforme a Vivi e o Xexéo hoje comentaram, na 
Rádio CBN, nesses últimos tempos, Norma Bengell 
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estava um pouco só, em cadeira de rodas. Há pouco 
tempo, ela publicou a sua biografia, que eu ainda não 
li, mas que, certamente, deve ser muito interessante. 

Quero aqui, portanto, externar a minha homena-
gem a esta grande atriz brasileira, Norma Bengell, que 
faleceu na última noite.

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) – Para encaminhar a votação, 
concedo a palavra...

Em votação.
Os Srs. Senadores se manifestem. (Pausa.)
Aprovado. 
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Concedo a palavra agora, pela 
Liderança do PT, ao Sr. Senador Wellington Dias. Tem 
a palavra V. Exª, pelo tempo regimental.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Gover-
no/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, sou eu que agradeço ao Senador Anibal, 
pois fiz permuta com ele pela inscrição de oradores.

Sr. Presidente, eu queria primeiro comemorar 
aqui, pois hoje a Presidenta Dilma, na presença de vá-
rios Parlamentares e autoridades – destaco a presença 
também do Senado, de vários representantes, inclusi-
ve do nosso Presidente, Senador Renan Calheiros, e 
também e principalmente a presença de centenas, eu 
diria até de milhares de taxistas do Distrito Federal e de 
alguns que vieram de outros Estados, e aqui saúdo os 
taxistas, homens e mulheres, do meu Estado, o Piauí 
–, sancionou a chamada Lei dos Taxistas.

É uma lei que coloca maior segurança, do ponto 
de vista do empreendedorismo, para os taxistas bra-
sileiros. Ou seja, é a condição de que aquele direito 
da concessão dada pelo Município possa ser transmi-
tida uma vez aos herdeiros, em caso de falecimento. 
E ali há outras garantias que são fundamentais para 
essa segurança. Então, eu queria aqui fazer essa co-
memoração.

Mas, Sr. Presidente, também eu venho acompa-
nhando com muito zelo, com muito cuidado, as nego-
ciações na campanha salarial de várias categorias. 
Ontem, nós tivemos a votação, pelo Tribunal Superior 
do Trabalho, em relação ao dissídio coletivo dos tra-
balhadores e trabalhadoras dos Correios. E tiveram 
eles, do TST, o direito à reposição da inflação, mais 
1,2%, a título de produtividade. Além disso, remeteu 
o Tribunal para solução de planos de saúde dos tra-
balhadores da saúde.

Eu venho acompanhando, desde o mês de se-
tembro, também as negociações relacionadas aos 
bancários. Confesso que busquei fazer com que não 
tivéssemos a greve. Eu tive o privilégio de ser líder na 

categoria bancária. Sou funcionário bancário da Caixa 
Econômica Federal e fui do Banco do Estado do Piauí, 
com muito orgulho.

E todos nós acompanhamos os resultados do 
Sistema Financeiro Brasileiro, bancos públicos, ban-
cos privados, estaduais, federais, bancos de pequeno, 
médio ou grande porte apresentaram, nos seus balan-
ços, lucratividade. Aliás, o que demonstra que não era 
verdadeira a ideia de que a redução de juros reduziria 
a possibilidade dos encargos, com ganho para a so-
ciedade. Além do ganho na redução de juros, também 
tivemos, pela força de trabalho – é isso que quero aqui 
que seja reconhecido nos bancários e bancárias –, as 
condições da garantia de uma ampliação de negócios. 
Ou seja, todos os bancos tiveram que ampliar as suas 
carteiras de atuação. Cresceu, portanto, a bancariza-
ção; mais pessoas do campo e da cidade passaram a 
ter direito a financiamentos, com redução de consig-
nação, redução dos custos para empréstimos agríco-
las, para financiamento de bens de consumo duráveis, 
para financiamento de empresas. E é por esta razão 
que os bancos tiveram um grande resultado no ano 
de 2012; aliás, fecharam também o primeiro semestre 
do ano de 2013 colhendo bons resultados. Por quê? 
Claro que tem toda uma estratégia, um trabalho feito 
pela direção de cada banco, mas não posso deixar de 
dizer aqui que é também pela habilidade, competência, 
capacidade, produtividade do setor bancário, por meio 
dos bancários e das bancárias. 

É por essa razão que venho aqui fazer este apelo 
para as negociações. 

Ainda na semana passada, busquei a Febraban 
(Federação Brasileira de Bancos), que é quem coordena 
essa negociação nos setores público e privado. Recebi, 
como Líder do Partido dos Trabalhadores, membros da 
Comissão Nacional dos Bancários. Hoje, eu os recebi, 
novamente. Na última segunda-feira, tive oportunidade 
de tratar com o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, 
com a Ministra do Planejamento e Orçamento, com as 
próprias direções dos bancos, com quem pude dialo-
gar, e, hoje, novamente, estive com o Ministro Guido 
Mantega e com a Ministra Miriam Belchior, fazendo 
esse apelo para que tenhamos essa decisão do TST 
como parâmetro. 

O que são os Correios? É uma empresa esta-
tal. Que isso sirva de parâmetro para o conjunto das 
estatais. 

Já estamos chegando ao final da terceira semana 
de greve. Isso causa um transtorno muito grande em 
todo o País, para o comércio, para os negócios, para 
as pessoas que precisam fazer seus pagamentos, que 
pagam mensalidades escolares, que pagam faculda-
des, que precisam pagar seus contratos; para as em-
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presas que recebem cheques, que recebem créditos 
e precisam fazer seus depósitos. 

Esta é a hora de pensarmos. De um lado, está a 
importância de um entendimento entre os bancários; 
do outro também, é preciso pensar na população. 
Dessa forma, como Líder, eu diria que já temos um 
parâmetro, um parâmetro que vai prevalecer para as 
campanhas salariais deste semestre. O que é que se 
deseja? É claro que já me sentei à mesa de negocia-
ções na condição de representante dos bancários. A 
gente faz uma pauta específica para cada banco. Nesse 
ponto em que é autorizada a abertura das negociações, 
discutem-se auxílio-alimentação, produtividade e um 
conjunto de outros pontos que são fundamentais em 
cada categoria. A Caixa Econômica vai fazer a dela, 
o Itaú, o Bradesco, o Banco do Nordeste. E também, 
do outro lado, há a garantia de um acordo mais geral. 

Então, quero aqui dizer que fiz essa proposta 
para que o próprio Governo se posicione perante a 
Febraban no interesse de encontrar uma solução. Es-
tou otimista para que a gente possa hoje, a amanhã 
ou, no máximo, até sexta-feira, chegar a um entendi-
mento. Que possamos concluir esta semana com uma 
solução para essa situação da greve dos bancários. 
É preciso fazer com que se tenha um atendimento, 
dentro desse parâmetro, daquilo que é a pauta. Sei 
que um lado, o lado patronal, certamente gostaria de 
pagar menos; o outro lado, o lado laboral, certamente 
gostaria de ganhar mais. 

Creio que há uma pauta que pede 11%, 12%; no 
caso dos Correios, 15%. Do outro lado, há uma pro-
posta dos bancos oferecendo 4%, 5%. Há, hoje, um 
parâmetro dado pelo Tribunal Superior do Trabalho, 
que analisa a conjuntura do Brasil, que analisa a rea-
lidade dessas empresas e oferece uma proposta, eu 
diria, intermediária. É por essa razão que eu acho que 
deve servir de parâmetro. E eu espero – repito – que, 
nas rodadas de negociações de hoje, de amanhã, no 
máximo até sexta-feira, a gente tenha as condições 
desse importante entendimento.

Portanto, aqui, saudando meus companheiros e 
companheiras, bancários de todo Brasil – e, aqui, de 
forma especial os que são da Caixa Econômica Fede-
ral, os que são do meu Estado, o Estado do Piauí –, 
espero que possamos ter um entendimento.

Hoje, tratando com a direção dos bancos, tratan-
do com o Governo, solicitei que haja também condi-
ções para, de um lado, as negociações; do outro, que 
não haja as retaliações. Na verdade, até em respeito 
à própria lei de greve. Ou seja, quando não há o aten-
dimento, você tem ali – pela via do entendimento, da 
negociação, sem retaliação parte a parte – as condi-
ções do entendimento.

Faço aqui, inclusive, um apelo ao Presidente do 
Banco do Brasil. Hoje, recebendo aqui no meu gabinete, 
chegou-me a informação de que haveria uma situação 
de afastamento de comissões, enfim, de pessoas que 
são do quadro do Banco do Brasil. É uma instituição 
centenária, uma instituição que só vai a um movimento 
como esse quando não há outro recurso, outra possibi-
lidade. E creio que, aqui, num governo democrático…

Aliás, há poucos dias, aqui, nós tratamos de uma 
situação em que o objetivo era garantir a recontratação, 
a readmissão de pessoas que, lá mais atrás, foram 
punidas, inclusive com demissão – antes do governo 
do Presidente Lula – por greve. Lamentavelmente, não 
acataram a proposta que eu apresentei aqui no ple-
nário; terminou sendo aprovada uma proposta muito 
abrangente. E terminei tratando com o Governo, e a 
Presidente Dilma encaminhou ao Congresso um pro-
jeto que deveremos, nos próximos dias, aprovar, em 
que se fará justiça a quem injustamente foi demitido 
apenas pela participação em greves – repito –, lá, an-
teriores ao governo do Presidente Lula. 

E também, no Governo da Presidenta Dilma, não 
há casos de estatais com punições dessa natureza. Por 
isso que uma instituição centenária, como é o Banco 
do Brasil, não pode agir fora desses parâmetros. E vou 
cobrar, como Líder do Partido dos Trabalhadores, como 
Líder do Bloco de Apoio ao Governo nesta Casa, um 
tratamento coerente com a posição deste Governo. 
Deste Governo que eu defendo todos os dias. 

Enfim, Sr. Presidente, eu encerro aqui dizendo que 
quero ter a possibilidade de, quem sabe, na segunda-
-feira, voltar à tribuna e poder daqui, quem sabe, V. Exª 
presidindo, e eu poder dizer: “Olha, aqui juntos agimos, 
cobramos e fomos atendidos. Terminou a grave, fruto 
de um entendimento e de um acordo”. E mais ainda: 
ganha o povo brasileiro que passa a ter as condições 
de suas transações bancárias já a partir da próxima 
semana em razão desse acordo. Se puder ser hoje, 
ótimo! Se puder ser quinta-feira, bom! Se puder ser até 
sexta... Eu acho que a gente precisa ter o entendimento. 

Então, é esse o apelo que faço aqui e tenho cer-
teza de que o faço em nome da Bancada do nosso 
Partido, do Bloco que aqui represento, para que a gente 
tenha essa solução, esse entendimento.

Era isso, Sr. Presidente, que eu queria traduzir 
aqui nesta tarde, deixando aqui meu abraço. Eu espe-
ro comemorar, assim como tivemos essa vitória dos 
trabalhadores dos Correios, também uma importante 
vitória dos trabalhadores bancários de todo o Brasil. 
Que isso seja uma referência para a Petrobras, para 
as outras empresas, evitando-se, quem sabe, a própria 
greve nas campanhas salariais. 

Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 
Minoria/PSDB – MS) – Permita-me, Senador Welling-
ton Dias, louvar a atitude de V. Exª, cumprimentá-lo 
e desejar que seu trabalho de intermediação leve à 
conciliação dos interesses de patrões e empregados, 
que essa greve dos bancários realmente tem causa-
do transtornos imensos à comunidade, principalmente 
às pessoas de baixo poder aquisitivo e que não têm 
para onde apelar para que seus compromissos sejam 
atendidos. Que atenda à indústria, ao comércio, às 
atividades do agronegócio, que também estão sendo 
prejudicados pela paralisação do serviço bancário.

Faço, sinceramente, votos a V. Exª de que sua 
intermediação, com o prestígio que V. Exª tem, como 
Líder do Governo, Líder de um bloco de sustentação 
do Governo, tenha o êxito que todos nós almejamos. 

Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Governo/

PT – PI) – Senador Ruben Figueiró, quero aqui fazer 
minhas as palavras de V. Exª, inclusive incorporando-as 
ao meu pronunciamento. Destaco este lado que V. Exª 
coloca: é a própria economia do Brasil que é atingida 
por conta de uma greve alongada, ou seja, os peque-
nos agricultores, os médios, os grandes, mas também 
o comércio, a indústria, todos os setores da economia, 
como os prestadores de serviços, são prejudicados. Os 
próprios servidores públicos, espalhados pelo Brasil e 
que por meio da rede bancária recebem seu pagamen-
to. Então, acho que está correto o raciocínio de V. Exª.

Aliás, foi isso que ouvi hoje, aqui, dos dirigentes 
do Sindicato dos Bancários do Distrito Federal, que 
estiveram aqui neste entendimento, buscando essa 
solução. 

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Mi-

noria/PSDB – MS) – Votos a V. Exª, Senador Welling-
ton Dias.

Com a palavra, agora, o Senador Antonio Carlos 
Valadares, por permuta com o Senador Sérgio Souza.

Tem V. Exª a palavra pelo prazo regimental.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco 

Apoio Governo/PSB – SE. Pronuncia o seguinte dis-
curso. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª, 
Senador Ruben Figueiró, Senador de Mato Grosso 
do Sul, que preside no momento esta sessão do Se-
nado Federal.

A minha palavra, Sr. Presidente, é no intuito de 
manifestar a minha alegria e o meu regozijo, muito 
embora, oficialmente, a Petrobras ainda não tenha se 
pronunciado sobre o volume de mais uma descoberta 
de petróleo no Brasil, desta feita no Estado de Sergipe.

Segundo a agência de notícias Reuters disse no 
mês de setembro, é uma das maiores descobertas já 

ocorridas em nosso País, que pode chegar a um vo-
lume entre um e dois bilhões de barris.

Como eu disse, o volume dessa descoberta ainda 
não divulgado pela Petrobras. Porém, a declaração da 
Presidente da empresa estatal, Graça Foster, de que é 
excepcional essa descoberta, já confirma o que disse a 
Reuters no mês de setembro e também o que divulgou 
o Governo de Sergipe, o Governo de Jackson Barreto.

Nessa divulgação, o Governador em Exercício 
Jackson Barreto afirma que, possivelmente, ainda este 
mês, o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 
estará em nosso Estado para, de forma oficial, fazer 
o anúncio dessa nova descoberta, que já é apelidada 
de Sergipe Águas Profundas e que consta da curva 
de produção da Petrobras, uma das áreas da bacia 
que deverá entrar em operação em 2018 e que colo-
cará o nosso Estado entre os maiores produtores de 
petróleo do Brasil.

Ainda que haja um esforço mundial no sentido de 
utilizarmos energias alternativas como a eólica, como 
a energia proporcionada pelos recursos hídricos, ou 
seja, energias limpas, o petróleo ainda é a grande fonte 
energética em todo o mundo e a sua cadeia proporciona 
riquezas incomensuráveis aos países que se utilizam 
dessa fonte de energia, que é poluente e contribui para 
o incremento do efeito estufa. 

Porém, Sr. Presidente, como o Brasil ainda é um 
país em fase de desenvolvimento, podemos dizer que 
é um país ainda do Terceiro Mundo, chegando a um 
patamar como esse e produzindo na Bacia de Santos, 
no Espírito Santo e no Rio de Janeiro grandes volumes 
de petróleo e, agora, com a descoberta do pré-sal, se 
colocando numa posição privilegiada no mundo intei-
ro, claro, que o petróleo é uma riqueza que não pode 
ser subestimada nem pode deixar de ser explorada, 
notadamente num País como o nosso, ainda tão ca-
rente de recursos para a educação, para a saúde, para 
a segurança pública, para a habitação popular, para 
a promoção do desenvolvimento econômico e social 
de todas as regiões, principalmente do Nordeste do 
Brasil, que é um grande produtor de petróleo.

Sr. Presidente, o Estado de Sergipe tem uma 
história, que vivenciou junto com a Petrobras, da des-
coberta desta riqueza, o petróleo, em um Município 
pequenininho, mas que se tornou nacionalmente co-
nhecido pela evidência de petróleo, o Município de 
Carmópolis, que até hoje produz em terra um grande 
volume de petróleo.

Sergipe também foi o Estado pioneiro na pro-
dução de petróleo via marítima, através do poço de 
Guaricema, o primeiro poço de petróleo do Brasil que 
se antecipou às descobertas que depois foram feitas 
no Estado do Rio de Janeiro, na bacia de Campos.
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Em matéria de exploração do petróleo no mar, o 
Brasil tem uma história com a Petrobras, que reforça 
a participação do nosso pequenino Estado de Sergipe 
na riqueza do nosso País. Tanto é verdade que o pe-
tróleo contribuiu para o desenvolvimento do Nordeste 
que nós temos, em Sergipe, um porto de passageiros 
e de cargas gerais. Esse porto foi construído sob os 
auspícios da Petrobras, que despendeu quase US$200 
milhões na construção daquela obra monumental para 
o transporte de passageiros e também da riqueza, do 
potássio, da ureia e da amônia, que são produtos au-
tóctones de Sergipe.

Da mesma forma, Sr. Presidente, se nós temos a 
adutora do São Francisco, que sai lá de Propriá e chega 
até à grande Aracaju, foi graças à atuação da Petro-
bras. Graças aos investimentos feitos pela Petrobras 
no passado, essa adutora se tornou o grande canal 
de abastecimento de água para a nossa capital sergi-
pana e para os Municípios que se servem deste canal.

Por isso, Sr. Presidente, ao tempo em que enalteço 
essa descoberta, eu, como Presidente da Comissão 
de Desenvolvimento Regional, quero transmitir meus 
cumprimentos à Presidenta da Petrobras, Graça Fos-
ter, e também a Eduardo Dutra, que é um dos diretores 
desta empresa que orgulha o Brasil e foi Presidente 
da Petrobras. Os estudos começaram justamente du-
rante a sua gestão e redundaram nesta descoberta. 
Quero, então, parabenizar a direção da Petrobras por 
esse esforço realizado, por esse investimento conso-
lidado, que vai transformar o nosso Estado em uma 
das grandes províncias de produção de petróleo do 
nosso País. Certamente, isso redundará em mais in-
vestimentos em outras áreas, como a possibilidade da 
construção de uma refinaria, gerando emprego e renda 
para a nossa região; o surgimento de uma nova indús-
tria automobilística, como aquela que já foi anunciada 
pelo Governador Marcelo Déda.

Enfim, a Petrobras, em Sergipe, fincou raízes, fez 
com que o nosso Estado de Sergipe se desenvolvesse 
e se transformasse em um dos Estados com maior Ín-
dice de Desenvolvimento Humano. Sem dúvida alguma, 
essa participação dos investimentos da Petrobras foi 
excepcional para o desenvolvimento do nosso Estado. 

Sr. Presidente, ao encerrar este meu pronuncia-
mento, eu gostaria de, primeiro, aguardar o anúncio 
oficial dessa descoberta, que será feito pelo Ministro 
Edison Lobão no Estado de Sergipe, para, em segui-
da, apresentar uma moção de apoio, de solidariedade, 
de incentivo, de estímulo ao trabalho que vem sendo 
desenvolvido ao longo dos anos por esta grande com-
panhia, a Petrobras, que agora completou 60 anos. 

Se a Petrobras tem 60 anos, desde a sua funda-
ção ela tentou descobrir em Sergipe o petróleo. Tanto 

o seu trabalho produziu efeitos que, em 1963, foi feita 
a primeira descoberta no Estado de Sergipe, em Car-
mópolis. Muito embora antes, em 1959, os Deputados 
Federais Seixas Dória e Lourival Baptista tenham feli-
citado a Petrobras por descoberta que teria acontecido 
no Município de Pacatuba, bem próximo a Carmópolis, 
oficialmente, o que nós conhecemos da nossa história 
é que Carmópolis foi o grande passo para a exploração 
de petróleo em nosso Estado, Sergipe. Houve avanço 
dos investimentos da Petrobras, não só na descoberta 
de novos campos, como os ocorridos no mar, através 
de investimentos importantes – amônia, ureia, potássio 
–, e também, posteriormente, Sr. Presidente, a cons-
trução do Porto de Sergipe. 

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco 

Minoria/PSDB – MS) – Meus cumprimentos, Senador 
Antonio Carlos Valadares, pelo seu pronunciamento.

Convido, agora, o Senador Cyro Miranda para 
falar em nome da Liderança do PSDB. 

Antes, permita-me, Senador Cyro Miranda, con-
vidar o nobre Senador Paulo Paim para que assuma 
a Presidência.

V. Exª, Senador Cyro Miranda, tem o prazo re-
gimental.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obri-
gado, Presidente Ruben Figueiró.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, imprensa 
da TV Senado, Rádio Senado, Jornal Senado e todos 
que cobrem o Senado Federal, senhoras e senhores, 
a princípio, parabenizo a ex-Senadora Marina Silva 
pela corajosa decisão de ingressar no PSB e manter-
-se como forte oposição ao atual Governo.

A democracia ganha com essa opção, que, jun-
tamente com nosso querido Senador e Presidente 
do PSDB, Aécio Neves, demonstra que há propostas 
diferenciadas para levar o Brasil ao desenvolvimento 
sustentável e ao progresso duradouro.

A alternância do poder é um dos requisitos indis-
pensáveis à democracia, porque permite à sociedade 
experimentar diferentes propostas de condução do País.

É evidente que, como cidadão e Senador, tenho 
visto com muita preocupação o quadro econômico que 
se desenha para os próximos anos, com nítida e ine-
quívoca tendência para um processo de estagnação. 
Se o desejo for promover o desenvolvimento, será pre-
ciso reverter esse processo com a máxima urgência.

A verdade é que a Presidente tem gerado uma 
grave desconfiança no setor produtivo, que se mantém 
em compasso de espera, temeroso pelo excesso de 
intervenção do Governo na economia.
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Não é por acaso que o FMI manteve, nesta ter-
ça-feira, a projeção de crescimento econômico para o 
Brasil, neste ano, em 2,5% e reduziu a estimativa, para 
o próximo ano, de 3,2% para 2,5%. Com isso, o Brasil 
ocupa a última colocação entre os países emergentes 
em 2014. Estamos muito abaixo do potencial produtivo 
do País. Segundo o FMI, a inflação mais alta reduziu 
a renda real dos brasileiros e pode pesar sobre o con-
sumo, que vem segurando o crescimento da economia 
do País nos últimos anos.

Já ressaltamos, desta tribuna, que o Governo da 
Presidente Dilma está preso numa armadilha: ou controla 
a inflação, equivocadamente, pelo aumento dos juros, 
o que refreia a economia, ou tenta alcançar um cresci-
mento maior do PIB, mas perde o controle da inflação.

As duas alternativas são ruins e mostram a vul-
nerabilidade do modelo proposto pelo Governo para 
a condução da economia.

O Governo erra, o Ministério da Fazenda erra 
em não enxugar o tamanho da máquina pública e no 
modelo adotado na busca de parceiros para as obras 
tão necessárias de infraestrutura.

É evidente que a ideologia de manter as parce-
rias com o setor privado sob o manto protetor do Es-
tado não funciona e é uma forma primária de controle 
da economia, bem à moda do chavismo venezuelano.

Esse pensamento antiquado provoca um atraso 
terrível no desenvolvimento econômico do Brasil, que 
não consegue dinamizar a economia e fazer as obras 
necessárias de forma ágil, como bem salienta matéria 
do Correio Braziliense, sob o título “Falta de confiança 
ameaça concessões”:

Ninguém quer o Governo como sócio nas obras 
relacionadas ao programa de concessões na área de 
infraestrutura. A aversão do investidor à presença do 
Estado é tamanha que mesmo ofertas aparentemente 
irrecusáveis, como a execução de parte dos projetos 
por órgãos públicos, são vistas com desconfiança.

O leilão da BR-262, entre Minas Gerais e o Es-
pírito Santo, exemplifica com perfeição o que tem 
ocorrido. Quem conhece essa rodovia, Sr. Presiden-
te, sabe que é de trânsito intenso e teria, certamente, 
alta rentabilidade. Mas não apareceu ninguém para o 
leilão, ao ponto de o Palácio do Planalto ter montado 
um gabinete extraoficial de crise, chefiado pelo Minis-
tro dos Transportes César Borges, para trabalhar em 
contato direto com a Presidente.

A principal razão para o fracasso do leilão da 262 
está no sapo que o Governo queria empurrar goela 
abaixo dos empresários. É que o Departamento Nacio-
nal de Infraestrutura de Transportes (DNIT) ficaria en-
carregado de executar parte da duplicação da estrada.

Como diz o velho ditado: gato escaldado tem 
medo de água fria!

DNIT como parceiro significa duas coisas: inefici-
ência na execução do projeto e provável superfatura-
mento em razão dos inúmeros escândalos de corrupção 
neste órgão. Aliás, escândalos de corrupção continuam 
a ser uma característica marcante do governo Dilma, 
assim como foi no do ex-Presidente Lula.

Agora, imaginem a armadilha que o Governo 
queria montar para os empresários: se o DNIT não 
terminasse as obras a tempo, seriam os investidores 
que teriam quebrado as cláusulas contratuais.

É difícil compreender a que ponto a Presidente 
Dilma chegou com a sua visão antiquada e ideológica 
de modelo econômico.

Se ela continuar nesse ritmo vai causar um atraso 
medonho para o Brasil e prejudicar o futuro do País. 
Às vezes, nem é a Presidente que pensa assim, mas 
assessores a levam por esse caminho.

As queixas contra a presença do Executivo nos 
consórcios vêm desde os primeiros leilões de aeropor-
tos, quando as empresas interessadas nas concessões 
foram obrigadas a se associar à Infraero.

Por isso é que o Governo acaba de joelhos pe-
dindo parceiros, mas nenhum dos grandes grupos in-
ternacionais se apresenta.

Quem vai querer como parceiro um Governo 
como o do PT, cheio de ranços estatais e de controle 
da iniciativa privada? Só quem não tiver muito a perder. 

Dá para imaginar as dificuldades para um conse-
lho de gestão decidir com metade dos membros cheios 
de ideologias e manias de velhos companheiros? É 
fracasso na certa.

Com os portos, não é diferente.
Como é que o Governo vai encontrar parceiros 

sérios e competentes para ampliar os portos e torná-
-los mais competitivos se pretende manter a esfera 
decisória no âmbito da Secretaria de Portos?

É uma privatização pela metade, que, no lugar de 
trazer agilidade ao setor produtivo, vai complicar tudo, 
criar uma verdadeira bagunça.

Srªs e Srs. Senadores, o Governo não tem cora-
gem nem ousadia. Mostra-se acanhado e tímido diante 
das demandas do Brasil contemporâneo.

O PT está amarrado numa ideologia ultrapassada 
do velho controle estatal sobre a economia.

Por isso é que nunca teve a humildade de reco-
nhecer como foi importante para o desenvolvimento do 
Brasil a privatização realizada pelo Governo Fernando 
Henrique Cardoso.

Aí vem o Governo da Presidente Dilma com esta 
miscelânea ideológica que tenta distinguir concessão 
de privatização.
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Enquanto isso, o Brasil fica parado e com uma 
economia muito aquém do potencial dos setores pro-
dutivos.

Enquanto isso, o emprego na indústria começa 
a cair e a balança comercial está quase no vermelho.

Com Dilma, o Brasil não anda, empaca.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr. 
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Cyro Miran-
da, pelo seu pronunciamento.

De imediato, passamos a palavra...
Enquanto o Senador Jorge Viana vai à tribuna, 

passo à votação de alguns requerimentos. 
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Foi lido, anteriormente, o Reque-
rimento nº 1.190, de 2013, de Senadores membros 
do Conselho da Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, solicitando a realização de sessão do 
Senado para entrega da Comenda aos agraciados da 
quarta premiação, a realizar-se no dia 3 de dezembro, 
terça-feira, às 11 horas.

Em votação o requerimento. 
As Senadoras e os Senadores que o aprovam 

permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Em votação o Requerimento nº 
1.191, de 2013, do Senador Osvaldo Sobrinho, que 
requer, nos termos do art. 40 do Regimento Interno, 
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no 
período de 24 a 26 de outubro de 2013, para participar 
da visita, in loco, relativa ao não cumprimento do acor-
do bilateral firmado entre o Brasil e a Venezuela, que 
estabelece a zona não edificante na fronteira desses 
países, conforme indicação da Presidência.

É o 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Por fim, o Senador Valdir Raupp 
apresentou o Requerimento nº 1.192, de 2013, por 
meio do qual solicita, nos termos do art. 40 do Regi-
mento Interno, licença para ausentar-se dos traba-
lhos da Casa no dia 14 de outubro de 2013 para par-
ticipar de diligência da Subcomissão Permanente de 
Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das 

Olimpíadas de 2016, na cidade de Cuiabá, conforme 
o Requerimento nº 26, de 2013, aprovado em 19 de 
junho de 2013.

É o 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 (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Senador Jorge Viana, Primeiro 
Vice-Presidente da Casa, com a palavra.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Obrigado, Presidente Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Permita-me que eu prorrogue a 
sessão por mais uma hora e meia.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Com certeza. Há vários oradores inscritos e, 
no plenário, há uma presença muito grande de colegas. 

Eu queria, mais uma vez, agradecer e cumpri-
mentar os amigos acrianos e acrianas.

Hoje, no Acre, o noticiário está bem comentado, 
há alguns temas e, de alguma maneira, eu posso ter 
colaborado para esses comentários, porque ontem, à 
noite, dei uma entrevista à TV Gazeta, referindo-me 
às minhas impressões sobre a política do Acre, sobre 
as oposições, sobre alguns ajustes e acertos que o 
nosso projeto, o nosso Governo precisa fazer e, es-
pecialmente, o nosso PT. 

Mas o comentário grande no Acre é em relação à 
filiação da Senadora acriana Marina Silva ao PSB, que 
hoje repercutiu fortemente em toda grande imprensa 
e, no Acre, não poderia ser diferente. No Acre, todos 
comentam, questionam-se, perguntam, analisam e se 
sentem na autoridade – e não é para menos, já que 
somos todos conterrâneos – de opinar sobre o cami-
nho novo que a Senadora Marina começou a trilhar a 
partir do sábado passado. Eu mesmo fiz postagem na 
minha fanpage, e é impressionante a participação das 
pessoas, opinando sobre esse tema, sobre esse novo 
cenário na política brasileira, o que causou e criou, 
no cenário político nacional, a nossa ex-Ministra, ex-
-Senadora, colega e companheira do Acre com sua 
ida para o PSB.

Mas, para nós acrianos, um tema que, de fato, 
foi de longe o mais destacado é a questão da delibe-
ração de ontem deste Plenário do novo horário ou do 
velho horário no Acre.

Antes de me referir a esse tema da aprovação no 
Plenário, quero dizer que – como Vice-Presidente da 
Casa e em respeito ao Senador Sérgio Petecão, tenho 
conversado sobre esse tema com o Senador Aníbal –, 
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dei o devido encaminhamento, como membro da Mesa, 
a essa matéria e ela entrou na pauta, aprovamos o re-
querimento e, ontem, foi deliberado pelo Plenário por 
acordo. Ou seja, cumprimos à risca a intenção de fazer 
valer a decisão do referendo feito no Acre.

Mas, antes de me referir a esse tema, eu quero 
só fazer aqui um registro e um agradecimento ao meu 
querido e bom amigo, grande Senador da Amazônia, 
ao meu irmão João Capiberibe.

Eu estava falando com o meu gabinete na hora 
em que ele estava usando a tribuna e contando um 
pouco da nossa história, da história da Marina, da his-
tória do Tião, da história do Binho e, sem falsa modés-
tia, um pouco da minha história política. Capiberibe, 
como sempre, um dos grandes brasileiros que temos. 
Outro dia ele estava lançando um livro, ali no Feitiço, 
e eu fiz questão de ir lá. 

O Capiberibe contou para os colegas Senadores 
e para o Brasil um pouco dessa relação que construí-
mos como moradores do mesmo rio. Nós somos mo-
radores do mesmo rio, Senador Inácio, a diferença é 
só de uns quilometrozinhos entre o lugar onde o Capi 
faz política e onde nós fazemos, no Acre – ele que, 
inclusive, já nos ajudou. São mais de quatro mil qui-
lômetros de distância: ele cuida da foz do Amazonas 
e nós cuidamos, ou tentamos cuidar, das cabeceiras, 
onde os pequenos rios formam o grande Amazonas. 

E o Capiberibe veio contar aqui da sua alegria com 
a entrada da Marina no PSB – certamente a Marina 
honraria qualquer partido de esquerda comprometido 
com as causas sociais, inclusive o de V. Exª, como 
também honrou o PT. E ele falava aqui da relação de 
amizade, da construção dessa amizade que tem sido, 
graças a Deus, duradoura – são décadas já de amiza-
de. Ele morou no Acre e nos ajudou. 

Então, eu queria fazer, aqui da tribuna, o agra-
decimento ao Capiberibe pelas palavras generosas, 
pela maneira amiga e fidedigna com que ele relata 
essa relação toda construída por nós na Amazônia, 
especialmente ele na luta para implementar o desen-
volvimento sustentável no Amapá e nós trabalhando 
também para fazer do Acre um Estado desenvolvido 
e com a qualidade da sustentabilidade. 

Agora o Governador é o Tião, eu fui governador, 
foi governador o Binho. E o Tião, a sua maneira, tenta 
levar esse projeto adiante, dedicando-se, trabalhando 
duramente. 

Portanto, fica este registro.
Mas, Sr. Presidente, colegas Senadores e Sena-

doras, eu venho à tribuna – e tenho o privilégio de ter 
aqui no plenário o Senador Aníbal – para, de alguma 
maneira, comentar o tema mais comentado no Acre 

hoje, que é a volta do fuso horário nos próximos dias, 
ou seja, o velho horário do Acre vai voltar. 

O nosso Estado tem um povo que gosta de par-
ticipar, é um povo ativo, tem muito orgulho da acrea-
nidade, e é óbvio que a população acompanhou e se 
envolveu nesse debate nos últimos anos. 

Por uma questão de justiça, como já passou, 
como já houve o referendo, já que alguns políticos – e 
não estou questionando a legitimidade – se apegaram 
a esse tema, tentaram inclusive mudar o resultado da 
eleição do Governador Tião Viana, levantando esse 
tema como se fosse o mais importante e o único tema 
do Acre a ser tratado. E não acho que seja. Acho que 
o tema mais importante para ser tratado no Acre é 
sobre a vida dos acrianos, para termos mais saúde, 
mais educação, mais geração de emprego, como te-
mos trabalhado para que isso aconteça.

No caso do Acre, o que nós queremos é o de-
senvolvimento sustentável, ou seja, nós queremos a 
sustentabilidade da vida no Acre. Temos trabalhado 
para isso. Até mesmo os opositores reconhecem que 
o Acre mudou e mudou para melhor, Senador Paim, 
que preside esta sessão, meu companheiro, de Par-
tido inclusive.

O Acre passou por uma grande transformação. Eu 
agradeço a Deus por ter tido o privilégio, como acriano 
de pai, mãe e avô, de ter ajudado, de ter dado a minha 
parcela. Eu, Tião, Marina, Binho, tantos outros compa-
nheiros, o PT, outros partidos da Frente Popular, nós 
conseguimos promover mudanças que tiraram o Acre 
dos últimos lugares e colocaram o Acre nos primeiros. 

O caso da educação é emblemático, o da inclu-
são social, também, o da economia, também. O Acre 
era um Estado falido. Quebraram o Banacre, o Banco 
do Estado do Acre. Saquearam o Estado. Os servido-
res passavam cinco meses com o salário atrasado. Há 
dez anos, eles não sabiam o que era receber o salário 
dentro do mês. Quando nós assumimos, no primeiro 
mês, salário dentro do mês. De lá para cá – eu estou 
falando de janeiro de 1999 –, nunca mais o salário de 
um funcionário do Acre atrasou um único dia. Essa 
é a história do PT no governo, é a história da Frente 
Popular no governo. 

Entre os maiores Senadores da história do Acre 
estão Tião Viana e Marina Silva. Eu e o Senador Anibal 
temos muita dificuldade para fazer o nosso mandato 
aqui, porque tivemos pessoas que foram excepcionais 
Senadores. Não estou tirando outros, como Guiomard 
dos Santos, Nabor Júnior e o próprio Oscar Passos. O 
Acre tinha Oscar Passos, Presidente do MDB, como 
Senador. Nós tivemos aqui Jorge Kalume. E eu pus, 
na Vice-Presidência, fotografia do Senador Nabor Jú-
nior – eu mandei fazer e pôr –, da Marina, do Sena-
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dor Jorge Kalume, algo suprapartidário, porque esses 
nomes são parte da história bonita do nosso Estado. 

E o Senador Tião Viana, hoje Governador, apre-
sentou um projeto importante nesta Casa, além de 
muitos outros, como o da Previdência...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Na PEC Paralela, ele foi o gran-
de articulador. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – ... que não tinha solução. Ele era relator e V. Exª 
ajudou. Construíram a PEC Paralela e ajudaram a dar 
sobrevida à nossa Previdência, que estava em coma. 

O Governador Tião Viana, cheio de boas inten-
ções, de maneira acertada, veio aqui, como Senador, 
e apresentou a proposta de mudança do horário do 
Acre. Se alguém acha que é fácil para um Estado, no 
horário de verão, ficar com três horas de diferença 
para Brasília... O horário de banco muda, o Ministério 
Público começou a agir, mandando fazer programação 
de televisão gravada, porque são 6 horas da tarde em 
Brasília e 9 horas no Acre. Desculpe-me, são 9 horas 
em Brasília e 6 horas no Acre; meia-noite em Brasília, 
9 horas da noite no Acre.

E o Senador Tião Viana apresentou um projeto 
propondo mudar os fusos horários no Brasil, fazendo 
com que, em vez de quatro fusos horários, tivéssemos 
três. Não tenho nenhuma dúvida, porque acho que, 
quando assumimos erros ou falhas, ficamos melhor; 
não ficamos menor, ficamos maior. Acho que houve 
uma falha nesse processo, apesar da legitimidade e 
da intenção de só ajudar do então Senador Tião Viana.

Então, faço isso – Senador Suplicy, vou já lhe 
ceder um aparte, com muita honra –, porque é uma 
questão de justiça. Enquanto estava a polêmica, eu 
estava calado. Mas passou a polêmica, está resolvido, 
ajudei a resolver, agora tenho de dar a minha opinião. 
E acho que o que faltou, o que deveria ter sido feito 
era ter consultado a população. Isso não houve. Isso 
é algo sobre o que inclusive eu escrevi, dizendo: isso 
aqui é uma falha. Deveríamos ter feito. Mas digo sem 
medo de errar: essa questão do horário, que não é a 
coisa mais importante, ficou durante esses dois anos 
como se fosse a coisa mais importante do Acre.

Senador Anibal, que está aqui, e certamente, 
daqui a pouco, o Senador Sérgio Petecão, que ontem 
já fez o seu discurso, vai também poder divergir e opi-
nar sobre o que estou falando. O Senador Anibal foi 
atacado, foi distorcido o que ele fazia, e, no final, ele 
colocou as coisas no devido lugar, dando um parecer 
inclusive favorável para que o horário velho, que atra-
sa o Acre em uma hora, pudesse voltar. E por que o 
Senador Anibal fez isso? Porque há uma coisa nessa 
origem, que é o respeito ao referendo. Houve um re-

ferendo, que não foi as mil maravilhas, não; dividiu o 
Acre, porque foi feito em cima de uma eleição, inten-
cionalmente vinculado a uma eleição. Um caso desse 
tinha de ser tratado fora das eleições, legitimamente. 
E falo: talvez, se o Senador Tião Viana tivesse feito a 
consulta antes, estivesse tudo em paz, tudo resolvido. 
Mas, agora, como eu disse hoje, Inês é morta.

Só estou aqui para colocar definitivamente, do 
meu ponto de vista, um ponto final nessa história. 
Quando cheguei aqui, a lei é muito clara: vai ter que 
ser transformada a decisão do referendo em lei e isso 
vai vigorar. Depois houve uma confusão, porque envol-
ve o Estado do Pará e do Amazonas. Mais atraso. E a 
gente ficava sendo cobrado por uma coisa que estava 
cumprindo o rito legal, constitucional.

Então, hoje, vim à tribuna. Acabei de fazer uma 
postagem na minha página na fanpage agorinha, ainda 
há pouco, para dizer, primeiro, que acho que os temas 
de interesses do Acre são outros. Este é um dos, mas 
está longe de ser o mais importante. Mais importante é 
nos unirmos, trabalharmos para que aquele lugar que 
passou décadas vivendo como o pior exemplo para o 
Brasil, e voltou a ocupar um espaço de destaque nesta 
Nação siga em frente, siga mudando. Agora, é claro, 
quem queria atrasar o Acre em uma hora venceu, es-
crevi. Está bom, conseguiram, mas acho que agora a 
população vai lidar com outro problema. A população 
vai seguir reclamando, ou uma parte da população, 
porque o mundo está em tempo real. A notícia não 
tem mais o negócio de esperar até amanhã para ler, 
os negócios são feitos. Antigamente, um navio ia ao 
Acre, fazia o aviamento; um ano depois ele voltava 
para levar a produção e entregar mercadoria. Agora 
as coisas são feitas pela Internet.

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– Senador Jorge Viana, V. Exª me concede um aparte?

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – Com satisfação, Senador Sérgio Petecão, ouço...

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– É porque o Senador Suplicy tinha pedido.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Ouço V. Exª, depois ouço o Senador Suplicy.

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– É porque ele pediu na frente.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Por gentileza, fique à vontade. É um prazer ser 
aparteado por V. Exª.

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– Senador Jorge, primeiro, agradecer o aparte con-
cedido por V. Exª. Acompanhando atentamente o seu 
discurso... Primeiramente, quero agradecer. É verda-
de quando V. Exª diz que, como Vice-Presidente desta 
Casa, contribuiu para que, na sessão de ontem, de-
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volvêssemos o horário do povo acreano, o verdadeiro 
horário do povo acreano. Se me permite discordar do 
seu discurso, quando V. Exª se refere ao Acre, ao meu 
Estado, ao Estado onde nasci e me criei – e tenho 53 
anos –, V. Exª fala muito “eu”, “o Binho”, “o Jorge”, “a 
Marina”, como se o Acre não existisse antes de V. Exª, 
como se o Acre não existisse antes dos governos da 
Frente Popular. Acho que V. Exª não está sendo jus-
to com o nosso Estado, com o nosso povo, um povo 
que pegou em armas. V. Exª conhece como ninguém 
a história do povo acreano. V. Exª passa uma borracha 
em tudo isso e quando se refere ao Acre só fala “no 
meu Governo”, “no Governo do Tião”, “no Governo do 
Binho”, na “Marina”. É verdade, é verdade que o Acre 
teve avanços. Quanto estive junto com V. Exª, como 
Presidente da Assembléia, dei lá também a minha pe-
quena contribuição.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Não foi pequena, Senador, foi grande. 

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– Conversava aqui com o Senador Magno Malta e ele 
me dizia: “Petecão, lembro-me de que, na CPI do Nar-
cotráfico, quando estivemos lá no Acre, ninguém sequer 
queria nos receber.” As pessoas não tinham coragem 
nem de receber os Parlamentares que faziam parte 
da CPI. Os Parlamentares foram lá para a Assembléia 
Legislativa, e nunca ouvi falar nisso. Tudo aconteceu 
lá na Assembléia. Nunca ouvi V. Exª se referir, em mo-
mento algum, a esse tema. Quando V. Exª se refere à 
situação em que o nosso Estado vive hoje, sinceramen-
te eu me preocupo, Senador Jorge Viana. Vendemos 
essa imagem para o Brasil. É como se o Acre fosse 
um paraíso. V. Exª sabe que nós temos dificuldades no 
Acre e não são poucas, são muitas dificuldades. En-
tão, para mim, seria muito interessante que quando V. 
Exª se referisse ao meu Estado, ao Estado onde eu 
nasci, me criei e moro, com muito orgulho, passasse 
a realidade. Houve avanços? Houve avanços, mas o 
Acre não é esse paraíso que V. Exª passa nesse es-
paço generoso que a TV Senado nos dá, que a Rádio 
Senado nos dá. As pessoas estão assistindo. E eu me 
sinto-me obrigação de vir aqui, com todo o respeito, 
para colocar o que pensamos do nosso Estado. Essa 
situação desse horário… Aqui no Senado, nós não 
fizemos mais do que a nossa obrigação. Aconteceu 
um referendo. Na democracia, não existe instrumento 
mais democrático. E está aqui o Senador Magno Malta. 
Acabei de fazer um agradecimento a V.Exª. Quando 
esteve lá no nosso Estado, eu era Presidente da As-
sembleia. Nós não estamos discutindo se o horário é 
bom, se o horário é ruim. Para isso, houve o momento 
de se discutir, as pessoas foram à rua. “Ah, mas po-
litizaram esse debate.” Quem politizou o debate, se o 

Governo é que tinha a máquina, todas as televisões, 
todos os jornais? Fez o que pôde. Mas o povo, nem 
por isso, deixou de ir às ruas. “Não, eu não aceito a 
mudança de horário.” Eu acho que nós temos que dar 
um basta nesse assunto. “Ah não, eu não vou falar.” 
Eu não vou falar, mas sempre falando que as pessoas 
que atrasaram o Acre. Nós não atrasamos o Acre. So-
bre essa questão de fuso horário, eu conversava com 
o Ministro Aldo Rebelo, que disse: “Petecão, você não 
sabe quanto foi gasto no mundo para se criarem esses 
horários.” Isso não foi feito assim: “Ah, o Acre tem que 
ser esse horário; São Paulo tem…” Não. Para isso foi 
feito um estudo. Eu não posso chegar lá e dizer: “Não, 
o horário do Japão agora vai ser igual ao horário do 
Brasil.” Não é assim. Não pode ser assim. “Ah, o Acre 
está a três horas de diferença de Brasília, duas horas 
de diferença de Brasília. Vai voltar ao atraso.” Se fosse 
assim, os países asiáticos, a Coreia e o Japão seriam 
países praticamente arrasados. E muito pelo contrá-
rio. As pessoas, o ser humano tem que ser respeitado. 
Quem tem que se adaptar ao horário não é a novela, 
o jogo. O jogo é que tem que se adaptar, a novela é 
que tem que se adaptar ao ser humano. Não é o ser 
humano que tem que se adaptar a essa mudança, 
não. Nós temos que respeitar essas coisas. Então…

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Eu agradeço.

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– Eu penso que, no Senado, ontem – e eu disse aqui 
na minha fala –, não houve nem ganhadores nem per-
dedores. Não adianta tripudiar nisso. Nós apenas cor-
rigimos um erro que foi feito pelo então Senador Tião 
Viana. Ele pode até ter feito de boa-fé. Mas o povo dis-
se que não aceitava o que ele fez. Então, como esta 
é a Casa maior do Parlamento brasileiro, nós apenas 
dissemos que a vontade do povo tem que ser respei-
tada. E ponto final nisso.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Obrigado, Senador.

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC) 
– Então, desculpe-me, Senador Jorge Viana. Eu tenho 
que reconhecer que o senhor contribuiu. Mas vamos 
parar com esse negócio de que o Acre não existia, 
passou a existir depois dos governos Viana, do Binho. 
Não! O Acre tem mais de 100 anos! Eu nasci e me 
criei no Acre. Meu pai é acriano, minha mãe é acriana 
e sempre existiu... É lógico, os Estados... A situação 
do... Não foi a situação do Acre que melhorou, não; 
foi a situação do País! A situação do País melhorou... 
Então, fica aqui, Senador Jorge Viana, nosso humilde 
aparte, mas no sentido de colocar para o Brasil a ver-
dadeira situação do Estado do Acre: o Acre que eu vivo. 
Não quero falar... Eu nem... O senhor vê que eu nem 
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tripudio desses últimos escândalos de corrupção que 
houve lá, porque eu não falo disso. Falo na hora em 
que sou cutucado, na hora... Eu não falo disso porque 
isso não é bom para o Acre. Eu quero que meu Estado 
esteja cada vez melhor. Eu quero que meu povo viva 
bem. Agora, eu não posso vender para o Brasil uma 
realidade que não existe em meu Estado. E, quanto 
ao horário, para mim, esse assunto está encerrado. Há 
mais uma: nós temos a grande oportunidade de levar 
a Presidente Dilma lá no nosso Estado para que ela 
possa sancionar e devolver esse horário. Vamos cha-
mar a Presidente Dilma! A Presidente Dilma perdeu a 
eleição lá porque ela pagou um preço. E ela tem cul-
pa... Mudaram o horário do Acre, o povo se revoltou, 
deu um voto de protesto, e a Presidente Dilma perdeu 
a eleição no Acre. Agora, a grande oportunidade que 
nós temos de levar a Presidente Dilma e dizer: “Va-
mos lá, Presidente. Devolva nosso horário! Está aqui o 
povo acriano.” Eu tenho a humildade de chegar para o 
Governador Tião Viana e dizer: “Governador, eu acho 
que houve mal-entendido. Vamos passar uma borra-
cha nisso e vamos viver como sempre vivemos aqui 
com nosso horário antigo”, o horário de Deus, como 
chamamos por lá. E que a paz volte reinar em nosso 
Estado. Obrigado, Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, mas eu acho, 
com todo o respeito, que V. Exª – observei – chegou ao 
plenário quando eu estava falando. V. Exª chegou ao 
plenário no horário velho do Acre, chegou um pouco 
atrasado, mais para trás e não ouviu a parte em que 
comecei a falar de nosso Estado.

Nunca tratei de “paraíso”. Essa palavra não pode 
vir para minha boca. Mas o Acre, que a gente assumiu 
para governar... E lá – Magno Malta está ali – era um 
Acre em que havia gente que cortava os outros na 
motosserra e soltava na frente dos canais de televisão.

O Sr. Sérgio Petecão (Bloco Maioria/PSD – AC 
Fora do microfone.) – O povo acriano não é assim, não!

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – O Acre tinha gente – ouça o que eu es-
tou dizendo – que chegava na redação do jornal e 
mandava o jornalista engolir o papel que tinha escri-
to. Esse foi o Acre que eu peguei para governar, e V. 
Exª, como Presidente da Assembleia – e que era um 
aliado nosso –, cumpriu o papel de nos ajudar a fazer 
essa transformação.

Agora, olhe, Senador, a Presidenta Dilma, se ela 
fosse ao Acre para sancionar uma lei dessa, seria o 
maior atraso. A Presidenta Dilma tem que ir ao Acre 
para garantir mais saúde, mais educação, mais inves-
timento, e não para assinar sanção de horário.

Essa questão de horário foi politizada da maneira 
mais equivocada. Qual é a produtividade...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – ... de quem ficou dois anos tentando atrasar o 
Acre em uma hora? Perdeu tempo e deixou de estar 
fazendo aquilo que é essencial para o nosso povo, que 
é trabalhar e cobrar o Governo, sim – Federal, estadu-
al e municipais –, por melhor qualidade de vida para 
o nosso povo.

Por isso é que estou falando hoje. Porque, para 
mim, estou pondo um ponto final nessa história. Estou 
pondo um ponto final. Só que estou também fazendo 
justiça ao Senador Anibal, estou fazendo justiça ao Go-
vernador Tião Viana e dizendo que não é que o povo 
queria o debate do contraditório. Foi feito um referendo 
e se dividiu. Gente da oposição votou pelo horário novo, 
gente da situação votou pelo horário velho.

Ontem, foi resolvido aqui. Eu ajudei a dar um 
encaminhamento, porque tinha havido um referendo. 
E o referendo tem que ser respeitado, não importa se 
foi por um voto, dois votos ou três votos. É isso que eu 
quero deixar bem claro aqui.

Agora, com todo o respeito, falei. O Tião fez um 
trabalho extraordinário, como Senador, e nesse as-
pecto ele aprovou uma lei com uma intenção. O erro 
pode ter sido exatamente este: poderíamos ter feito 
uma consulta antes. Eu assumi aqui.

O Senador Anibal, que foi vítima, acusado de 
muita coisa, estava só dizendo: “Não tem jeito, o refe-
rendo tem que ser transformado em um projeto de lei. 
Tem que tramitar aqui e na Câmara.” E nesses dois 
anos e pouco, foi isso que ocorreu. Ontem resolvemos.

Eu nunca trabalhei para sabotar. Não há um Se-
nador aqui com quem eu possa ter conversado, dizen-
do: “Olha, eu vim aqui para votar isso contra”. Não, ao 
contrário, cumpri o meu papel de Senador. Agora, eu 
tenho que vir aqui hoje dizer... Inclusive, como membro 
da Mesa, sou obrigado a fazer isso e o fiz com gosto. 
Informei ao Senador Sérgio Petecão. Aqui não tem risco. 
E informei ao Presidente Renan que nós iríamos tratar, 
como tratamos. Agora está para sanção presidencial.

Mas acho, sinceramente, que esse tema vai se-
guir sendo um problema. Não tem jeito de não ser um 
problema. Porque não fomos nós. Foi o Ministério Pú-
blico que chegou lá e disse: “A grade de televisão, de 
funcionamento das coisas, tem que mudar por causa de 
três horas de diferença em horário de verão.” Isso afeta.

E nós estamos em uma linha divisória de um 
dos fusos horários que uma hora para lá e uma hora 
para lá, desse ponto de vista, dava. Mas houve falha 
também nos nossos Governos, outra falha, que eu 
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botei na página. Tinha que ter adequado os serviços, 
o funcionamento, para poder o novo horário entrar em 
vigor. Mas isso virou um debate político de perda de 
tempo, na minha opinião.

Então, eu ouço, para encerrar – e agradeço o 
aparte do Senador Petecão –, o Senador Suplicy e o 
Senador Anibal.

E peço desculpas ao Presidente Paim.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Prezado Senador Jorge Viana, primeiro, é 
importante que aqui colaboremos para a paz no Acre. 
E há uma coisa muito significativa, porque hoje a Srª 
Francisca, mãe do Senador Inácio Arruda, veio visitar 
o seu filho em plenário, ver como ele trabalha, se ele 
trabalha bem. Todos nós podemos dar nosso teste-
munho como Inácio Arruda honra o povo do Ceará, 
o Senado Federal, o povo brasileiro. A Srª Francisca 
veio acompanhar o Flávio, irmão do Inácio, que inclu-
sive veio hoje para prestar um depoimento a respeito 
da questão dos transportes, inclusive de pessoas com 
necessidade especiais. Estão aqui também o Egberto, 
outro irmão do nosso querido Inácio Arruda, juntamente 
com o Gil e a Débora, que os acompanham. Que pos-
sa a família do Senador Inácio Arruda contribuir para 
a paz no Acre sobre a questão do horário. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Não, do horário, já está vencido esse debate. 

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – E também V. Exª disse coisas bonitas so-
bre uma pessoa que também tanto prezo, a Senadora 
Marina Silva. Quero aqui expressar, mais uma vez, o 
respeito pela decisão e pelo caminho. Na minha ava-
liação... Eu, como V. Exª, vou por muitos anos estar em 
comunhão com aquela que foi a nossa colega no PT, 
mas que por tantas razões acabou hoje no PSB – ago-
ra não preciso detalhar todas essas razões – só mais 
uma vez reiterar o respeito. Mas, agora, que possa a 
família do Senador Inácio contribuir para a paz no Acre. 

O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB 
– CE) – Eu, Suplicy, eu peço mais cinco minutos ao 
Paim, para V. Exª.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Está bom.

Eu queria dizer que certamente é o sentimento 
do Plenário inteiro, dar as boas-vindas à D. Francisca, 
ao Fernando. Por isso que vi, o Senador Inácio, hoje, 
estava de filho, ele estava ali de irmão, não estava 
como Senador que é, atuante. 

Mas é uma satisfação enorme a gente ser colega 
do Inácio e poder ver a sua família visitando o plenário. 

O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB 
– CE) – Não se preocupe porque o Ceará só entra no 
Acre para apaziguar, não tem perigo de ...

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Apaziguar com um parabélum na mão, com 
um fuzil, não, entra para lutar, para defender, como 
sempre fizeram os cearenses. 

O Sr. Inácio Arruda (Bloco Apoio Governo/PCdoB 
– CE) – Com um bacamarte, para a gente resolver o 
problema. 

Um abraço, obrigado. Obrigado, Suplicy.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC) – Mas eu agradeço, cumprimento a família. É 
muito interessante nós, como colegas, podermos ver 
um colega um feliz, com um sorriso diferente, porque 
está com as pessoas que são as mais especiais para 
a vida de cada um, que são os seus familiares.

Então, eu queria aqui, pedindo a compreensão 
do Paim, concluir a minha fala. E antes há dois pedi-
dos aqui a ouvir. E aí, Senador colega Sérgio Petecão, 
eu tinha me referido inclusive ao gabinete da Vice. Eu 
tenho lá fotografia do Senador Nabor, que mandei por 
num quadro, do Jorge Kalume, do Guiomar Santos. 
Sabe por quê? Porque eu valorizo, independentemente 
de cor partidária, essas figuras que ajudaram o Acre.

E aí eu tenho que dizer, o Lula usa muito isso e é 
criticado, que talvez antes de nossa chegada, inclusive 
V. Exª era nosso aliado na época, porque éramos nós 
que estávamos trabalhando, ninguém tenha valoriza-
do mais a história do Acre, o passado, os governos, 
do que nós, construindo monumentos, valorizando, 
levando os restos mortais de Guiomar, sem olhar se 
era de direita, de esquerda ou de centro. Foi isso que 
nós fizemos. A cultura acriana... 

Agora, eu não posso negar que o salário atrasa-
va cinco meses, que o Banacre o pessoal saqueou e 
roubou, que o pessoal matava, o esquadrão da morte 
estava funcionando. Esse era o Acre que nós tínha-
mos. O Acre era o pior na educação, no Brasil. E o que 
aconteceu com isso? Mudou! Como o Brasil também 
mudou radicalmente!

Mas não vai parar isso. Não estão as coisas pron-
tas. Mas hoje eu acho que nós devemos nos orgulhar 
das cidades que nós temos, do povo que nós temos, 
porque essa sempre foi uma história de cem anos nos-
sa. Comemoramos os cem anos. Temos muito orgulho 
dessa história e de todos. E não é uma coisa nossa.

Mas que através da política nós conseguimos fa-
zer uma mudança visível – só não vê quem não quer 
– no Acre e na vida do povo acriano é um fato. Agora 
fica o desafio: quem quiser que mude mais do que nós, 
porque os problemas ainda seguem sendo um desafio 
para o nosso Estado.
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Então eu ouço o Senador Magno e o Senador 
Anibal. 

Senador Anibal, por gentileza, para que eu pos-
sa encerrar.

Obrigado, Senador.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC) – Senador Jorge Viana, me congratulo com o 
discurso de V. Exª. Só para nivelamento desse debate 
a respeito do fuso horário, é muito importante que as 
pessoas saibam que o regime de fuso horário no Bra-
sil foi instituído em 1913, pelo Presidente Hermes da 
Fonseca. Nesse período, o Acre não tinha represen-
tação, porque não existia como Estado. Logo, não foi 
considerado. Nessa época, uma comunicação entre o 
Rio de Janeiro e o Acre demorava um ano. 

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Um ano.

O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – Então, uma diferença de três horas ou de duas 
horas não seria relevante. Agora, quando, em 2008, o 
Senador Tião Viana apresentou uma proposição para 
diminuir essa diferença, foi justamente para se ajustar 
aos novos tempos, então, foi algo muito bom. Infeliz-
mente, pela politização, veio a eleição de 2010 e, numa 
completa ausência de proposta da oposição, resolve-
ram explorar a mudança de fuso horário e acabaram 
tendo sucesso. E a gente, no segundo turno daquela 
eleição, acabou também tendo uma culpa de não ter 
feito efetivamente uma campanha pela manutenção do 
fuso horário. O Governador Tião Viana, eleito, achou 
por bem de não se manifestar, e recuou na discussão, 
e acabou vencendo, por 56 a 44, a volta ao antigo fuso 
horário. Bom, é um assunto encerrado. Agora, o fato é 
que existe toda uma adaptação ao horário atual que 
está em vigor, e uma vez sancionada pela Presidenta 
Dilma, vai ter que voltar ao horário antigo e, certamen-
te, vai causar outro desconforto. E eu posso antecipar 
que, da mesma forma como nós vivemos um descon-
forto quando a população se sentiu incomodada pela 
mudança de horário, o Senador Sérgio Petecão vai 
ter que se explicar, porque a população vai ficar muito 
incomodada...

(Soa a campainha.)

O Sr. Anibal Diniz (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – ... com a volta do antigo fuso horário, porque já 
há toda uma adaptação. E mexer com quem está quieto 
dá um desconforto tremendo. E é o que vai acontecer 
no próximo período; lamentavelmente a gente vai ter 
que se adaptar a essa nova situação com o fuso horá-
rio do Acre voltando a ser de duas horas em relação a 
Brasília, e não de uma hora, como é hoje.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Três, quando for no horário de verão.

Ouço o Senador Magno. Peço desculpas aos 
colegas, porque há muita gente para falar, e compre-
ensão ao Presidente. 

Por gentileza, Senador Magno.
O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – 

ES) – Na verdade eu iria fazer um pela ordem, mas 
eu preciso também aparteá-lo.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Ah, então eu encerro e V. Exª fala.

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) 
– Não, não, não. Eu quero apartear V. Exª, até porque 
eu tenho uma parte da minha vida no Acre. E calhou 
que todos os assuntos, que todo o caminho conduzisse 
à venda agora, ao mercadinho. E eu recebi, na minha 
sala, a assessoria da CPI do Narcotráfico, 154 asses-
sores. Eu recebo um Tião Viana, Senador, apavorado, 
com a Marina Silva mais apavorada ainda, branca igual 
a uma cera; o Governador do Acre escondido com os 
filhos, ameaçado de morte...

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – E esse infeliz era eu, mas o Petecão também 
estava lá passando as dele.

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – 
ES) –. Estava. E Petecão estava segurando a onda 
porque Analu, a Deputada estadual, tinha chegado 
aqui e tinha chutado o balde na CPI...

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Todo mundo estava correndo risco.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – ... e as baterias de Hildebrando se viraram 
para a Assembleia Legislativa também...

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Analu, inclusive.

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – 
ES) – E nós tínhamos duas audiências, oitivas. Uma, 
no Amapá, do Capiberibe, em que, felizmente para 
o povo, infelizmente para eles, o Tribunal de Contas 
absolutamente envolvido; e Minas Gerais. Atendendo 
ao desespero de Tião e de Marina, nós desmarcamos. 
Falamos com o Governador Jorge Viana e seguimos 
para o Acre.

(Soa a campainha.)

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR 
– ES) – Eu nunca vi cena daquelas, já vi em faroes-
te. Um povo amedrontado, metade da janela aberta. 
Quando os carros da Polícia Federal passavam, um 
enfrentamento de uma população de bem. Fomos para 
a Assembleia Legislativa e fomos recebidos pelo Presi-
dente Petecão. O Acre estava vivendo sob pressão; o 
governo sob pressão; a criminalidade assanhada, uma 
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criminalidade que a gente só vê em filme de Jason, 
Sexta-Feira 13, de gente que serra gente, que pega 
criança e mata com ácido no rosto, coisas desgraçadas, 
praticadas pela família Pascoal. Realmente, a gente 
precisa fazer justiça também ao presidente Fernando 
Henrique Cardoso, que era do PSDB e podia muito 
bem ter lavado as mãos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Ele foi lá uma vez só para dizer que ninguém 
ia matar o governador, porque ele estava junto.

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – 
ES) – Ele passou oito anos no poder e só foi no meu 
Estado por quinze minutos, ficou no pátio da Aracruz 
Celulose. Lá ele foi e construiu um presídio, a pedido 
de V. Exª.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Em 45 dias eu fiz a construção.

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – ES) 
– O governador pediu e ele fez um presídio e foi mais 
rápido que imediatamente, onde está o Hildebrando 
hoje ainda. E nós fomos para lá. Há que se ressaltar 
que essas picuinhas de processo eleitoral são muito 
menores, porque na hora em que o Acre mais precisou 
todos vocês estavam juntos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Obrigado, Senador.

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR – 
ES) – O Petecão estava junto, o Anibal estava junto. O 
nosso querido Senador era secretário de comunicação 
do governador naquela época, eu me lembro muito bem, 
juntamente com a Senadora Marina e o Senador Tião 
Viana. Aquilo que a Polícia Federal vinha buscando há 
tanto tempo, assim como o Ministério Público Federal, 
Deus nos deu a felicidade de encontrar até o cemitério 
clandestino daquele homem.

(Soa a campainha.)

O Sr. Magno Malta (Bloco União e Força/PR 
– ES) – De maneira que faço esse registro queren-
do realmente apaziguar. Acho que quem tem mais 
autoridade sou eu. No momento mais importante do 
Acre todos vocês estavam juntos. Então, picuinha de 
campanha, aquilo que falou, que não falou, disse me 
disse... A contribuição para que tivéssemos um Acre 
melhor passa pela mão de todos. Acho que isso é o 
mais importante.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Obrigado, Senador Magno Malta. Obrigado, 
Sr. Presidente. É o que o Senador Anibal falou, vai ter 
de uma adaptação agora. Eu agradeço os apartes.

Encerro dizendo que não venham depois colocar 
a culpa no Governador, cobrar, porque agora todos nós 
vamos ter de ajudar para essa nova adaptação. Eu digo 

aqui: vai que é tua, Petecão, porque agora você vai 
ser cobrado, como disse o Senador Anibal. Cobrado 
por uma parte, porque é dividido. Todo mundo tem de 
ajudar agora para fazer essa adaptação. Eu vou seguir 
aqui no Senado puxando o Acre para frente para que 
ele não fique atrasado. Um abraço. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Com a palavra, como orador ins-
crito, o Senador Armando Monteiro.

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA) – Pela ordem, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – O Senador Armando Monteiro 
está convidado a vir à tribuna.

Enquanto S. Exª vai à tribuna, pela ordem, o 
Senador Magno Malta e a Senadora Lídice da Mata.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela 
ordem, rapidamente.

Até ele chegar à tribuna, Sr. Presidente, eu queria 
fazer um registro importante, revelar a minha felicida-
de, a minha alegria, depois de passados alguns anos 
– e V. Exª era membro da CPI da Pedofilia –, por este 
Senado aprovar, hoje, algo que nós buscamos desde 
o primeiro dia.

O Plenário do Senado aprovou proposta da CPI 
da Pedofilia, que eu tive o orgulho e a felicidade de as-
sinar: o Estatuto do Estrangeiro passa a estabelecer 
que o Supremo Tribunal Federal seja o órgão judicial 
competente para decretar a prisão preventiva do ex-
traditado, e a matéria vai para sanção da Presidente.

O que acontece é que isso aqui é um paraíso 
para abuso de criança, turismo sexual. O indivíduo com 
mandado de prisão no país dele por abuso de criança 
vinha para cá, nós tínhamos conhecimento disso, e nin-
guém podia colocar a mão nele nem mandá-lo embora. 
Muito menos para a cadeia, porque não tínhamos a 
chamada Difusão Vermelha, um sonho da Polícia Fe-
deral do Brasil. Agora, a matéria vai ser sancionada 
nesse Estatuto do Estrangeiro, numa iniciativa da CPI 
da Pedofilia, que tive o orgulho de presidir.

Faço esse registro para o meu Estado do Espí-
rito Santo, com muita felicidade; para o Brasil que nos 
ajudou, com muita felicidade. Não é que vamos resol-
ver o problema de um País que está entre os três que 
mais têm abusadores do Planeta, mas criamos mais 
um instrumento para enfrentarmos esse problema.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Magno Mal-
ta, meus cumprimentos.

Pela ordem, com a tolerância do Senador Arman-
do Monteiro, Senadora Lídice da Mata.



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 70627 

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Ra-
pidamente, Sr. Presidente, porque estou inscrita para 
falar, mas tenho um compromisso agora de reunião e 
não vou poder ficar.

Peço também licença e desculpas ao Senador 
Armando Monteiro, para solicitar a V. Exª que dê como 
lido o nosso pronunciamento, que trata sobre a 3ª Con-
ferência Global sobre Trabalho infantil, que se inicia 
hoje aqui em Brasília.

É a primeira vez que um país fora da Europa re-
cebe o evento, que reúne especialistas, representan-
tes de governos e da sociedade civil, integrantes de 
organizações de trabalhadores e empregadores para 
debater políticas públicas de combate ao trabalho de 
crianças e adolescentes.

Um dos resultados importantes que serão ana-
lisados nesta conferência, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores e Srªs Senadoras, mostra que o Brasil reduziu 
57% do trabalho infantil, entre 1992 e 2011, enquanto 
o resto do mundo reduziu 30%.

Portanto, no Brasil, apesar de não termos acabado 
com todas as formas de trabalho infantil degradante, 
mesmo não tendo vencido toda essa batalha, conse-
guimos reduzir nesse período 57% do trabalho infantil.

Muito obrigada.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA

A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco Apoio Governo/
PSB – BA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Exmº 
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, esta 
semana Brasília está sediando a 3ª Conferência Global 
sobre Trabalho infantil promovida pela OIT – Organi-
zação Internacional do Trabalho com o governo fede-
ral brasileiro. Esta é a primeira vez que um país fora 
da Europa recebe o evento, que reúne especialistas, 
representantes de governos e da sociedade civil, e 
integrantes de organizações de trabalhadores e em-
pregadores para debater políticas públicas de combate 
ao trabalho de crianças e adolescentes.

Ao abrir a Conferência, o diretor-geral da OIT, 
Guy Ryder, fez um alerta: de que o mundo não con-
seguirá erradicar as piores formas de trabalho infantil 
até 2016, como fixado pela Organização Internacional 
do Trabalho.

São várias e cruéis as formas de trabalho infantil, 
mas as piores remetem à exploração sexual de nossas 
crianças e adolescentes, situações de trabalho escravo, 
entre eles o trabalho doméstico, tráfico de drogas, trá-
fico de pessoas e manipulação de produtos perigosos 
ou químicos, entre outros.

Nesse sentido, quero parabenizar a instalação, 
ontem (8/10), na Câmara dos Deputados, da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar o tra-
balho infantil, presidida pela deputada federal Sandra 
Rosado (PSB-RN) e que terá a deputada federal Lucia-
na Santos, do PCdoB de Pernambuco, como relatora.

No Brasil, é proibido o trabalho antes dos 14 
anos. Entre 14 e 15 anos, só pode ser feito em meio 
período, e tendo os adolescentes contratados como 
aprendizes. Entre 16 e 17 anos, os jovens só podem 
trabalhar se tiverem vínculo empregatício formalizado 
(carteira assinada e garantia de acesso aos diretos do 
trabalho). O que é preciso coibir de forma incisiva é o 
que, na prática, acontece em várias regiões do País, 
onde crianças e jovens trabalham de forma escravi-
zada em pedreiras, carvoarias, lixões e no tráfico de 
drogas, só para citar algumas das situações a que 
estão submetidos.

Outro segmento é o do trabalho doméstico que, 
segundo a OIT, envolve cerca de 15 milhões de crianças 
em todo o mundo, sendo que só no Brasil, estima-se 
que sejam quase 260 mil nessas tarefas. O trabalho 
doméstico infantil está proibido pela Emenda Cons-
titucional 72 que teve origem na chamada PEC das 
Domésticas, por mim relatada na CCJ desta Casa, e 
promulgada este ano.

Srªs Senadoras, Srs. Senadores, amanhã ter-
minam os debates da Conferência Global e os parti-
cipantes irão propor medidas para a erradicação das 
piores formas de trabalho infantil até 2016, conforme 
meta definida na conferência anterior, realizada em 
Haia (Holanda), em 2010. A primeira conferência glo-
bal sobre o tema ocorreu em Amsterdã, também na 
Holanda, em 1997, quando teve início a mobilização 
mundial pela erradicação do trabalho infantil.

Dados do IBGE de 2011 apontam que 3,7 milhões 
de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos ainda 
trabalham no Brasil. Nosso País conseguiu reduzir 
em 57%, entre 1992 a 2011, o número de crianças 
e adolescentes em situação de trabalho infantil. Nos 
últimos três anos (2009 a 2011), segundo o IBGE, a 
redução foi de 14% mas em algumas regiões, como o 
Norte do País, houve ligeiro acréscimo. Ainda segun-
do a pesquisa, 8,6% das crianças e adolescentes do 
Brasil trabalham.

Ainda que os números mostrem redução, em dois 
anos, de aproximadamente 567 mil trabalhadores nes-
ta faixa etária – em 2009 eram 4,2 milhões, enquanto 
em 2004 eram 5,3 milhões trabalhando, o caminho até 
a erradicação total do trabalho infantil ainda é longo.

Em âmbito mundial, a OIT avalia que os casos 
de trabalho infantil tiveram redução de apenas um 
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terço entre 2000 e 2012, caindo de 246 milhões para 
168 milhões.

Ainda segundo a OIT, o avanço no combate ao 
trabalho infantil tem sido possível devido à intensificação 
de políticas públicas e da proteção social das crianças 
e dos adolescentes nos últimos anos, acompanhada 
pela adesão a convenções da Organização e pela ado-
ção de marcos legislativos sólidos no âmbito nacional. 
Mas essa redução, no entanto, não é suficiente para 
eliminar as piores formas de trabalho infantil.

Ontem mesmo (8/10), em audiência pública pro-
movida pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte 
deste Senado, o indiano Kailash Satayarthi, criador da 
Marcha Global Contra o Trabalho Infantil e indicado ao 
Nobel da Paz em 2006, defendeu o investimento em 
educação como o mais importante meio de prevenir 
e combater a exploração ilegal de crianças e adoles-
centes. Ele apontou a relação entre trabalho infantil e a 
ausência dessas crianças na escola. “Trabalho infantil, 
analfabetismo e pobreza são três vértices de um triân-
gulo que mantêm relações de causa e efeito”, disse.

O ativista indiano elogiou as políticas públicas 
brasileiras, como o Bolsa-Escola e o Bolsa-Família, 
classificando-as de “mecanismos positivos” que podem 
ser copiados por outros países, mas fez um alerta às 
autoridades brasileiras em relação à Copa do Mundo 
de Futebol de 2014 e aos Jogos Olímpicos de 2016, 
lembrando que nações que já abrigaram megaeventos 
tiveram problemas com o aumento do trabalho infan-
til e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

Dados do Fundo das Nações Unidas para a In-
fância (Unicef) e da Campanha Nacional peio Direito à 
Educação, apontam para esta relação mostrada pelo 
convidado indiano: ao mesmo tempo que o País regis-
tra 3,7 milhões de crianças e jovens trabalhando, são 
3,8 milhões entre 4 e 17 anos fora da escola. Esses 
indicadores mostram que os grupos mais vulneráveis 
são aqueles historicamente mais excluídos: negros, 
indígenas, pessoas com deficiência, populações qui-
lombolas, da zona rural e de baixa renda.

Quero finalizar citando outra convidada da audi-
ência de ontem, a secretária-executiva do Fórum Na-
cional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil 
(FNPETI), Isa Maria de Oliveira. Ela considerou que 
o Brasil perdeu o foco em relação ao tema e alertou 
que a questão não é da falta de verbas, mas sim de 
melhorar a gestão e a eficiência no gasto dos recursos 
aplicados na erradicação do trabalho infantil.

Aproveito para informar que na próxima semana 
estarei justamente recebendo a secretária Isa Maria, 
do Fórum PETI, e representantes do Ministério Pú-
blico do Trabalho, para debater parecer que estamos 
construindo sobre a temática do trabalho infantil no 

meio artístico. Com isso, renovo meu compromisso, 
enquanto membro da Frente Parlamentar em Defesa 
da Criança e do Adolescente, na luta por maior digni-
dade e melhores condições de vi

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, será feito o registro, 
Senadora Lídice da Mata.

Com a palavra, o Líder da União e Força, Sena-
dor Armando Monteiro.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE. Pela Liderança. Sem revisão do ora-
dor) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo 
esta tribuna no dia de hoje para tratar de um tema 
que reputo de grande importância, que está afetando 
o equilíbrio e a harmonização da Federação brasilei-
ra e afastando investimentos produtivos. Refiro-me ao 
processo predatório da guerra fiscal que ainda está 
em curso no nosso País e que dá, a meu ver, sinais 
de completo esgotamento.

Esse modelo produziu no âmbito da Federação 
graves distorções econômicas e é responsável hoje 
por uma das mais graves fontes de insegurança jurí-
dica no País.

É certo que, no início, a competição fiscal, por 
meio da concessão de renúncias de ICMS, foi vista 
como opção inelutável dos Estados menos desenvol-
vidos para atrair investimentos, compensando a au-
sência de uma política nacional de desenvolvimento 
regional que pudesse ter mais efetividade. E não se 
pode desconhecer a importância dos investimentos 
resultantes para alguns Estados que contribuíram, 
sem nenhuma dúvida, para dinamizar essas econo-
mias, os quais foram implementados com base em 
leis estaduais, ainda que em flagrante desacordo com 
a regra de unanimidade do Confaz, como prevê a Lei 
Complementar nº 24, de 1975.

De fato, ocorreu algum ganho em relação à des-
concentração da produção industrial em favor desses 
Estados, porém nada que possa denotar uma mudança 
estrutural no sentido de reduzir as ainda tão acentua-
das disparidades inter-regionais.

Por exemplo, no que diz respeito à minha região, 
em 1991, ou seja, no início da década na qual a guerra 
fiscal se agudizou no País e passou a assumir maio-
res proporções, a Região Nordeste detinha 13,4% do 
produto econômico do País. Em 2010, ou seja, quase 
vinte anos depois dessa prática, essa participação pra-
ticamente é a mesma: hoje a participação do Nordeste 
na formação do PIB do País alcança 13,5%.

Com o tempo, no entanto, Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, os Estados mais desenvolvidos tam-
bém passaram a praticar a guerra fiscal, configurando 
um verdadeiro leilão de renúncias do ICMS.
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Assim essa competição fiscal entre os Estados 
perdeu a força de instrumento de desenvolvimento e 
passou a gerar uma série de distorções altamente pre-
judiciais ao crescimento do País e ao equilíbrio mais 
harmônico da Federação brasileira.

Os incentivos fiscais de ICMS distorcem a aloca-
ção eficiente dos recursos porque afetam diretamente 
o sistema de preços e a concorrência interempresa-
rial, tanto no País, como no interior das fronteiras dos 
Estados que concederam os incentivos, sobretudo em 
relação às unidades produtivas já instaladas.

A guerra fiscal também promove o deslocamento 
improdutivo das mercadorias entre os Estados, contri-
buindo para o congestionamento nas rodovias. Esse 
é um instrumento de planejamento tributário utilizado 
pelas empresas, sobretudo do setor atacadista, para 
se beneficiar do diferencial de alíquotas interestaduais 
e do sistema de incentivos fiscais.

Por exemplo, uma empresa do ramo atacadista 
sediada em um Estado, próxima da indústria fornece-
dora, cria um centro de distribuição em outra Unidade 
da Federação, onde tem direito a crédito presumido 
de até 100%.

Em vez de distribuir seus produtos diretamente 
no Estado de origem para seus revendedores no va-
rejo, a empresa realiza uma triangulação, que passa 
por seu centro de distribuição no Estado que concede 
o incentivo, onde paga um valor irrisório de imposto e 
acumula um crédito referente à alíquota interestadual 
no momento em que faz a remessa ao destino final.

Em alguns casos, Sr. Presidente, apenas a nota 
fiscal (sem o produto) passa pela central de distri-
buição, motivo que configurou um artifício fiscal que 
ficou conhecido como “passeio de nota”. E o pior, Sr. 
Presidente, é que o Estado promotor do benefício se 
apropria indevidamente da receita que pertence a uma 
outra unidade da Federação, agravando, portanto, as 
tensões federativas.

Uma outra disfunção observada nessa política de 
incentivos na área do ICMS, em que todos os Estados 
buscam oferecer benefícios semelhantes, consiste na 
redução do espaço fiscal que deveria ser destinado 
aos investimentos públicos.

Um estudo recente, e o nobre Senador Delcídio 
do Amaral, que é Relator do PRS nº 1, que foi aprova-
do na Comissão de Assuntos Econômicos e que será, 
eu tenho certeza, aqui no plenário, conhece essa si-
tuação e conhece os resultados de um estudo que foi 
recentemente divulgado do economista José Roberto 
Afonso, constatou que a renúncia de ICMS, em todo 
o Brasil, alcançou, no ano passado, mais de R$52 bi-
lhões, enquanto o conjunto dos investimentos desses 
Estados, com recursos próprios, foi da ordem de R$24 

bilhões. Ou seja, a cada R$100,00 de investimento pú-
blico, R$216,00 de renúncia fiscal.

Por exemplo, um caso que é emblemático de um 
Estado que investiu, em 2012, apenas R$255 milhões, 
enquanto promoveu renúncias fiscais da ordem de 
R$5,8 bilhões; ou seja, 2.300% a mais do que o volu-
me dos investimentos realizados.

Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
os Estados estão abrindo mão da realização de investi-
mentos em áreas cruciais e estruturais para a competi-
tividade, como, por exemplo, as áreas de infraestrutura, 
onde há uma demanda crescente, produzida, inclusive, 
por conta da própria atração dos investimentos e da 
questão da qualificação e formação da mão de obra 
em troca de uma política de incentivos fiscais direcio-
nada, com efeitos que são temporários e paliativos. 

Portanto, Sr. Presidente, o que irá determinar o 
crescimento de longo prazo dos Estados brasileiros 
não são mecanismos artificiais de ganhos de compe-
titividade. Qual o horizonte de expansão de empresas 
incentivadas se, ao fim do período de concessão de 
benefícios do ICMS, o Estado ainda apresenta impor-
tantes déficits nos serviços de infraestrutura e de for-
mação do capital humano?

Eu concedo aparte ao nobre Senador Delcídio 
do Amaral.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco Apoio Gover-
no/PT – MS) – Meu caro Senador Armando Montei-
ro, acompanho com muita atenção o discurso que V. 
Exª faz hoje e faço coro com suas preocupações. V. 
Exª conhece muito bem os projetos que foram enca-
minhados para o Congresso Nacional que visavam 
especialmente acabar com a guerra fiscal. Há um 
projeto que levava à unificação de alíquotas em 4% 
em 2028, criando dois fundos, um de compensação, 
para mitigar as perdas dos Estados com os incentivos, 
e outro, um fundo de desenvolvimento regional, que, 
esse sim, seria o grande alavancador de projetos no 
sentido de diminuir as desigualdades regionais. Esse 
projeto, como V. Exª disse muito bem, foi aprovado na 
Comissão de Assuntos Econômicos através do Proje-
to de Resolução do Senado nº 1, do qual tive a honra 
de ser o relator. Ele aguarda o desenrolar de outros 
projetos que estavam diretamente atrelados a essa 
resolução. A concretização da ideia dos dois fundos, 
o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvi-
mento Regional, que V. Exª e nós todos esperamos, 
exige um trabalho aprofundado e um diálogo também 
com o próprio Presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos, o Senador Lindbergh. Assim, para que 
retomemos a partir do projeto de lei do Senador Paulo 
Bauer, relatado por V. Exª, que é...
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – O Projeto de Lei nº 106.

O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco Apoio Gover-
no/PT – MS) – ... o PLS nº 106. Que nós venhamos, 
dentro de um acordo, retomar esse projeto, que é um 
projeto extremamente relevante para que, junto com o 
projeto de resolução, junto com o 238 ou com alguma 
variante ou algumas variantes do 238, convalidemos 
os incentivos e negociemos o indexador das dívidas 
dos Estados. Isso é muito relevante. Agora, há uma 
proposta de se corrigir o “pratrasmente” usando taxa 
Selic. O próprio Deputado Eduardo Cunha disse aqui 
que encaminharia isso ao Plenário da Câmara, pos-
sivelmente hoje. Junto com essas ações todas, que 
aprovemos o e-commerce, que é um fator importante 
para os Estados, sob o ponto de vista de se trazerem 
novas arrecadações ou receitas adicionais. Agora, 
nós não podemos terminar este ano, meu caro Sena-
dor Armando Monteiro, sem resolver essas questões. 
Os incentivos fiscais que não passaram pelo Confaz 
já foram considerados inconstitucionais, pelo menos 
alguns dos que tramitaram no STF. Nós estamos na 
iminência de uma súmula vinculante do STF que colo-
ca a perder todos os incentivos dados pelos Estados. 
Isso, sem dúvida nenhuma, vai trazer prejuízos incal-
culáveis para os Estados, para os investidores, para a 
população, para a geração de emprego. Portanto, nós 
temos esse desafio. Ontem, foi criada uma comissão, 
de que V. Exª participa, junto com o Senador Dornel-
les, o Senador Luiz Henrique e eu, que tenho a honra 
de participar desse grupo, para apresentar propostas 
e projetos. Não adianta nada só convalidar incentivos, 
porque a guerra fiscal vai continuar. Eu acho que o acer-
to dessas propostas é começar uma grande reforma 
tributária, porque, hoje, essa reforma representaria 70% 
de uma reforma tributária no País. E nós não podemos 
perder essa oportunidade. Essa talvez seja a maior 
agenda econômica do Governo da Presidenta Dilma. 
E é urgente que se faça isso, pelas distorções que V. 
Exª aí elencou, de uma maneira muito lúcida, muito 
clara e muito didática. Nós não podemos ter Estados 
que, através de incentivos, incentivam metade da sua 
arrecadação. São números assustadores e recursos 
que poderiam ser aplicados em educação, em saúde, 
em segurança pública e em infraestrutura, como V. Exª 
falou. Portanto, eu quero saudá-lo pela pertinência do 
pronunciamento; V. Exª, que é um Senador de altíssima 
qualidade intelectual e que, sem dúvida nenhuma, vai 
ser preponderante para que votemos essa pauta até 
o final de dezembro, no Senado e na Câmara Federal.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União 
e Força/PTB – PE) – Agradeço muito o aparte de V. 
Exª, que enriquece aqui o nosso pronunciamento. Eu 

quero lembrar que a sua voz, Senador Delcídio, tem 
sido muito importante nesse debate, pela forma sem-
pre lúcida e qualificada com que V. Exª discute esses 
temas e, sobretudo, na compreensão, como bem V. 
Exª lembra, dessas disfuncionalidades do Sistema 
Tributário Brasileiro.

E é nessa área do ICMS que reside grande parte 
dos problemas do Sistema Tributário Brasileiro, porque 
são 27 legislações com base de cálculo distintas. É 
algo extraordinariamente complexo. Há também, Se-
nador Delcídio, uma compreensão de que uma das 
características mais perversas desse sistema é exa-
tamente o caráter regressivo do sistema. Ou seja, são 
muitos impostos indiretos que penalizam aqueles que 
têm menor renda. E nós temos um peso relativo muito 
pequeno dos chamados tributos diretos.

Olha, se olharmos esse caráter perversamente 
regressivo do Sistema Tributário Brasileiro, nós vamos 
verificar que os incentivos fiscais estão agravando esse 
caráter, porque, se eles são apropriados, Senador, se 
há um grande volume de renúncia fiscal, que, a rigor, 
é apropriado por um segmento da economia em pre-
juízo dos investimentos na área de infraestrutura, de 
formação de capital humano, como bem V. Exª lembrou; 
portanto, rever essa estrutura de incentivos é também 
um imperativo de justiça social, de mais equidade, de 
melhor distribuição dos recursos e melhor aplicação 
dos recursos que são arrecadados do conjunto da 
população.

Eu vou ouvir agora, com muita atenção, uma po-
sição que, tenho certeza, é convergente, a do Senador 
Romero Jucá.

O Sr. Romero Jucá (Bloco Maioria/PMDB – RR) 
– Meu caro Senador Armando Monteiro, pedi este apar-
te, em primeiro lugar, para registrar a importância do 
tema que V. Exª coloca. Estamos discutindo no País 
crescimento da economia, geração de empregos, ca-
pacidade de investimento, como ser competitivos em 
nível internacional, e temos, infelizmente, uma matriz 
tributária interna arcaica, antiga, complicada, que au-
menta o custo Brasil e que já devíamos ter feito uma 
mudança radical há muito tempo. No primeiro governo 
do Presidente Lula, fui Relator de uma reforma tribu-
tária aqui, no Senado. Essa reforma tributária que re-
novava a CPMF, também criava o IVA e criava prazo 
para que tivéssemos, efetivamente, uma nova matriz e 
um novo funcionamento desse processo. Infelizmente, 
essa matéria foi para a Câmara dos Deputados, e não 
andou. Estamos num dilema, vivemos um momento de 
dificuldade, um período eleitoral. Tivemos a coragem 
de enfrentar aqui, no Senado, a guerra dos portos, e 
aprovamos uma resolução de minha autoria – é claro, 
negociada com o Governo, com os Parlamentares –, 
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que, de certa forma, deu o primeiro passo no sentido 
de não incentivar a importação da forma como estava 
incentivando. Porque o produto importado recebia um 
incentivo maior do que o que era produzido dentro do 
Brasil, ou seja, estamos criando emprego na China, 
na Coreia, na Ásia, nos Estados Unidos, em outros 
países, mas não estamos criando aqui. Então, conse-
guimos dar esse primeiro passo, mas, infelizmente, o 
passo seguinte, que chegamos a discutir e aprovar uma 
resolução aqui na questão do ICMS, essa resolução 
foi aprovada, mas caiu a medida provisória que fazia 
o fundo de equalização, não se votou o projeto de lei 
complementar, que agora se vota, no que diz respeito 
somente à mudança do índice de reajuste dos finan-
ciamentos de Estados e Municípios, e vamos ter isso 
votando na Câmara, mas, infelizmente, a discussão 
restante, que é a convalidação dos incentivos com o 
fim dos incentivos daqui para a frente, e a nova regra 
do ICMS, ou do IVA, ou de qualquer imposto interno 
que se venha a se criar, infelizmente, não avançou, e 
acho difícil avançar num clima eleitoral da forma como 
vamos ter. Então, acho que V. Exª faz uma pregação 
aqui dentro da Casa. A pregação é salutar, é importante. 
Mas acho que temos que discutir bastante este ano e 
implantar essa mudança tributária a partir do próximo 
Governo, quando toma posse o próximo Governo. O 
Presidente ou a Presidenta que for eleita virá, efetiva-
mente, com as condições da urna necessárias para, 
junto com os Governadores eleitos, junto, enfim, com 
o novo Congresso, ter a condição de concluir esse 
processo que está atrasando o País. 

(Soa a campainha.)

O Sr. Romero Jucá (Bloco Maioria/PMDB – RR) 
– Nós temos, hoje, uma carga tributária que é inexpli-
cável. Nós temos hoje um processo administrativo e 
custoso de contabilização que é irracional. Então, quero 
parabenizar V. Exª e dizer-lhe que somamos esforços. 
Estarei ao seu lado. Quer dizer, não sei se estarei ao 
seu lado porque, talvez, V. Exª esteja no Governo de 
Pernambuco a partir do próximo Governo, mas, sem 
dúvida nenhuma, estaremos na mesma trincheira, inde-
pendentemente dos locais onde estejamos, no sentido 
de procurar construir esse novo modelo tributário que 
dê capacidade de enfrentamento ao produtor, ao em-
presário brasileiro, perante o mercado internacional e 
perante a concorrência interna que é feita com produ-
tos estrangeiros. Meus parabéns pelo pronunciamento.

O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco União e 
Força/PTB – PE) – Agradeço muito a V. Exª e reconhe-
ço o papel fundamental que o Senador Romero Jucá 
teve na resolução de uma das facetas mais perversas 
da guerra fiscal, que era essa de conceder incentivos à 

importação, não bastasse o câmbio, que já oferecia um 
incentivo à importação, à época. O câmbio apreciou-
-se um pouco, mas, à época, tínhamos uma situação 
curiosa: além de uma taxa de câmbio que favorecia 
a importação, ainda concedíamos incentivos fiscais, 
o que significa dizer que estávamos estimulando a 
geração de empregos fora do País, em detrimento do 
emprego no País.

Quero, retomando aqui o nosso pronunciamento, 
dizer que, além desse elenco de distorções econômicas 
produzido por esse exaurido modelo de guerra fiscal, 
essa política é atualmente uma das mais importantes, 
talvez a mais significativa fonte de insegurança jurídica.

Estamos diante do iminente – como o Senador 
Delcídio lembrava – risco de edição de uma súmula 
vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, que poderá, 
certamente, considerar inconstitucionais todos os incen-
tivos fiscais de ICMS concedidos à revelia do Confaz, 
o que, em tese, obrigaria as empresas a devolverem 
aos cofres estaduais todos os valores recebidos por 
conta desses incentivos. Ou seja, eles se transforma-
riam em passivos para essas empresas. 

Estima-se que esse montante alcance, Senador 
Paulo Paim, que preside esta sessão, mais de R$200 
bilhões. 

Imagine V. Exª o impacto que essa situação cau-
saria.

Além disso, a competição fiscal ilícita tem gera-
do um aumento da tensão federativa. Alguns Estados 
já não reconhecem a integralidade dos créditos de 
ICMS apropriados pelas empresas nas operações 
interestaduais. Eles, pura e simplesmente, glosam os 
créditos. E, mais recentemente, decisões do Supremo 
Tribunal Federal estão assegurando a Municípios o di-
reito de reivindicar a cota-parte do ICMS que não foi 
repassada em função dessas renúncias fiscais. Veja 
V. Exª que desdobramento essa questão está tendo. 
Os Municípios começam agora, também, a reclamar 
a cota-parte do ICMS que não lhes foi recolhida em 
decorrência da renúncia fiscal. E já existem decisões 
que favorecem os Municípios.

Sr. Presidente, o Congresso Nacional e o Senado 
da República não podem se omitir diante desse grave 
cenário. Temos de repensar esse modelo de incentivos 
fiscais e a efetividade da nossa política de desenvol-
vimento regional.

O primeiro passo é retomar as proposições que 
promovem a convalidação dos incentivos, mas condi-
cionando-as à redução das alíquotas interestaduais 
do ICMS a partir de agora, à constituição dos fundos 
de compensação das perdas e de desenvolvimento 
regional e à renegociação das dívidas estaduais.
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Na Comissão de Assuntos Econômicos, o Pre-
sidente Lindbergh está priorizando esse debate e de-
verá pautar as proposições associadas às questões 
federativas de modo a montar uma estratégia que per-
mita superar os obstáculos à necessária redução das 
alíquotas interestaduais, porque, sem isso, nós conti-
nuaremos oferecendo um combustível a essa guerra.

A nossa contribuição direta será apresentar rela-
tório ao Projeto de Lei nº 106, de 2013, de autoria do 
nobre Senador Paulo Bauer, que regulamenta o fundo 
de compensação das perdas com a reforma das alí-
quotas do ICMS. A linha do parecer é a de assegurar 
aos Estados perdedores um mecanismo institucional 
robusto de compensação, uma espécie de seguro-re-
ceita, de forma a evitar a fragilização financeira desses 
entes federados.

Por isso, proponho a criação do Fundo de Com-
pensação de Receitas (FCR), a definição de uma 
metodologia para apuração de perdas já a partir de 
2014 e o acompanhamento da apuração das perdas 
pelo Confaz.

Além disso, irei incorporar ao parecer os disposi-
tivos que tratam do Fundo de Desenvolvimento Regio-
nal, que tem como finalidade aportar recursos para o 
financiamento de projetos de investimentos sob a forma 
de recursos orçamentários e financeiros.

Portanto, Sr. Presidente, para concluir, o Fundo 
de Desenvolvimento Regional irá se juntar aos ins-
trumentos já existentes, tais como os Fundos Consti-
tucionais de Financiamento (FNE, FNO e FCO) e os 
Fundos de Desenvolvimento da Amazônia (FDA), do 
Nordeste (FDNE) e do Centro-Oeste (FDCO). Esses 
instrumentos, se fortalecidos, ampliados e integrados 
à política industrial, poderão recuperar e revitalizar a 
política nacional de desenvolvimento regional.

Lembro a esta Casa que a primeira geração de 
incentivos que proporcionou uma razoável descon-
centração industrial tinha um conceito completamente 
diferente do atual arranjo de guerra fiscal entre os Es-
tados. Ao tempo do Finor, dos fundos de investimento, 
o incentivo era dado ao investimento, ou seja, à forma-
ção do capital fixo.

Foi assim, por exemplo, que o Nordeste pôde criar 
um parque mecânico-metalúrgico também em decor-
rência de medidas de estímulo com caráter de política 
industrial. Por exemplo, à época, a produção de aços 
planos do Sistema Siderúrgico Nacional era controla-
da pelo Estado e havia uma estratégia de desenvolver 
uma indústria metalúrgica fora da proximidade desse 
polo de produção siderúrgica.

Daí, criou-se, à época, um mecanismo inteligente, 
esse instrumento fundamental que era o preço CIF-
-uniforme que era um subsídio, mas com objetivo claro 

de política industrial. Aquela empresa que estivesse 
mais longe das usinas e consumisse aços planos tinha 
o preço do frete equalizado, e quem estava mais perto 
pagava mais pelo frete.

Ora, ao tempo em que existiam instrumentos 
federais razoavelmente potentes para promover esse 
processo de desconcentração e de industrialização, 
algumas Regiões do País avançaram razoavelmente. Á 
medida que esses instrumentos foram perdendo a sua 
força, o seu calibre, nós, ao final, ingressamos nesse 
processo absolutamente caótico, que é o de promo-
ver uma guerra com o imposto que não é vocacionado 
para a concessão de incentivos.

Isso porque o ICMS, de base tributária centrada 
no consumo, foi concebido para ser um imposto de 
valor adicionado. Entretanto, as elevadas alíquotas 
interestaduais e a cobrança preponderantemente na 
origem alimentaram a guerra fiscal.

A continuidade desse modelo de competição fiscal 
ilícita impede a migração da cobrança para o destino, 
o que beneficiaria as unidades da Federação consu-
midoras e de mais frágil base produtiva.

Finalmente, Sr. Presidente, é importante ressaltar 
que a União tem um papel insubstituível e fundamental 
nesse processo. Num País em que persistem elevadas 
desigualdades regionais e intrarregionais, contradições 
e assimetrias de toda ordem, se não houver efetivamen-
te o papel de coordenação do Governo Federal nessa 
agenda federativa, então as chances de se avançar e 
de se chegar a bom termo serão bem pequenas.

No âmbito do Legislativo, cabe a esta Casa assu-
mir essa responsabilidade e energizar essa tarefa, no 
sentido de eliminar o deletério e danoso processo de 
guerra fiscal, que tanto desequilibra o Pacto Federati-
vo e prejudica a competitividade da nossa economia.

Era este o pronunciamento. Eu agradeço a tole-
rância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Armando 
Monteiro. V. Exª faz um discurso de profundidade, como 
sempre. Nossos cumprimentos.

Senador Delcídio do Amaral, como orador ins-
crito. Em seguida, Senador Romero Jucá e Senadora 
Ana Rita.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Go-
verno/PT – MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo 
Paim, Senadores e Senadoras, eu venho a esta tri-
buna, primeiro, para registrar aqui a importância do 
discurso do Senador Armando Monteiro, dando sequ-
ência a todo um debate que ocorreu esta semana, na 
Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo 
Senador Lindbergh.
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Hoje, eu tive um debate bastante aprofundado no 
jornal O Estado de S. Paulo, em São Paulo, falando 
sobre a Região Centro-Oeste, uma Região, Sr. Presi-
dente, Srs. Senadores e Senadoras, que cresce com 
uma elasticidade muito maior do que o crescimento 
médio brasileiro. A Região Centro-Oeste cresce a 5%, 
6%, 7% ao ano, mostrando a pujança do agronegócio, 
que é a principal característica da nossa Região. 

As expectativas para a produção deste ano são 
extremamente favoráveis. Nós devemos ter alguma 
coisa próxima de 190 milhões de toneladas de grãos 
este ano. O clima ajudou, o Governo Federal, o Go-
verno da Presidenta Dilma financiou os agricultores. 
Portanto as expectativas são as melhores possíveis, 
meu caro Presidente, Senador Paulo Paim, Senado-
res e Senadoras. 

Nesse debate, tivemos oportunidade de falar 
da logística da Região Centro-Oeste, que hoje é um 
grande gargalo que aumenta o custo Brasil, faz com 
que o Brasil perca competitividade. Hoje, os nossos 
produtores têm uma eficiência inigualável, compará-
vel a dos países mais produtivos do mundo, mas nós 
estamos morrendo na logística. 

E é absolutamente fundamental, meu caro Sena-
dor Armando Monteiro, que os processos, os leilões das 
concessões deem certo. O Governo Federal, que nos 
primeiros editais, ou nos primeiros encaminhamentos, 
não criou as condições necessárias de atratividade a 
esses projetos, com humildade, procurou rever as suas 
posições, trabalhar uma proposta que atraísse inves-
tidores privados, uma proposta que proporcionasse a 
criação de parcerias público-privadas. Eu acho que 
o perfil mais adequado para o País são as parcerias 
público-privadas, os empresários privados tendo uma 
responsabilidade no projeto. Evidentemente, têm que 
ser remunerados por isso, o Governo também, e todos 
juntos trabalhando para eliminar os gargalos burocrá-
ticos que, lamentavelmente, existem no Brasil, entre 
eles – e eu quero aqui destacar –, os licenciamentos 
ambientais. 

Hoje, no debate do Estadão, falaram muito do 
Ibama, mas, em alguns Estados, o processo de licen-
ciamento ambiental também é complicado. Não é só 
o licenciamento ambiental do Ibama, meu caro Presi-
dente, Senador Paim. Sem falar na burocracia. O Brasil 
tem que simplificar as suas ações. Conseguem, meu 
caro Senador Armando Monteiro, complicar até o Sim-
ples Nacional. Inacreditavelmente, nós conseguimos 
complicar uma coisa que tinha que ser simplificada, 
que é o Simples Nacional. Que dirá esse verdadeiro 
calvário para viabilizar projetos de infraestrutura, a 
despeito de ter o Governo lançado propostas, e foram 

aqui aprovadas, de licitações mais ágeis, mais rápidas, 
mas, efetivamente, defendendo o interesse público. 

A conclusão a que nós chegamos é que, a des-
peito das dificuldades, a logística é a prioridade maior 
da Região Centro-Oeste para escoamento da nossa 
produção, para que os alimentos cheguem a preços 
razoáveis para as famílias, para nossa população, e 
para que tenhamos condição de competir lá fora. E 
temos tudo para isso.

Fizemos questão também de registrar os investi-
mentos em pesquisa e em inovação, o papel da Embra-
pa, que tem trabalhos excepcionais e que tem ajudado 
muito o Centro-Oeste, não só a nossa região do Mato 
Grosso do Sul, mas Goiás, Mato Grosso. Destaco os 
avanços promovidos, principalmente, com relação aos 
transgênicos, que criaram condições de produtivida-
de maior, sem trazer impactos ambientais, algo que 
aqueles que foram contrários sempre manifestaram ao 
longo da tramitação desses projetos aqui, no Senado 
Federal e na Câmara dos Deputados; a economia de 
água; e, evidentemente, a valoração inclusive daqueles 
não transgênicos, que têm no comércio internacional, 
nas exportações, valores até superiores, porque isso 
depende das exigências de cada país ou dos clientes 
que o Brasil tem lá fora, como também daqueles con-
sumidores mais exigentes também no mercado brasi-
leiro, no mercado nacional. 

Eu fiz questão de registrar, porque enalteceram 
muito a soja, a carne. A nossa carne é de primeiríssima 
qualidade. Eu quis adicionar, tentar desenhar nesse de-
bate um Centro-Oeste mais amplo, um Centro-Oeste 
mais moderno, mais avançado, um Centro-Oeste que 
agregue valor, Sr. Presidente, meu caro Senador Paim, 
àquilo que produz primariamente.

E eu queria destacar, e fiz questão de relatar isso.
Mato Grosso do Sul, por exemplo, daqui a três 

ou quatro anos, vai ser o segundo maior produtor de 
etanol do Brasil, fundamental para a mistura da gaso-
lina, para minimizar as importações da Petrobras de 
gasolina lá de fora.

Mas não é só por aí que nós vamos parar. Já 
existem projetos de desenvolvimento do etanol de 
segunda geração, o etanol celulósico, que abre um 
espaço para uma petroquímica sustentável simples-
mente extraordinário. Ou seja, aproveitar os produtos 
primários e avançar tecnologicamente; agregar valor, 
meu caro Senador Paim.

A própria soja. Daqui a pouco os biocombustí-
veis vão voltar a ter um papel importante. No caso, 
por exemplo, do diesel, ou do óleo de soja, ou do óleo 
processado em função da produção de soja, que o 
Centro-Oeste puxa essa locomotiva da produção, es-
pecialmente para se colocar na mistura do diesel.
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Portanto, nós temos alternativas várias: projetos 
industriais importantes; florestas certificadas; áreas 
degradadas que nós podemos aproveitar para plan-
tar eucalipto; projetos voltados para a área de papel 
e celulose que se instalam em Mato Grosso do Sul. 

O gás natural, que não foi citado pelos governa-
dores. Mas o gás natural, Senadores e Senadoras, não 
é usado só nos segmentos industriais, na geração de 
energia, no comércio, no dia a dia, nos lares. As gran-
des cidades brasileiras usam o gás natural, mas nós 
temos que aproveitar o etano, o propano e o butano. 

Hoje a Petrobras está fazendo uma fábrica de 
fertilizantes na divisa com São Paulo, em Três Lago-
as. Nós somos dependentes de insumos e, daqui a 
pouco, nós vamos começar, através do gás natural, a 
diminuir essa dependência que prejudica os nossos 
produtores rurais. 

E, Sr. Presidente, sem falar na sustentabilidade – 
essa concreta, e não a sustentabilidade de conversa –, 
a sustentabilidade concreta. O bioma pantaneiro, pouco 
conhecido, é um exemplo de atividade econômica e 
convivência ambiental sustentável. Ao mesmo tempo, 
o Pantanal, com o turismo contemplativo, o turista que 
gasta. Porque o turista pescador agrega pouco, quem 
vai gastar é o turista contemplativo.

Fiz questão de registrar esse algo mais que Mato 
Grosso do Sul precisa desenvolver para que o Mato 
Grosso do Sul se integre efetivamente como um dos 
Estados – e a Região Centro-Oeste também – mais 
importantes da Federação brasileira, integrado não 
só com os Estados vizinhos, mas também, meu caro 
Presidente Paim, com os países da América do Sul, 
com acesso ao Pacífico. A Região Centro-Oeste tem 
de olhar para o Brasil e tem de olhar para os nossos 
vizinhos.

Portanto, uma visão ecumênica, uma visão holís-
tica, uma visão ampla, uma visão moderna, uma visão 
de futuro que garanta vida digna e cidadania para as 
pessoas que vivem na Região Centro-Oeste, Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores e Srªs Senadoras. 

Mas eu também, Sr. Presidente, fiz questão de 
registrar a questão da demarcação das terras indíge-
nas, que ninguém citou no debate. Esse é um tema 
fundamental.

Nós precisamos buscar uma solução para a ques-
tão da demarcação das terras indígenas, não só para 
preservar as nossas etnias em Mato Grosso do Sul e 
Mato Grosso, especialmente, mas também, Sr. Presi-
dente, para respeitar as terras tituladas, que, se são 
de tradicionalidade indígena, nós temos de buscar 
uma solução para indenizar a terra nua sem mexer 
na Constituição – e o art. 231 representa um grande 

avanço para as etnias indígenas, e nós não podemos 
mexer, mudar a Constituição brasileira. 

Sr. Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senado-
res, esse é um risco iminente, e eu já conversei com 
o Ministro José Eduardo Cardozo, com o Ministro Gil-
berto Carvalho e com o Ministro Adams. Nós precisa-
mos buscar uma solução definitiva, montando, como 
combinamos inicialmente, um plano de trabalho para 
fazer as demarcações em Mato Grosso do Sul. Isso 
é fundamental, mas o Governo está patinando, não 
avança, e já existem soluções no próprio Rio Grande 
do Sul, a criação daquele fundo. O próprio Presidente 
Lula já adotou procedimentos específicos no Tocantins. 

Fiz questão de registrar também, meu caro Pre-
sidente Paim, a questão das fronteiras. 

Surpreendentemente, ninguém falou de fronteira. 
O Brasil precisa conhecer o Brasil profundo, o Brasil 
das fronteiras, o tráfico de drogas, o tráfico de armas, 
o contrabando, de uma maneira geral, o descaminho, 
que estão crescendo vertiginosamente, com a possi-
bilidade, inclusive, de os cartéis internacionais virem 
para a fronteira com o Brasil. 

E, agora, depois de um trabalho gigante, princi-
palmente do Exército, e da mobilização de Parlamen-
tares voltados também para essa questão de fronteira, 
nós conseguimos incluir o Sisfron no PAC. O Prosub, 
da Marinha, estava no PAC; o FX da Aeronáutica, no 
PAC; e talvez o programa mais importante de patru-
lhamento, de monitoramento eletrônico, que é esse 
projeto Sisfron, estava fora do PAC.

Graças a Deus, graças ao reconhecimento da 
Ministra Miriam Belchior, os recursos para o ano que 
vem já foram colocados no PLOA e como PAC, como 
Programa de Aceleração do Crescimento. Porque esse 
é um programa vital para o País e, através desse pro-
grama, vamos diminuir a violência nas grandes cidades. 

Agora, fiz questão de registrar, meu caro Senador 
Paulo Paim, Senadores e Senadoras, que nós preci-
samos de políticas públicas para a região de fronteira. 
Se não existirem políticas públicas, não adianta ter mo-
nitoramento, acompanhamento, meu caro Presidente, 
porque as pessoas vão ser cooptadas por falta de alter-
nativa, por falta de trabalho, por falta de oportunidades. 
Então, precisamos fazer um trabalho respeitando as 
vocações regionais, para que, efetivamente, a gente 
garanta vida digna para aquelas pessoas que vivem nas 
regiões de fronteira, além de políticas de integração. 

Fiz questão de destacar também que o Brasil tem 
que ser protagonista no desenvolvimento dos países 
vizinhos. Vejo muita gente questionar aqui que o BN-
DES está emprestando dinheiro para a Bolívia, para 
o Paraguai. Tem que emprestar, porque as empresas 
brasileiras estão entrando no Paraguai, estão geran-
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do emprego lá, mas estão gerando emprego aqui de 
engenharia, de equipamentos. E, maldosamente, ou 
então algumas pessoas desconhecem isso. Essa ação 
do Brasil de integração comercial tem sido extrema-
mente relevante, e o Brasil não vai ser o País que to-
dos nós sonhamos se estivermos cercados por países 
com muitas pessoas vivendo miseravelmente. Temos 
que estender a mão aos nossos irmãos bolivianos, 
paraguaios, enfim, aos nossos irmãos de países que 
fazem fronteira conosco. Fiz questão de registrar isso. 
Esses países crescerão, e temos de estar juntos com 
eles, porque o crescimento deles, a inclusão social, a 
economia deles indo bem, isso ajudará o Brasil também.

Naturalmente, fiz questão de destacar isso tam-
bém, meu caro Presidente Paim, Senadores e Sena-
doras.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) 
– V. Exª me permite um aparte?

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Com muita honra, meu caro Se-
nador Luiz Henrique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) 
– Eu tinha me inscrito para falar hoje sobre um assun-
to que enaltece o Centro-Oeste, que enaltece o seu 
Estado, que é o desempenho da agricultura brasileira. 
Quando eu e o Senador Jorge Viana relatamos o Código 
Florestal, nós deixamos muito claro que buscávamos 
a conciliação entre a produção e a preservação e que 
a agricultura brasileira estava encontrando o caminho 
do aumento da produtividade sem demandar a expan-
são da área agrícola; estava encontrando o caminho 
da redução do tempo de abate dos animais em função 
de mutações genéticas desenvolvidas; ambas, tanto 
a produtividade agrícola como a produtividade agro-
pecuária, por um papel desempenhado pelo sistema 
Embrapa, que envolve a Embrapa propriamente dita 
e as empresas estaduais de pesquisa agropecuária. 
Pois bem, de 1990 até 2011, tomando-se ainda um 
período que houve desmatamento legal e ilegal, nesse 
período a produtividade cresceu seis vezes mais do 
que aumento da área de plantio, ou seja, a produtivi-
dade subiu 220%, 3% a 4% ao ano, enquanto que a 
área de plantio expandiu 40%. Esse é um fato notável 
que revela a capacidade do empreendedor rural, do 
trabalhador rural, dos nossos pesquisadores e que 
põe em grande relevo a região que V. Exª representa 
com tanto brilho nesta Casa. Eu quero adicionar es-
sas observações, cumprimentando V. Exª por seu dis-
curso e cumprimentando seu Estado por fazer parte 
primordial nesse grande esforço nacional que coloca 
a agricultura como a salvadora da economia brasilei-
ra – 42% das exportações nacionais são garantidas 
pela agricultura. Se não tivéssemos agricultura com 

esse desempenho, o Brasil estaria amargando uma 
situação econômica dramática. 

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Muito obrigado, Senador Luiz 
Henrique. Sem dúvida nenhuma, V. Exª é de um Esta-
do também referência, principalmente na questão do 
agronegócio.

Eu não podia deixar de destacar aqui o papel da 
pesquisa da Embrapa. E espero que aprovem aquele 
projeto de minha iniciativa que cria um braço da Embra-
pa para atuar internacionalmente, para fazer negócio, 
para comercializar produtos da Embrapa, um substitu-
tivo que negociamos com a Embrapa, um substitutivo 
que vai ser de extrema valia, meu caro Presidente, Se-
nador Paim, para as ações não só aqui internamente, 
mas também externamente.

Quer dizer, a Embrapa comercializando, manten-
do a patente, mas comercializando aqueles produtos 
desenvolvidos e, mais do que nunca, atuando em con-
tinentes que aguardam ansiosamente pelo Brasil. Vou 
citar aqui especificamente o continente africano. Recen-
temente estive no Sudão e vi lá produtores brasileiros, 
do Pinesso, plantando algodão. É um verdadeiro show 
de bola, porque os produtores brasileiros conhecem o 
clima, têm afinidade com esse tipo de atividade. É um 
verdadeiro baile em produtor europeu, em produtor 
chinês. Nós temos uma afinidade com a África.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) 
– V. Exª me permite outra observação rápida?

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Go-
verno/PT – MS) – Com muita honra, Senador.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB – SC) 
– Estivemos no Paraguai – a Senadora Ana Amélia, o 
Senador Roberto Requião e eu – durante a posse do 
Presidente Horacio Cartes, e lá fomos convocados, 
convidados para uma reunião de alto nível com coo-
perativas de brasiguaios comandados pela Presidente 
do Senado e, 

Nessa reunião nos foi solicitado que a Embra-
pa estendesse um braço para apoiar a agricultura do 
Paraguai.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio Go-
verno/PT – MS) – É importante o comentário de V. Exª. 
É engraçado, Senador Paim, tratam sempre de forma 
depreciativa os nossos irmãos paraguaios.

O Presidente Cartes assumiu recentemente, e 
tentaram depreciá-lo logo depois que ele venceu as 
eleições. Pelo perfil que ele tem, o Paraguai vai passar 
por um surto de desenvolvimento extraordinário. Essa 
solicitação que ele fez ao Senador Luiz Henrique de-
monstra a preocupação dele com o futuro do Paraguai, 
mostrando como os procedimentos vão mudar com a 
eleição do Presidente Horacio Cartes.
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A Embrapa pode cumprir um papel para o Brasil, 
no mundo – e volto a dizer, especificamente na África, 
nos países vizinhos –, fundamental.

Hoje, nesse debate no Estado de S. Paulo, ha-
via gente da Monsanto, havia gente de empresas que 
investem em pesquisa, em tecnologia, e que também 
têm um protagonismo grande na produção agrícola 
brasileira. Portanto, é extremamente relevante esse 
comentário.

Meu caro Presidente Paim, tendo falado um pou-
co dessas questões de fronteira, defendi lá um pla-
nejamento integrado dos Estados de toda a Região 
Centro-Oeste. Não adianta a Região Centro-Oeste 
ter bolsões de desenvolvimento e esquecer o resto. 
Nós precisamos ter um desenvolvimento integrado, 
um plano diretor. 

O Estado de Santa Catarina, do Senador Luiz 
Henrique, é industrial na região do Senador Luiz Hen-
rique, em Joinville, Blumenau, Jaraguá do Sul. Ele é 
voltado para o agronegócio na região oeste, lá em 
de Chapecó, em Seara, em Concórdia; ele é ligado à 
energia, na área de mineração de carvão, em Tubarão; 
ele é ligado à tecnologia em Florianópolis. Portanto, 
cada região mereceu uma atenção especial. Para quê? 
Para viabilizar o Estado como um todo e não um pe-
daço do Estado. 

Então, isso eu fiz questão de registrar, para a 
gente não começar a ter um desenvolvimento meio 
desbalanceado, com algumas regiões ricas nos Esta-
dos e outras regiões depauperadas. 

Presidente Paim, acho que esse debate foi extre-
mamente relevante. Parece-me também que vai sair 
um encarte no Estado de S. Paulo de domingo sobre 
esse debate.

Eu ia falar também aqui sobre ICMS, porque esse 
foi um outro debate que surgiu ao longo da sessão da 
manhã de hoje, no jornal O Estado de S. Paulo, mas 
eu me sinto contemplado com a avaliação feita pelo 
Senador Armando Monteiro. Então, eu não preciso me 
aprofundar muito com relação a esse assunto, porque 
esse também foi um tema extremamente importante 
tratado pelos governadores e, depois, por todos aque-
les que participaram desse debate transmitido ao vivo 
pela TV Estadão, pela manhã.

Por último, Senadores e Senadoras, eu não podia 
deixar de destacar o papel que a Região Centro-Oeste 
começa a desempenhar, especialmente na questão de 
energias renováveis: pequenas centrais hidrelétricas e 
a geração de energia usando biomassa. Energia limpa.

(Soa a campainha.)

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Sustentabilidade, meu caro Pre-

sidente, Senador Paim. Esse é mais um valor agre-
gado à produção de cana, ao processo produtivo de 
etanol, de açúcar. E nós agregamos energia elétrica, 
além do etanol de segunda geração, que eu já citei 
aqui especificamente.

Portanto, Sr. Presidente, foi uma oportunidade 
ímpar para se discutir o Centro-Oeste. O Centro-Oeste 
tem que ser olhado com absoluta atenção. Agora, a 
Presidenta Dilma regulamentou o FDCO, o Fundo de 
Desenvolvimento do Centro-Oeste, de que eu tive a 
honra de ser o relator aqui. E nós vamos ver, no curto 
prazo, os reflexos dessa nova linha de crédito para o 
desenvolvimento da nossa região.

Eu não podia deixar de destacar, meu caro Sena-
dor Paim, a oportunidade de participar desse debate 
altamente qualificado e, ao mesmo tempo agradecer 
a oportunidade de O Estado de S. Paulo ter me con-
vidado para participar desse evento. Eu fiquei muito 
honrado com isso e espero participar de outros deba-
tes também importantes não só para o meu Estado do 
Mato Grosso do Sul, mas para a região Centro-Oeste, 
para o Brasil, porque acho que foram temas relevan-
tes, temas importantes, que contribuem para um país 
melhor, um país mais digno, um país mais justo e um 
país, acima de tudo, cidadão.

Eu quero agradecer a V. Exª pela paciência, pela 
tolerância com que acolheu este pronunciamento e di-
zer que acho que nós teremos, até dezembro, pautas 
importantes que já foram aqui citadas. Espero que o 
Congresso cumpra esse papel, porque o Brasil espe-
ra da gente muito trabalho e a aprovação de matérias 
que melhorem a vida dos brasileiros e das brasileiras.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Governador 
Delcídio do Amaral. V. Exª fez um discurso aqui de es-
tadista, não só porque vai ser governador de seu Es-
tado, mas numa visão principalmente sobre a América 
Latina e até a África.

O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 
Governo/PT – MS) – Nossa mãe África!

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Para ajudar os companheiros lá, 
mas pensando no bem do Brasil também.

Parabéns a V. Exª.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco Apoio 

Governo/PT – MS) – Obrigado, Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Senador Romero Jucá, como Lí-
der. Em seguida, Senadora Ana Rita.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB 
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
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Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, serei 
bastante rápido.

Quero registrar que estou falando pela Liderança 
da Maioria, exatamente para que o Senador Luiz Hen-
rique possa falar como Líder do PMDB. Nós estamos 
repassando a Liderança do PMDB para o Senador 
Luiz Henrique.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Ele já havia me dito que faria esse 
diálogo com V. Exª. Então, está confirmado.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Exatamente.

Quero registrar rapidamente três assuntos, Sr. 
Presidente.

O primeiro deles é que hoje à tarde participei, 
com a Presidenta Dilma Rousseff, com o Presidente 
Renan Calheiros, com o Senador Eunício e com o Se-
nador Gim Argello, da sanção da Medida Provisória nº 
615, uma medida provisória que tem diversos temas 
importantes, Senadora Ana Rita, como, por exemplo, 
o programa e os recursos para a construção das uni-
dades de defesa para abrigar a violência contra as 
mulheres, programa fundamental que a Presidenta 
Dilma lançou recentemente. 

Mas nós tivemos uma festividade importante hoje, 
na sanção dessa medida provisória. A Presidenta Dil-
ma saiu do Palácio do Planalto e foi até o Sindicato 
dos Taxistas de Brasília para sancionar lá essa medida 
provisória, que, entre outros temas, traz – e vai virar 
lei a partir de amanhã – o direito de sucessão para 
as famílias dos taxistas quando estes vierem a faltar. 
As taxistas e os taxistas do Brasil, a partir de agora, 
em caso de morte, em caso de invalidez, em caso de 
faltarem as condições para dirigirem, para trafegarem 
com seus veículos, que são o ganha-pão da sua fa-
mília, terão o direito de passar suas licenças para as 
suas famílias. 

Nós lutamos por isso aqui. V. Exª sabe, Sena-
dor Paulo Paim, pois foi um dos que lutaram aqui por 
essa causa...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Deixe-me dar meu testemunho: 
V. Exª, Senador Romero Jucá, Gim Argello e Renan 
Calheiros foram os três que dirigiram esse movimento 
que eu tive a alegria de acompanhar.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco Maioria/PMDB – 
RR) – Eu participei, V. Exª também, e nós aprovamos 
duas vezes esse projeto, que, por uma questão de dis-
cussão jurídica com o Governo, foi vetado, mas agora 
se conseguiu construir a alternativa da sucessão exa-
tamente para fazer justiça ao motorista e à motorista 
de táxi, ao taxista no Brasil.

Quero registrar que já tínhamos feito isso em Boa 
Vista, Roraima, no início do ano. A Prefeita Teresa tinha 
aprovado uma lei na Câmara, passando para a auto-
rização a questão do táxi, dando direito de sucessão, 
exatamente para que os taxistas não ficassem preju-
dicados não só na sucessão, mas em outra questão 
que poderia vir a criar problema, que é, em alguns 
Estados, o táxi ser concessão do serviço público. Em 
Roraima, o Ministério Público Federal estava cobrando 
e dizendo que, como era concessão de serviço público, 
tinha de haver uma licitação para dar um alvará de táxi. 
Até renovar os alvarás de táxi estava sendo proibido. 
E nós tivemos de inovar e transformar a concessão 
em autorização para ser dada diretamente pelo poder 
municipal. Então, já havíamos feito isso lá.

Agora a Presidenta Dilma garantiu o direito de 
sucessão. Quero agradecer à Presidenta, aplaudir a 
Presidenta e dizer, pois foi o Senado que encabeçou 
essa luta, que nós fomos vencedores. 

Eu quero homenagear os taxistas do Brasil, mas, 
em especial, os taxistas de Roraima, porque eles es-
tavam junto comigo nessa luta e sabem que podem 
contar comigo nesse trabalho de defesa dos taxistas. 

O outro registro que eu gostaria de fazer é que o 
Estado de Roraima completou 25 anos de sua criação, 
Senador Paulo Paim, no dia 5 de outubro. No dia 5 de 
outubro de 1988, eu estava no plenário da Câmara 
dos Deputados como Governador do Território, ven-
do Ulysses Guimarães assinar a Constituição e criar 
o Estado de Roraima. E 25 anos se passaram. Nós 
avançamos no nosso Estado. Ainda temos desafios, 
mas os desafios estão sendo enfrentados. 

Um dos desafios que estão sendo enfrentados 
– eu quero registrar aqui, porque é o terceiro assunto 
– é a conclusão do zoneamento econômico e ecológi-
co de Roraima, fundamental para que nós tenhamos 
uma ação de sustentabilidade no processo de de-
senvolvimento econômico e na produção agrícola do 
nosso Estado. Então, quero parabenizar o Governador 
Anchieta Júnior, que está concluindo o zoneamento, 
zoneamento esse que demorou muito. Passamos aí 
vinte e tantos anos para fazer esse zoneamento, mas 
ele está sendo concluído agora pelo Governador e será 
um instrumento fundamental para que possamos dar 
condição de produção ao povo de Roraima, fazendo 
com que o meio ambiente, fazendo com que o nosso 
maior patrimônio, que são as florestas, o lavrado, o 
campo e as montanhas, possa ser preservado, mas 
possa, ao mesmo tempo, gerar riquezas para a nos-
sa população. 

Então, fica aqui o registro dos parabéns ao Sena-
do, a V. Exª, a todos nós, ao Senador Renan Calheiros, 
ao Senador Eunício, ao Senador Gim Argello, que foi 
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o Relator da Medida Provisória nº 615. Fica o registro 
dos 25 anos de Roraima e a conclusão do nosso zo-
neamento econômico e ecológico, que será um instru-
mento de libertação e de produção do nosso Estado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador 
Romero Jucá.

Eu aproveitaria, na mesma linha de V. Exª, para 
dizer ao meu Rio Grande que estive nessa linha de 
frente para ajudar nessa regulamentação. V. Exªs me 
convidaram inclusive para estar junto lá. Eu só não fui 
porque tive que participar de uma conferência aqui, no 
Interlegis, das pessoas com deficiência.

Meus cumprimentos. Os taxistas de todo o Bra-
sil estão de parabéns por essa conquista que V. Exª 
afirmou muito bem. Foi aqui, no Senado, a grande ar-
ticulação. Parabéns, Senador Romero Jucá.

Senadora Ana Rita, como oradora inscrita.
Naturalmente, os taxistas do Espírito Santo, tam-

bém é bom que lembrem que V. Exª participou também 
dessa articulação.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-
dora.) – É claro. O projeto que assegura aos taxistas 
o direito de fazer a concessão para membros de sua 
família é fundamental. Inclusive eu passei por essa 
experiência, no período em que meu pai era taxista. 
Depois de falecido, nós tivemos muita dificuldade para 
fazer essa transação. Eu acho que, em boa hora, essa 
legislação acontece aqui no Senado Federal e, com 
alegria, a Presidenta Dilma a sanciona.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – A sensibilidade da Presidenta 
foi fundamental. Inclusive, a Ministra Ideli hoje esteve 
aqui na Constituinte conosco, a Presidenta, também. 
Tivemos a alegria de conversar com elas. E nos con-
vidou, a Bancada, para irmos lá, mas infelizmente não 
pudemos ir ao sindicato, onde foi sancionada a lei.

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – 
ES) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Se-
nado, eu venho a esta tribuna registrar o aniversário 
de 60 anos da Petrobras, comemorado no último dia 3 
de outubro, desta que, sem dúvida, é muito mais que 
uma mera empresa brasileira, mas um verdadeiro pa-
trimônio nacional.

O modelo de exploração do petróleo no Brasil e o 
papel do Estado no desenvolvimento desse setor são 
marcas que compuseram o quadro histórico do tema 
e ainda hoje são objeto de inúmeros debates.

Já na década de 30, quando foram dados os pri-
meiros passos, no sentido da nacionalização, havia lei 

definindo que as explorações deveriam ser realizadas 
somente por brasileiros.

Em 1938, foi criado o Conselho Nacional do Pe-
tróleo, o CNP, que tinha o objetivo de avaliar os pedidos 
de pesquisas e as atividades extrativistas de explora-
ção. Somente um ano depois foi descoberto o petróleo 
no Brasil, em Lobato, na Bahia. Dois anos mais tarde, 
o conhecido campo de Candeias foi o primeiro a pro-
duzir petróleo em território nacional. No entanto, Sr. 
Presidente, é a partir de meados da década de 40, no 
pós-guerra, que o petróleo passa a ser considerado 
tão importante quanto o aço.

No Brasil, a produção e a distribuição do petróleo 
eram controladas por empresas americanas. Nesse 
momento, o debate se acirra no País e ganha contor-
nos de uma verdadeira disputa que dividiu a opinião 
pública em dois diferentes pontos de vista, pontos de 
vista políticos em relação ao modelo de exploração 
petrolífero.

Numa forte polarização, um primeiro grupo de-
nominado de entreguistas defendia uma abertura total 
do Brasil ao capital estrangeiro com a argumentação 
de que não possuíamos nem capital e muito menos 
tecnologias suficientes para a tarefa. Portanto, a ex-
ploração devia ficar a cargo dos países desenvolvidos, 
considerados países que dominavam o conhecimento 
sobre o setor. Já outro grupo, os nacionalistas, era con-
tra a participação de capitais privados na exploração, 
defendia o monopólio estatal do petróleo e ousou ir 
mais longe ao propor a criação de uma empresa na-
cional que fizesse a exploração.

Destaco, Sr. Presidente, nesse processo de de-
bate junto à sociedade brasileira, o papel histórico 
desempenhado pela União dos Estudantes, a UNE, 
responsável pela criação da Comissão Estudantil de 
Defesa do Petróleo, dada a enorme discussão e re-
percussão originada em relação ao tema. É nesse 
momento que foi cunhado um histórico e ainda atual 
lema: “O petróleo é nosso.”

Quem não se lembra, Sr. Presidente, desse lema? 
Eu, particularmente, muitas vezes, usei a camisa com 
esse lema divulgando a importância do petróleo bra-
sileiro.

A iniciativa e o envolvimento social foram tão ex-
pressivos nesse período que o fim da disputa deu-se 
exatamente no dia 3 de outubro de 1953, com a vitória 
dos nacionalistas, impulsionando o então Presidente 
Getúlio Vargas a assinar a Lei nº 2004, que permitiu a 
criação de um símbolo nacional, a Petróleo Brasileiro 
S. A., nossa querida Petrobras, garantindo o monopó-
lio estatal de pesquisa, refino e transporte do petróleo 
em território brasileiro.
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Em seu discurso, Getúlio, em tom profético, já 
descreve o significado desse ato para o Brasil e para o 
conjunto das brasileiras e dos brasileiros. “É portanto, 
com satisfação e orgulho patriótico, que hoje sancionei 
o texto de lei aprovado pelo Legislativo, que constitui 
novo marco da nossa independência econômica”, dis-
se ele há 60 anos.

Em 1954, o petróleo e seus derivados já repre-
sentavam 54% do consumo de energia do País, mas 
a produção nacional não passava de 1,7% desse con-
sumo interno. É a partir dessa enorme demanda que a 
empresa intensificou a exploração e investiu em ciência 
e tecnologia, qualificando seus trabalhadores para os 
novos desafios. Assim, a Petrobras conseguiu manter-
-se na dianteira no Brasil, tendo garantido sempre um 
número constante das reservas.

Cito, como fruto desse esforço, para manter uma 
posição de liderança no setor, a criação do Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento (Cenpes), no ano de 
1968, com o objetivo de atender às demandas tec-
nológicas que são base para a consolidação e a ex-
pansão da Petrobras no cenário da energia mundial. 
Após receber os maiores prêmios do setor petrolífero 
mundial, o Cenpes consolidou-se como o maior centro 
de pesquisas da América Latina. Além disso, as tecno-
logias desenvolvidas no Cenpes fazem da Petrobras a 
empresa que mais gera patentes no Brasil e no exterior.

E foi esse investimento em ciência e tecnologia 
que fez a Petrobras ampliar suas descobertas no mar, 
sendo a primeira delas realizada em 68 no campo de 
Guaricema, localizado no litoral de Sergipe, tendo se 
ampliado anos depois para outros campos, como o da 
Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. 

E é na década de 80 que a companhia dirigiu suas 
atenções para as águas profundas, tornando-se a pri-
meira do mundo a produzir petróleo em águas abaixo 
de 500m. Foi também nesta década que o Estado do 
Rio consolidou-se como o maior produtor do País, com 
quase 60% do volume total produzido.

No entanto, essa expressiva ascensão da nos-
sa Petrobras sofre duros golpes ao chegarmos à dé-
cada de 90, em especial durante as duas gestões do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Novamente, 
o debate acerca de quem deve explorar a riqueza do 
petróleo toma conta da agenda política nacional.

Com um Governo Federal sob hegemonia do 
ideário neoliberal, sofremos um gradual processo de 
desmonte e sucateamento de nossa maior e mais es-
tratégica empresa nacional.

Durante os oito anos de Governo FHC, a Petro-
bras foi fatiada em unidades de negócio, teve cortes 
profundos em seu orçamento e desvalorizou os ser-
vidores públicos de carreira. A terceirização atinge o 

estrondoso número de 120 mil contratados, enquanto 
os servidores efetivos caem de 60 mil para cerca de 
30 mil, segundo a conhecida estratégia de enxugar 
para desnacionalizar.

A consequência desse desmonte não poderia 
ser outra: sob o Governo FHC a Petrobras chegou a 
um nível de desastres ambientais sem precedentes na 
sua história. Entre 1975 e 1994 – portanto quase 20 
anos –, a empresa foi responsável por nove desastres 
ambientais. Entre 1995 e 2002, a empresa registrou 
29 desastres, entre eles o afundamento da Plataforma 
P-36, que provocou a morte de 11 petroleiros.

O golpe mais duro, no entanto, vem entre 1995 
e 1997. Com a promulgação da Emenda Constitucio-
nal nº 9 e a Lei nº 9.478, de 1997, é quebrado o mo-
nopólio estatal na exploração do petróleo, permitindo 
a contratação de empresas privadas para a atividade 
petrolífera no País.

Com essas duas mudanças legislativas estão 
abertas as portas para a tentativa de privatização da 
Petrobras e a total abertura de nossas riquezas de 
uma área estratégica para as grandes empresas pe-
trolíferas internacionais.

Dois fatos, Sr. Presidente, ilustram bem este pro-
cesso. O primeiro ocorreu em 1997, durante a posse 
do Sr. David Zylbersztajn como Diretor-Geral da recém 
criada Agência Nacional do Petróleo. David, que como 
Secretário de Minas e Energia de São Paulo já havia 
se notabilizado pelo seu talento em desnacionalizar 
empresas públicas, em seu discurso de posse, em um 
auditório lotado de empresas estrangeiras, dirigindo-se 
a elas anuncia: “O petróleo agora é vosso”, em uma 
cínica e desrespeitosa alusão histórica campanha de 
“O petróleo é nosso”.

O segundo fato ocorreu no ano 2000 com a ten-
tativa de mudar o nome da empresa para Petrobrax 
com vistas a facilitar a pronúncia na língua inglesa, para 
atrair potenciais compradores estrangeiros quando da 
sua eventual privatização. Tal iniciativa foi fortemente 
rechaçada pela população, demonstrando mais uma 
vez amor que o povo brasileiro tem com sua maior 
empresa.

Em 2003, com a eleição do Presidente Lula, este 
cenário começa a mudar. A Petrobras passa a ser va-
lorizada como empresa estratégica para o desenvol-
vimento econômico, cultural e social de nossa Nação. 
Inicia-se um processo de reestruturação da Estatal, 
aumentando vertiginosamente o seu orçamento; rea-
lizam-se concursos públicos e os seus trabalhadores e 
trabalhadoras começam a ser valorizados; retoma-se 
com muita força a vocação para a pesquisa e a ino-
vação, além de realizar o maior plano de investimento 
da sua história.
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Em 2010 a Petrobras ficou famosa mundialmente 
por ter efetuado a maior capitalização em capital aber-
to de toda história da humanidade: R$127,4 bilhões, 
praticamente o dobro do recorde até então, que era 
dos Correios do Japão.

Os resultados desta nova política de valoriza-
ção foram extraordinários. A Petrobras, que em 2012 
constava como a décima maior empresa do mundo, 
segundo a Forbes, nos últimos dez anos aumentou em 
73% a produção de petróleo nacional, ao passo que 
a produção mundial aumentou apenas 12%. No que 
tange ao gás natural, a produção brasileira apresentou 
um incremento de mais de 60%, enquanto a produ-
ção internacional aumentou 36%. As reservas de gás 
e petróleo no Brasil aumentaram 73%, ao passo que 
as mesmas reservas mundiais se ampliaram em 38%.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os robus-
tos números da Petrobras na última década rebatem 
a tese privatista de que grandes empresas estatais 
não podem prosperar, ser eficientes, competitivas e 
ter boa gestão.

Nos últimos dez anos, a Petrobras impulsionou a 
indústria nacional, a partir de uma forte retomada da 
cadeia produtiva do petróleo no Brasil. Houve expansão 
das refinarias e da capacidade de refino. Importante 
registrar que o País não construía novas refinarias des-
de 1984. Foram criados milhares de empregos com a 
reestruturação da nossa indústria naval, que retomou 
a construção de dezenas de navios, plataformas e 
sondas de alto valor e tecnologia, sempre priorizando 
o conteúdo nacional.

Importante ressaltar outras duas grandes con-
quistas desse período: a descoberta da camada do 
pré-sal, um marco histórico que colocará não só a 
empresa em um novo patamar de exploração do petró-
leo no mundo, mas também permitirá um significativo 
avanço econômico e social do Brasil; e o novo marco 
regulatório de exploração do petróleo na camada pré-
-sal, com a mudança do regime de concessão para o 
regime de partilha, ambos grandes legados do governo 
do ex-Presidente Lula.

Vale dizer que a descoberta do pré-sal não foi 
obra do acaso ou mesmo um golpe de sorte. Ao con-
trário, a descoberta dessas reservas, Sr. Presidente, 
é fruto do investimento pesado em ciência e tecnolo-
gia, do fortalecimento da Petrobras e do empenho dos 
milhares de trabalhadoras e trabalhadores da estatal.

Se tivéssemos seguido a tendência de desmonte 
do período anterior, provavelmente não teríamos che-
gado a essas riquezas com protagonismo do Brasil e 
da Petrobras.

Descoberto o pré-sal, o País mergulhou nova-
mente num amplo debate sobre onde empregar essa 
riqueza monumental.

A fim de evitar que o Brasil fosse vítima do ime-
diatismo e imbuída de uma evidente preocupação em 
transformar essa riqueza finita em um bem estratégico 
para o desenvolvimento sustentável do País em lon-
go prazo, a nossa Presidenta Dilma Rousseff, acer-
tadamente, decidiu destinar os recursos advindos do 
petróleo a dois setores extremamente importantes: a 
educação, que ficou com 75% dos royalties, e a saú-
de, com 25%.

Esse é um momento auspicioso para o Brasil, no 
qual rendemos nossas sinceras homenagens à Petro-
bras pelo seu aniversário de 60 anos, símbolo maior 
da necessidade de um Estado forte e indutor do de-
senvolvimento econômico e social, capaz de consoli-
dar empresas igualmente fortes, comprometidas com 
a soberania nacional, sobretudo num setor tão crucial 
quanto o energético.

Não poderia deixar de cumprimentar as trabalha-
doras e os trabalhadores, protagonistas de tantas lutas 
em defesa desse patrimônio nacional, que construíram 
e continuam construindo, no dia a dia, essa gigante do 
petróleo no Brasil e no mundo. Parabéns a todos vocês 
e também ao povo brasileiro, por defenderem, de ma-
neira corajosa e aguerrida, uma de nossas principais 
empresas públicas que é a Petrobras.

Sr. Presidente, é isso que tinha para o momento. 
E quero aqui agradecer pela atenção e solicitar que 
este nosso discurso seja publicado para conhecimen-
to de todos.

Muito obrigada, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DA SRª SENADORA ANA RITA

A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, 
telespectadores da TV Senado, venho a esta tribuna 
registrar o aniversário de 60 anos da Petrobras, come-
morado no último dia 03 de outubro, desta que sem 
dúvida é muito mais que uma mera empresa brasileira, 
mas um verdadeiro patrimônio nacional.

O modelo de exploração do petróleo no Brasil e o 
papel do estado no desenvolvimento deste setor, são 
marcas que compuseram o quadro histórico do tema 
e ainda hoje são objeto de inúmeros debates.

Já na década de 30, quando foram dados os pri-
meiros passos no sentido da nacionalização, havia lei 
definindo que as explorações deviam ser realizadas 
somente por brasileiros. Em 1938, foi criado o Conse-
lho Nacional do Petróleo (CNP), que tinha objetivo de 
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avaliar os pedidos de pesquisas e as atividades ex-
trativistas de exploração. Somente um ano depois, foi 
descoberto o petróleo no Brasil, em Lobato, na Bahia. 
Dois anos mais tarde, o conhecido Campo de Candeias 
foi o primeiro a produzir petróleo em território nacional.

No entanto, é a partir de meados da década de 
40, no pós-guerra que o petróleo passa a ser conside-
rado tão importante quanto o aço. No Brasil, a produ-
ção e a distribuição do petróleo eram controlados por 
empresas americanas. Nesse momento o debate se 
acirra no País, e ganha contornos de uma verdadeira 
disputa que dividiu a opinião pública em dois diferen-
tes pontos de vista políticos em relação ao modelo de 
exploração petrolífero. Numa forte polarização, um pri-
meiro grupo, denominado de “entreguistas” defendiam 
a abertura total do Brasil ao capital estrangeiro, com a 
argumentação de que nós não possuíamos nem capi-
tal e muito menos tecnologia suficientes para a tarefa. 
Portanto, a exploração devia ficar a cargo dos países 
desenvolvidos, considerados países que dominavam 
o conhecimento sobre o setor, Já o outro grupo, os 
“nacionalistas”, eram contra a participação de capitais 
privados na exploração, defendiam o monopólio estatal 
do petróleo e ousaram ir mais longe, ao propor a criação 
de uma empresa nacional que fizesse a exploração.

Destaco nesse processo de debate junto à so-
ciedade brasileira o papel histórico desempenhado 
pela União Nacional dos Estudantes (UNE), respon-
sável pela criação da Comissão Estudantil de Defesa 
do Petróleo, dada a enorme discussão e repercussão 
originada em relação ao tema. É neste momento que 
foi cunhado o histórico e ainda atual lema “O petróleo 
é nosso”.

A iniciativa e o envolvimento social foi tão expres-
sivo neste período que o fim da disputa deu-se exa-
tamente no dia 03 de outubro de 1953, com a vitória 
dos nacionalistas, impulsionando o então presidente 
Getúlio Vargas, a assinar a lei n°. 2004, que permitiu a 
criação de um símbolo nacional, a Petróleo Brasileiro 
S.A, nossa querida Petrobras, garantindo o monopólio 
estatal de pesquisa, refino e transporte do petróleo em 
território brasileiro.

Em seu discurso, Getúlio em tom profético, já 
descreve o significado deste ato para o Brasil e para 
o conjunto das brasileiras e brasileiros. “É portanto, 
com satisfação e orgulho patriótico que hoje sancionei 
o texto de lei aprovado pelo legislativo, que constitui 
novo marco da nossa independência econômica”, dis-
se ele há 60 anos.

Em 1954, o petróleo e seus derivados já repre-
sentavam 54% do consumo de energia do país, mas 
a produção nacional não passava de 1,7% desse con-
sumo interno. É a partir dessa enorme demanda que a 

empresa intensificou a exploração e investiu em ciência 
e tecnologia, qualificando seus trabalhadores para os 
novos desafios, Assim, a Petrobrás conseguiu manter-
-se na dianteira no Brasil, tendo garantido sempre um 
número constante das reservas.

Cito como fruto desse esforço, para manter uma 
posição de liderança no setor, a criação do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento – Cenpes, no ano de 1968, 
com o objetivo de atender às demandas tecnológicas, 
que são base para a consolidação e a expansão da 
Petrobrás no cenário da energia mundial. Após rece-
ber os maiores prêmios do setor petrolífero mundial, 
o Cenpes consolidou-se como o maior centro de pes-
quisas da América Latina. Além disso, as tecnologias 
desenvolvidas no Cenpes fazem da Petrobrás a em-
presa que mais gera patentes no Brasil e no exterior.

E foi esse investimento em ciência e tecnologia 
que fez a Petrobras ampliar suas descobertas no mar, 
sendo a primeira delas realizada em 68 no campo de 
Guaricema, localizado no litoral de Sergipe, tendo se 
ampliado anos depois para outros campos, como a 
da Bacia de Campos no Rio de Janeiro. É na década 
de 80, que a companhia dirigiu suas atenções para as 
águas profundas, tornando-se a primeira do mundo a 
produzir petróleo em águas abaixo de 500 metros. Foi 
também nesta década que o Estado do Rio consolidou-
-se como o maior produtor do País, com quase 60% 
do volume total produzido.

No entanto, essa expressiva ascensão da nos-
sa Petrobrás sofre duros golpes ao chegarmos à dé-
cada de 90, em especial durante as duas gestões do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso. Novamente 
o debate acerca de quem deve explorar a riqueza do 
petróleo toma conta da agenda política nacional.

Com um Governo Federal sob hegemonia do 
ideário neoliberal sofremos um gradual processo de 
desmonte e sucateamento de nossa maior e mais es-
tratégica empresa nacional.

Durante os oito anos de Governo FHC, a Petro-
brás foi fatiada em Unidades de Negócio, teve cortes 
profundos em seu orçamento e desvalorizou os ser-
vidores públicos de carreira. A terceirização atinge o 
estrondoso número de 120.000 contratados, enquanto 
os servidores efetivos caem de 60.000 para cerca de 
30.000, segundo a conhecida estratégia de enxugar 
para desnacionalizar.

A conseqüência deste desmonte não poderia ser 
outra: Sob o Governo FHC a Petrobrás chegou a um 
nível de desastres ambientais sem precedentes na sua 
história: Entre 1975 e 1994 (20 ‘*anos) a empresa foi 
responsável por 9 desastres ambientais. Entre 1995 
e 2002 a empresa registrou 29 desastres, entre eles 
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o afundamento da Plataforma P 36, que provocou a 
morte de 11 petroleiros.

O golpe mais duro, no entanto, vem entre 1995 e 
1997. Com a promulgação da Emenda Constitucional 
n°. 9 e a Lei 9.478/1997 é quebrado o monopólio Estatal 
na exploração do petróleo, permitindo a contratação de 
empresas privadas para a atividade petrolífera no país.

Com essas duas mudanças legislativas estão 
abertas as portas para a tentativa de privatização da 
Petrobrás e a total abertura de nossas riquezas de 
uma área estratégica para as grandes empresas pe-
trolíferas internacionais.

Dois fatos ilustram bem este processo. O primeiro 
ocorreu em 1997, durante a posse do Senhor David 
Zylberstajn como Diretor Geral da recém criada ANP 
– Agência Nacional do Petróleo. David, que enquanto 
Secretário de Minas e Energia de São Paulo já havia 
se notabilizado pelo seu talento em desnacionalizar 
empresas públicas, em seu discurso de posse, em um 
auditório lotado de empresas estrangeiras, dirigindo-se 
a elas anuncia “O petróleo agora é vosso”, em uma 
cínica e desrespeitosa alusão a histórica campanha 
do “Petróleo é nosso”.

O segundo fato ocorreu no ano 2000 com a ten-
tativa de mudar o nome da empresa para Petrobras 
com vistas a facilitar a pronúncia na língua inglesa, para 
atrair potenciais compradores estrangeiros quando da 
sua eventual privatização. Tal iniciativa foi fortemente 
rechaçada pela população demonstrando mais uma vez 
amor que o povo brasileiro tem com sua maior empresa.

Em 2003, com a eleição do Presidente Lula, este 
cenário começa a mudar. A Petrobras passa a ser va-
lorizada como empresa estratégica para o desenvol-
vimento econômico, cultural e social de nossa nação. 
Inicia-se um processo de reestruturação da Estatal, 
aumentando vertiginosamente o seu orçamento; Rea-
lizam-se concursos públicos e os seus trabalhadores e 
trabalhadoras começam a ser valorizadas; Retoma-se 
com muita força a vocação para a pesquisa e a ino-
vação, além de realizar o maior plano de investimento 
da sua história.

Em 2010 a Petrobras ficou famosa mundialmen-
te por ter efetuado a maior capitalização em capital 
aberto de toda história da humanidade: 127,4 bilhões 
de reais, praticamente o dobro do recorde até então, 
que era dos Correios do Japão.

Os resultados desta nova política de valoriza-
ção foram extraordinários. A Petrobras que em 2012 
constava como a décima maior empresa do Mundo 
segundo a Forbes, nos últimos 10 anos aumentou em 
73% a produção de petróleo nacional, ao passo que 
a produção mundial aumentou apenas 12%. No que 
tange ao gás natural, a produção brasileira apresentou 

um incremento de mais de 60%, enquanto a produ-
ção internacional aumentou 36%. As reservas de gás 
e petróleo no Brasil aumentaram 73% ao passo que 
as mesmas reservas mundiais se ampliaram em 38%.

Srªs e Srs. Senadores, os robustos números da 
Petrobras na última década rebatem a tese privatista 
de que grandes empresas Estatais não podem pros-
perar, ser eficientes, competitivas e ter boa gestão.

Nos últimos dez anos, a Petrobrás impulsionou a 
indústria nacional, a partir de uma forte retomada da 
cadeia produtiva do petróleo no Brasil, Houve expansão 
das refinarias e da capacidade de refino. Importante 
registrar que o país não construía novas refinarias des-
de 1984. Foram criados milhares de empregos com a 
reestruturação da nossa indústria naval, que retomou 
a construção de dezenas de navios, plataformas e 
sondas de alto valor e tecnologia, sempre priorizando 
o conteúdo nacional.

Importante ressaltar outras duas grandes conquis-
tas desse período: a descoberta da camada Pré-Sal, 
um marco histórico que colocará não só a empresa em 
um novo patamar de exploração do petróleo no mundo, 
mas também permitirá um significativo avanço eco-
nômico e social do Brasil; e o novo marco regulatório 
de exploração do petróleo na camada Pré-Sal, com a 
mudança do regime de concessão para o regime de 
partilha, ambos, grandes legados do governo do ex-
-presidente Lula.

Vale dizer que a descoberta do Pré-Sai não foi 
obra do acaso ou mesmo um golpe de sorte. Ao con-
trário, a descoberta dessas reservas são fruto do in-
vestimento pesado em ciência e tecnologia, do forta-
lecimento da Petrobrás e do empenho dos milhares 
de trabalhadoras e trabalhadores da estatal. Se tivés-
semos seguido a tendência de desmonte do período 
anterior, provavelmente não teríamos chegado a essas 
riquezas com protagonismo do Brasil e da Petrobrás.

Descoberto o Pré-Sal, o país mergulhou nova-
mente num amplo debate sobre onde empregar essa 
riqueza monumental.

A fim de evitar que o Brasil fosse vítima do ime-
diatismo e imbuída de uma evidente preocupação em 
transformar essa riqueza finita em um bem estratégico 
para o desenvolvimento sustentável do País a longo 
prazo, a nossa presidenta Dilma Rousseff, acertada-
mente decidiu destinar os recursos advindos do petróleo 
a dois setores extremamente importantes: a educação, 
que ficou com 75% dos royalties, e a saúde, com 25%.

Esse é um momento auspicioso para o Brasil, no 
qual rendemos nossas sinceras homenagens à Petro-
bras pelo seu aniversário de 60 anos, símbolo maior 
da necessidade de um estado forte indutor do desen-
volvimento econômico e social, capaz de consolidar 
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empresas igualmente fortes, comprometidas com a 
soberania nacional, sobretudo num setor tão crucial 
quanto o energético.

Não poderia deixar de cumprimentar as trabalha-
doras e trabalhadores, protagonistas de tantas lutas 
em defesa desse patrimônio nacional, que construíram 
e continuam construindo no dia a dia, essa gigante do 
petróleo no Brasil e no mundo. Parabéns a todos vocês 
e também ao povo brasileiro por defender de maneira 
corajosa e aguerrida defender umas de nossas prin-
cipais empresas públicas.

É isso que tinha para o momento, pela atenção, 
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendida na forma do 
Regimento, Senadora Ana Rita.

Meus cumprimentos pela defesa firme, clara da 
nossa querida Petrobras, que é um patrimônio de todo 
o povo brasileiro. Tenho certeza de que a Petrobras vai 
continuar crescendo para o bem de toda a nossa gente.

Parabéns a V. Exª.
A SRª ANA RITA (Bloco Apoio Governo/PT – ES) 

– Obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Somo-me ao seu pronunciamento 
pelo aniversário da Petrobras.

Passamos a palavra, de imediato, ao Senador 
Osvaldo Sobrinho, do PTB de Mato Grosso, que me 
dizia que está acompanhado aqui do ex-diretor do DNIT.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Exato.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Estivemos num evento lá no Rio 
Grande. Lembra-se? Lá no interior do Rio Grande. E 
V. Sª foi também suplente do Senador Jonas Pinhei-
ro, não é?

Seja bem-vindo.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 

Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, quero cumprimentar todos e registrar, nesta noite 
de hoje, a presença do meu amigo, Dr. Luiz Antônio 
Pagot, que hoje nos visita aqui no Senado da República.

Dr. Pagot tem uma longa folha de serviços pres-
tados a Mato Grosso, como secretário de Estado da 
Infraestrutura, como secretário de Educação do Estado, 
outros cargos também exerceu, como o de chefe da 
Casa Civil, e também, depois, como Diretor Nacional 
do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes). Homem dotado da sensibilidade das 
coisas públicas, homem que, ao longo da sua vida, 
onde esteve, marcou pela sua persistência, pelo seu 
trabalho, pela sua luta, pela sua inteligência, pela sua 

forma de tratar as coisas, e um homem que tem abso-
luta certeza das suas convicções. É um homem que 
não tergiversa com relação àquilo em que não acredita.

E o Dr. Pagot, ultimamente, filiou-se ao meu Par-
tido. É um dos líderes que nós temos em Mato Grosso, 
no PTB, e que está dando um grande impulso a nos-
sa sigla, no Estado de Mato Grosso, não só trazendo 
seus amigos, mas também trazendo sua experiência, 
sua competência, seu conhecimento de Mato Grosso 
e fazendo que o nosso Partido cresça em todos os 
Municípios do Estado.

Também o Dr. Pagot foi suplente de Senador, 
depois ele teve que cumprir a sua missão no Depar-
tamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e 
teve que optar. E dentro da opção, ele preferiu servir 
o Mato Grosso e o Brasil do que voltar aqui para o 
Congresso Nacional.

Portanto, eu que era o segundo suplente, vim 
para cá como primeiro suplente, e o Dr. Pagot, que 
deveria estar aqui, teve que optar e optou por servir o 
Brasil lá no DNIT.

Portanto, meu amigo, meu companheiro, tenho 
muita honra de recebê-lo aqui e de dizer que esta 
Casa o parabeniza, o recebe de braços abertos e tem 
o maior carinho por V. Sª.

Muito obrigado pela sua presença.
Mas, Sr. Presidente, hoje foi um dia bastante 

tumultuado aqui no Senado da República e no Con-
gresso Nacional como um todo, Câmara e Senado da 
República. Um dia de grandes eventos, de grandes 
trabalhos nas comissões, em que grandes audiências 
foram feitas. E é, também, o dia do Constituinte, quan-
do se comemoram as Bodas de Prata da Constituição 
de 1988 – 25 anos. Tivemos oportunidade de, na par-
te da manhã, na Câmara dos Deputados, receber do 
Presidente, que também foi Constituinte à época, junto 
com V. Exª e comigo, que lá estávamos, uma comenda, 
lembrando e comemorando 25 anos da Constituição 
cidadã do Brasil.

Portanto, foi um momento rico, onde nós reencon-
tramos vários amigos nossos; pessoas que conosco 
estavam aqui em 1988, de 1986 a 1990, e pessoas 
que, alguns já mais para lá, outros já mais para cá, mas 
que dão o depoimento de fé do trabalho ardoroso, do 
trabalho bom, do trabalho de convicção, do trabalho 
ideológico que fez durante o período da Constituição, 
que foi o período mais profícuo e mais fértil da histó-
ria do Brasil.

Assim, eu quero congratular-me também com 
todos os Constituintes que estiveram aqui hoje, que 
nos abraçaram, e dizer que o trabalho deles não foi 
em vão: consolida-se a Constituição, na qual poucos 
acreditavam, mas consolida-se de uma forma geral. 
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Ela hoje traz seus frutos porque ela é uma Constitui-
ção que, na verdade, dentro da sua programática, con-
segue ser um clássico: quanto mais o tempo passa, 
mais atual ela fica.

Portanto, eu fico mais feliz de saber que nós dois 
somos testemunhas, aqui neste momento e agora, des-
se processo que nós ajudamos a construir ao longo 
dessa nossa história política.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Permita só que eu... Não é praxe, 
é quebra do protocolo.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força /PTB – MT) – Sim, com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Dizer que, para mim, a Assem-
bleia Nacional Constituinte foi um momento mágico 
da democracia brasileira. E nós estávamos juntos lá, 
na mesma trincheira, defendendo o interesse de toda 
a nossa gente.

E eu fiquei muito feliz, conversamos ontem aqui 
com o Senador Mozarildo, e estávamos lá os três hoje 
recebendo essa medalha de prata, mais pela simbo-
logia do trabalho que fizemos juntos.

Parabéns a V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 

Força/PTB – MT) – Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Foi um prazer enorme estar com 
V. Exª na Constituinte e estarmos hoje aqui no plená-
rio do Senado.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Compartilho com V. Exª essa mi-
nha felicidade e alegria também.

Mas, quero dizer, Sr. Presidente, que, além de to-
dos esses problemas que nós temos; soluções; essas 
situações todas e análises em nível nacional, há um 
assunto de que eu sempre gosto de falar.

Num país como o nosso, um país de grandes pro-
porções territoriais, com uma população numerosa e 
de acentuadas também desigualdades regionais, um 
dos principais desafios que se impõem à Nação indu-
bitavelmente consiste na forma com que os governos 
buscam promover a inclusão social.

Para muito além do planejamento estratégico e 
da alocação adequada de recursos, a lógica das polí-
ticas de atendimento aos cidadãos excluídos, em seus 
diversos níveis e modalidades, pressupõe o estabeleci-
mento de prioridades sem as quais nenhum programa 
pode sequer ser formulado.

No rol de tais prioridades, o ponto crucial diz 
respeito à formação de base, cujo valor transcende 
as necessidades comuns a este ou àquele grupo que 

eventualmente componham o público alvo da inclusão 
pretendida.

Essa formação de base, condição indispensável 
para o desenvolvimento pessoal e intelectual do ser 
humano, seja ele qual for, certamente tem como prin-
cípio um fim, que é a educação.

Por isso, no contexto das discussões atualmente 
travadas acerca do Plano Nacional de Educação, ma-
téria importantíssima, objeto das alterações que ora se 
propõem por meio das emendas apresentadas ao PL 
103, de 2012, que tramita na Comissão de Assuntos 
Econômicos desta Casa, avulta a questão denomina-
da Meta 4, que prevê universalizar, para a população 
de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos e 
alunas com dificuldades, transtornos globais de de-
senvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
na rede regular de ensino.

Entendemos que uma sociedade inclusiva só se 
faz a partir de uma escola inclusiva. Porém, entendemos 
que essa escola não deve restringir-se tão somente às 
unidades da rede pública. Por isso, nos posicionamos 
contra o corte de repasse para as escolas especiais.

Nesse adendo, Sr. Presidente, eu lembro aqui 
que quando era Secretário-Adjunto da Educação de 
Mato Grosso e o Dr. Antônio Pagot era Secretário de 
Educação, lutamos muito por esse trabalho da inclu-
são para os deficientes, para aquelas pessoas que 
têm menos condições de aprendizado, incentivando 
as APAEs, as Pestalozzis, incentivando aquelas ins-
tituições que mexem com a educação e gostam dela, 
sempre procurando incluir aquela comunidade que 
estava, logicamente, alijada do processo educativo. 
Foi um trabalho muito bonito, Dr. Pagot, de que, tenho 
certeza, V. Exª relembra, porque fora feito um trabalho 
especial naquele sentido.

Por isso, propugnamos pela ação conjunta e in-
tegrada entre as escolas públicas regulares e as de 
ensino especial, Sr. Presidente.

Se não assegurarmos recursos governamentais 
para esse fim, entidades como as APAEs (Associa-
ções de Pais e Amigos de Excepcionais) de todos os 
Estados correm o risco de serem fechadas.

Nosso gabinete tem recebido manifestações nes-
se sentido, subscritas por Câmaras Municipais do meu 
Estado que, tenho certeza, se harmonizam com a 
manifesta demanda de muitas cidades que, por todo 
o Brasil, sentem de perto essa grande ameaça que 
avassala esse setor.

Sabemos das inúmeras deficiências ainda en-
frentadas pelo Poder Público para assegurar serviços 
educacionais de qualidade, sobretudo quando se trata 
de atendimento extraordinário e especializado.
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É preciso garantir salas de reforço e de recursos 
multifuncionais em classes regulares, com serviços es-
pecializados públicos ou comunitários, que atuem nas 
formas complementar e suplementar, tanto em escolas 
públicas de unidades conveniadas, como também da 
rede normal do Estado ou da Federação.

A título de ilustração desse raciocínio, gostaria 
de citar alguns trechos da nota de esclarecimento a 
nós dirigida pelo Instituto Benjamin Constant, órgão 
da Administração Direta do Ministério da Educação e 
Centro de Referência Nacional nas questões concer-
nentes à deficiência visual.

O referido documento acentua que – abro aspas 
– “O Brasil vive um grave momento com referência à 
educação pública, que não consegue suprir as deman-
das do processo educacional do seu povo. Milhões de 
crianças, adolescentes e jovens carregam o fardo de 
um ensino que não lhes confere poder de competitivi-
dade frente a classes mais favorecidas, nem oferece 
perspectivas de avanço para um futuro menos som-
brio. Professores despreparados, salários aviltantes, 
salas inchadas forjam um quadro de carências várias 
e de soluções muito difíceis de serem alcançadas em 
tempo bastante hábil. A escola brasileira necessita ser 
repensada com urgência. Nossos meninos e meninas 
não podem pagar uma pena que não lhes pertence. 
Nossa juventude não pode ser amesquinhada por uma 
estrutura que se percebe fragilizada e com alto grau 
de estagnação” – fecho aspas.

De fato, existem salas multifuncionais, existem 
centros de apoio pedagógicos. Entretanto, na práti-
ca, ainda se observam dificuldades vivenciadas por 
alunos que precisam deslocar-se da escola original 
para as salas de aula sem recursos. As salas de re-
cursos têm atendimento, muitas vezes, de duas vezes 
por semana com menos de uma hora/aula para cada 
sala. Vivenciam graves problemas os professores que 
atuam no contraturno, que são encarregados de dar 
o atendimento educacional especializado. Na maioria 
das vezes, esses professores também não recebem 
a qualificação necessária para desenvolverem tão di-
versas tarefas.

Estamos de pleno acordo com as coerentes pon-
derações levantadas pelo renomado Instituto Benjamim 
Constant, quando afirma que – abro aspas – “não po-
demos admitir o confronto Educação Especial versus 
Educação Inclusiva. As escolas especializadas têm 
que firmar parcerias com a chamada escola regular. 
Metodologias, técnicas, material didático especializado, 
entre tantos outros aparatos pedagógicos lá se criam 
e se desenvolvem. O apoio, a consultoria, a capacita-
ção de docentes e de outros profissionais que militam 

nessa área viabilizam a coexistência profícua das duas 
modalidades de escolarização” – fecho aspas.

No mais, não podemos descansar enquanto não 
viabilizarmos a distribuição decente dos recursos pú-
blicos para a educação.

Na audiência pública ocorrida hoje, em nossa 
Comissão de Educação, discutiu-se a desigualdade 
dos repasses da União e dos Estados para os Municí-
pios. Um aluno de Roraima, por exemplo, recebe 70% 
mais recursos do que um aluno da Bahia ou do Ceará 
sem que haja justificativa razoável. Não queremos aqui 
criticar nenhum Estado.

O ideal seria que todos recebessem como rece-
bem, de forma per capita, os alunos de Roraima, que 
também precisam, até por estarem no extremo do Bra-
sil. Mas eu posso dizer que hoje o gasto mensal por 
aluno mal chega a R$100. Trabalha-se com a proposta 
de elevação para R$341, ou para R$470, na educação 
integral. O ideal seria de R$500 por mês, o que elevaria 
tal investimento ao patamar de 15% do PIB.

Para não alongar-me acerca da questão orça-
mentária, encerro minhas palavras com os números 
da Copa do Mundo, que deverá custar R$28 bilhões 
para o Brasil. Segundo estudos oficiais do Ministério 
da Educação, com pouco mais de R$25 bilhões po-
deríamos construir unidades escolares para todos os 
3,7 milhões de brasileiros de 4 a 17 anos que estão 
fora da escola.

Espero, senhores, que, com estas reflexões, nós 
possamos, todos nós – homens públicos e autorida-
des, governantes, lideranças e também Parlamentares 
–, pensar, analisar, raciocinar, refletir com a educação 
que temos hoje. Será que essa educação vai formar 
o Brasil que queremos? Será que essa educação que 
aí está formará técnicos à altura do desafio brasileiro? 
Será que essa educação que temos aí inclui aquele 
que mais precisa? 

Temos que pensar, porque, senão, estaremos pa-
tinando para o futuro, e o futuro que almejamos jamais 
chegará, porque nenhum país do mundo cresceu ou 
se desenvolveu sem o amparo da educação, da pes-
quisa e da valorização do educador e do educando.

Sr. Presidente, ficam aqui as palavras como refle-
xão para que todos nós, homens públicos, possamos 
pensar no que é melhor para o nosso Brasil. 

Muito obrigado, Sr. Presidente e obrigado pela 
oportunidade de aqui trazer a palavra a todos os bra-
sileiros nesta noite de quarta-feira.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito obrigado, Senador Osval-
do Sobrinho.

Quero cumprimentá-lo, inclusive, em relação à 
palavra “preferencialmente” em relação às pessoas 
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com deficiência, tão defendido pelas APAEs. Tenho 
certeza de que a Comissão de Educação vai fazer o 
ajuste final para que termine esse pequeno desenten-
dimento entre o MEC e alguns Senadores.

Tenho certeza de que dá para costurar, e nós 
vamos manter a linha do projeto que veio da Câmara. 

Meus parabéns a V. Exª.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e For-

ça/PTB – MT) – Quero dizer que estou mais feliz com 
meu pronunciamento hoje, porque o faço na presença 
de V. Exª, que é um dos Parlamentares que sempre 
defendeu as minorias nesta Casa, qualquer tipo de 
minoria. V. Exª sempre leva à frente, independente do 
Governo a que V. Exª estiver servindo ou trabalhando. 

V. Exª sempre serviu ao povo e àqueles que não 
têm quem grite por eles. Vejo vossa luta aqui pelos 
idosos, pelos desempregados, pelos índios, pelos 
sem terra. V. Exª está na vanguarda do processo da 
defesa social.

Eu me orgulho muito de ter participado nesta Casa 
em tempos em que V. Exª dedicava e dedica a sua in-
teligência a todo esse Brasil. É uma honra, pode ter 
certeza, para qualquer cidadão, participar e trabalhar 
junto com V. Exª não só nas comissões, mas também 
no seu esforço diuturno. Eu não sei onde arranja tanta 
energia para fazer o que V. Exª faz.

Eu o parabenizo e me orgulho da sua amizade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Eu diria que é espelhado no seu 
brilho que eu procuro acompanhar.

Senador Osvaldo Sobrinho, vou convidá-lo para 
ficar aqui na Presidência, como havíamos falado, para 
que eu possa fazer um registro rápido, já que ainda há 
um orador inscrito e um Líder.

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, 
que é ocupada pelo Sr. Osvaldo Sobrinho.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Com a palavra, o Sena-
dor Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Senador Osvaldo Sobrinho, Senador Anibal 
Diniz, eu farei, de fato, um pronunciamento muito rá-
pido, porque hoje fui convidado pelo Prefeito Dudu, lá 
de Bagé, do nosso Partido, Senador Anibal Diniz, para 
um jantar ali no CTG Jayme Caetano Braun. 

Estou indo para lá, mas não poderia deixar de, 
mais uma vez, reafirmar o encontro que tivemos hoje 
com a Presidenta Dilma, com a Ministra Ideli e tantos 
outros Ministros e Líderes, na Câmara dos Deputa-
dos, festejando, junto com V. Exª, os 25 anos da nossa 

querida Constituição, ou seja, da Assembléia Nacional 
Constituinte. 

Quero dizer também que agradeço muito, porque 
recebi o convite da Ministra Ideli e recebi, também, do 
Senador Gim Argello, do Senador Renan, do Romero, 
do Eunício, para que eu estivesse na sanção que a 
Presidenta fez hoje do projeto dos taxistas, garantindo 
efetivamente a permissão para os dependentes, para, 
enfim, não termos aquele quadro que é quase um filme 
de tortura – perde-se o titular da família, perdia-se o 
táxi também. Era um absurdo. Citei hoje à tarde o caso 
de um pai em Porto Alegre. Ele falece. Ele trabalhava 
de dia, e o filho à noite, para manter a família. Ele fa-
leceu, retiraram o táxi, porque não podiam garantir a 
permissão para um membro da família. 

Com isso, a sensibilidade da Presidenta Dilma, 
a questão está resolvida. Ela fez a sanção num gran-
de evento no Sindicato dos Taxistas aqui em Brasília. 
Só não fomos lá porque eu tinha abrir, participar da 
Conferência das Pessoas com Deficiência, que foi às 
15 horas, no mesmo horário, aqui no Interlegis. Só por 
isso eu não fui lá, mas agradeço o convite, inclusive 
dos taxistas do Rio Grande, que pediram muito que 
eu estivesse lá.

Então, Rio Grande do Sul, Brasil, essa questão 
está resolvida.

Sr. Presidente, quero também aqui fazer um re-
gistro rápido: recebi correspondência da Deputada 
estadual de Santa Catarina Luciane Carminati. Nes-
sa carta ela pondera sobre a concessão do direito à 
aposentadoria especial à classe dos especialistas em 
educação. 

A Deputada Luciane pontua que o Supremo Tri-
bunal Federal, ao julgar a ADI nº 3.772, reconheceu a 
constitucionalidade do art. 1º da Lei nº 11.301, de 2006, 
que inclui, na concessão de aposentadoria especial das 
funções de magistério, aquelas que não dizem respeito 
à regência de classe, tais como: direção de unidade 
escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. 

Alguns Municípios já estão aplicando esse direito 
ao especialista em educação, professores, em razão 
de o preenchimento desses cargos exigir, naquele lo-
cal, que o candidato já tenha função de magistério, e 
isso eles estão provando.

O Deputado Gilmar Machado – que encontra-
mos hoje de manhã também, foi companheiro nosso 
e hoje é prefeito – apresentou, em 2011, o Projeto nº 
1.882, que possui proposições similares apensadas, 
que estende, no caso, ao especialista em educação a 
aposentadoria especial. Esse projeto está na Comis-
são de Seguridade Social e Família.
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Enfim, ela faz um apelo para que eu me some a 
esses Senadores e Deputados, para que esse projeto 
seja aprovado com rapidez.

O outro registro, Sr. Presidente, é que eu participei 
de um grande evento, na Região Sul, organizado por 
todas centrais sindicais, confederações, federações e 
centrais. As centrais sindicais do Brasil, reunidas no 
Seminário Sul Brasileiro, onde eles discutiram os de-
safios do movimento sindical, o Parlamento e o poder. 

Redigiram lá uma carta em que fazem algumas 
colocações importantíssimas. Eu participei desse even-
to, e, resumindo aqui, as centrais pontuam a situação 
dos trabalhadores no Brasil e deixam um manifesto em 
que elas elencam as principais propostas das centrais. 
Então, o seminário realizado pelas Centrais Sindicais 
faz parte de uma grande mobilização nacional, e eu 
tive a honra de ser painelista, como convidado, em 
nome do Congresso Nacional.

A pauta apontada deles é: redução da jornada 
de trabalho para 40 horas, sem redução de salários; 
contra o PL nº 4.330, que trata da terceirização; exi-
gem o fim do fator previdenciário; pedem 10% do PIB 
para a educação; 10% do orçamento da União para 
a Saúde; transporte público de qualidade; valorização 
das aposentadorias – aí a discussão eterna aqui, de 
que eles têm que ter aumento real para compensar as 
perdas acumuladas; aprovar o projeto da desaposen-
tadoria, de minha autoria, que está aqui, no Senado, 
ainda; os outros eu já aprovei. 

Os outros, eu já aprovei: o fim do fator, o reajus-
te real para os aposentados, recuperação das perdas. 
Todos estão lá no Senado. O da desaposentadoria se 
encontra ainda numa comissão aqui na Casa porque 
já o aprovamos em todas as outras. 

Eles pedem também que se olhe com carinho 
e se debata a questão dos leilões do petróleo – eu já 
fiz uma audiência pública aqui no Senado –, discutem 
também o custeio do movimento sindical e, por fim, o 
fim do voto secreto. Tenho convicção de que nós ha-
veremos de acabar com ele ainda este ano. Já há uma 
posição clara da Presidenta Dilma pelo fim do voto se-
creto, e eu entendo que a maioria dos Senadores já 
tem posição clara. Se botar em votação, nós vamos, 
de fato, acabar com o voto secreto.

Era isso, Sr. Presidente – eu disse que seria 
muito rápido.

A carta é assinada, subscrita pelo Deputado 
Pedro Uczai, do PT de Santa Catarina, pela Central 
dos Trabalhadores do Brasil, Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), pela Força Sindical, Nova Central 
Sindical dos Trabalhadores, União Geral dos Trabalha-
dores, Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de 
Santa Catarina.

Era isso, Sr. Presidente. Considere na íntegra 
meus pronunciamentos. 

Eu vou ter que ir lá agora visitar o meu compa-
nheiro Dudu Colombo, e V. Exª, se puder fazer essa 
gentileza... 

Muito obrigado, agradeço aos dois Senadores.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –

Registro sobre aposentadoria especial para os 
especialistas em educação. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi, re-
centemente, uma correspondência da Deputada Esta-
dual de Santa Catarina, Luciane Carminatti.

Nesta carta ela pondera sobre a concessão do 
direito à aposentadoria especial à classe dos especia-
listas em educação.

A Deputada Luciane pontua que o Supremo Tri-
bunal Federal ao julgar a ADIN 3772 reconheceu a 
constitucionalidade do Artigo 1º, da Lei 11301/06 que 
inclui na concessão de aposentadoria especial das fun-
ções de magistério, “aquelas que não dizem respeito 
à regência de classe, tais como direção de unidade 
escolar, coordenação e assessoramento pedagógico”

Sr. Presidente, alguns municípios já estão apli-
cando esse direito ao especialista em educação, em 
razão do preenchimento destes cargos exigir, naquele 
local, que o candidato já tenha funções de magistério.

O Deputado Gilmar Machado apresentou, em 
2011, o projeto 1882, que possui proposições similares 
apensadas, que estende ao especialista em educação 
a aposentadoria especial. Esse projeto está parado na 
Comissão de Seguridade Social e Família. 

A classe dos especialistas em educação tem re-
alizado diversas manifestações em prol dessa conces-
são, em razão de muitos já terem exercido cargo com 
regência de classe, assim como os demais profissionais 
que são beneficiados com a aposentadoria especial.

Considero essa reivindicação da categoria muito 
justa e, também, seu apelo para a agilização do an-
damento e votação da proposta dentro da maior bre-
vidade possível.

Era o que tinha a dizer,
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) –
Registro sobre Carta das Centrais Sindicais em 

que constam os desafios do movimento sindical. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as Centrais 

Sindicais do Brasil, reunidas no “Seminário Sul Brasi-
leiro: Os desafios do Movimento Sindical e a relação 
com o Parlamento Brasileiro”, redigiram uma carta em 
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que fazem algumas colocações muito importantes e, 
para as quais pedem apoio dos Parlamentares.

Elas dizem estar cientes de que o Brasil passa 
por um momento ímpar no cenário econômico. Somos 
a 6ª maior economia do mundo e temos baixos índices 
de desemprego.

Mas elas acreditam, também, que esse momento 
requer o esforço do conjunto da sociedade para que 
ultrapassemos a condição de país emergente e nos 
transformemos em uma nação desenvolvida.

As Centrais pontuam que, infelizmente, o Brasil 
vive a contradição de ser, por um lado, uma potên-
cia econômica e, por outro, manter baixos salários, 
relações trabalhistas precárias, baixa qualidade nos 
serviços públicos e os constantes ataques à direitos 
já consolidados.

Eu quero aqui, Senhoras e Senhores Senadores, 
registrar que concordo plenamente com as observações 
feitas e concordo, também, quando elas afirmam que:

“a classe trabalhadora é o ator social que ga-
rante o funcionamento de todas as estruturas 
construídas socialmente e, por essa razão, 
deveria ser indispensável nas tomadas de de-
cisões correspondentes ao desenvolvimento 
econômico e social do nosso país.”

Quando as Centrais colocam que há muitos anos 
só conseguem ser ouvidas devido às mobilizações e 
manifestações que alertam para a necessidade do país 
avançar nas pautas que priorizam e elevam a qualida-
de de vida e a condição cidadã, eu devo afirmar que, 
infelizmente isso tem sido assim, mesmo!!!

Sr. Presidente, o Seminário realizado pelas Cen-
trais Sindicais faz parte das mobilizações nacionais, 
das centrais sindicais, que entendem que algumas 
pautas são imprescindíveis para que caminhemos em 
direção ao país desejado.

As pautas apontadas por elas são:

> redução da jornada de trabalho para 40h se-
manais, sem redução de salários
> contra o PL 4330, que trata da terceirização
> fim do fator previdenciário
> 10% do PIB para a educação
> 10% do orçamento da União para a Saúde
> Transporte público e de qualidade
> valorização das aposentadorias 
> desaposentadoria
> reforma agrária
> suspensão dos leilões de petróleo
> custeio e estabilidade sindical
> fim do voto secreto

Nem preciso dizer que todas elas são causas 
que apoio integralmente, porque considero todas, uma 
questão de justiça, de retidão.

A Carta das Centrais Sindicais, subscrita por mim 
e pelo Deputado Pedro Uczai, foi assinada pela Central 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil; Central 
Única dos Trabalhadores; Força Sindical; Nova Central 
Sindical de Trabalhadores; União Geral de Trabalha-
dores e Federação dos Trabalhadores das Indústrias 
de Santa Catarina. 

Os trabalhadores estão pedindo nossa ajuda, Se-
nhoras e Senhores Senadores. Eles contam conosco 
e eles não estão pedindo nada que não seja absolu-
tamente correto.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Parabenizo V. Exª pelo pro-
nunciamento feito nesta noite no Senado da República. 

Passo a palavra ao Senador Anibal, represen-
tando o Estado do Acre.

Com a palavra V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Senador Osvaldo.

Telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Se-
nado, começo falando de um passo importante que 
demos ontem para a cidade de Cruzeiro do Sul, para 
os estudantes de Cruzeiro do Sul. 

Tivemos uma reunião no Ministério da Saúde com 
o Prof. Marcelo Siqueira, da Universidade Federal do 
Acre, e o Prof. Pascoal Muniz, da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado do Acre. Nós estivemos reunidos 
com o Secretário Executivo de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Sr. Mo-
zart Sales, que nos atendeu com muita atenção para 
tratar da criação do mestrado e do doutorado para a 
área de Ciências da Saúde em Cruzeiro do Sul, mes-
trado e doutorado que vão simultaneamente formar os 
professores para o corpo docente da futura Faculdade 
de Medicina de Cruzeiro do Sul. Dentro do programa 
Mais Médicos, que tem também como objetivo ampliar 
as oportunidades de curso de Medicina em todo o 
País, há muito mais facilidades agora para fazer esse 
diálogo. Se Deus quiser, no início do ano de 2014, já 
acontecerão os cursos de mestrado e doutorado em 
Ciências da Saúde para formar os professores, o cor-
po docente que vai tocar adiante a nossa Faculdade 
de Medicina de Cruzeiro do Sul, uma vez que já há 
a intenção firmada do Ministério da Educação, junta-
mente com o Ministério da Saúde, para a implantação 
dessa faculdade.

Ao mesmo tempo, eu gostaria de informar que, 
amanhã à tarde, viajaremos a São Paulo, onde vamos 
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nos reunir com a Faculdade de Medicina do ABC pau-
lista. Estaremos lá para tratar justamente de um convê-
nio da Universidade Federal do Acre, da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Acre e da Secretaria de Saúde 
do Acre com a Faculdade de Medicina do ABC pau-
lista, que é justamente a instituição que vai, em con-
vênio com o Estado do Acre, oferecer esse curso de 
mestrado e doutorado na cidade de Cruzeiro do Sul. 

Eu também gostaria de informar que, em Cruzeiro 
do Sul, vai acontecer, na sexta-feira, agora, na Asso-
ciação Comercial do Cruzeiro do Sul, às 19 horas, um 
debate sobre exploração de petróleo e gás, com a pre-
sença do especialista em petróleo e gás da Petrobras, 
Sr. Nilo Santiago, que estará conosco em Cruzeiro do 
Sul. O Deputado Taumaturgo Lima também vai estar 
presente, assim como o Governador Tião Viana, que 
viajará a Cruzeiro do Sul, mais uma vez, pela BR-364, 
chegando, no final da tarde, a Cruzeiro do Sul. Ele vai 
fazer a vistoria das obras ao longo do trecho. No final 
do dia, na sexta-feira, dia 11, em Cruzeiro do Sul, na 
Associação Comercial, faremos um amplo debate sobre 
as possibilidades de exploração de petróleo e gás em 
Cruzeiro do Sul, ao mesmo tempo, reafirmando que, 
nos dias 28 e 29 de novembro, vai haver a rodada de 
leilões sobre os blocos para exploração de petróleo e 
gás no Brasil. Nessa rodada de leilões, vão estar nove 
blocos no Estado do Acre, na Bacia do Juruá – na re-
alidade, pega o Vale do Juruá, mas é a Bacia do Acre 
e Madre de Dios. 

São pelo menos 97 mil km2 de extensão de uma 
área com forte propensão da presença de petróleo e 
gás. E, nessa rodada de leilão, esses blocos estarão 
disponíveis.

Nós já temos da diretoria da Petrobras a garan-
tia de que ela vai participar desse leilão, o que vai ser 
algo muito promissor para a região do Vale do Juruá e 
para todo o Estado do Acre, porque há essa possibili-
dade de encontrarmos gás e petróleo naquela região.

Todos os estudos realizados pela Agência Nacio-
nal de Petróleo já apontam para isso, tanto os estudos 
aéreos quanto os estudos de perfurações sísmicas. To-
dos os estudos já apontam grandes possibilidades de 
mudarmos completamente a matriz energética para a 
região, que hoje depende basicamente da termelétrica.

E nós queremos, ao mesmo tempo em que esta-
mos lutando para que esse leilão seja bem-sucedido, 
para que haja essa exploração e que possa trazer re-
sultados econômicos e sociais para aquela região, nós 
estamos lutando também para levar o linhão de Sena 
Madureira até Cruzeiro do Sul. E temos também, para 
o final de novembro, já agendada, uma nova realiza-
ção de leilão para a contratação da empresa que vai 
estender o linhão de Sena Madureira a Cruzeiro do 

Sul, que é uma necessidade também de todos aque-
les Municípios – Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul –, 
que consomem milhões de reais em combustível para 
manter a energia elétrica.

Com a possibilidade da extensão do linhão, va-
mos ter energia limpa e uma importante economia, 
tanto porque não vamos ter de utilizar a pressão de 
tantas carretas passando pela BR-364, quanto pela 
não poluição, porque, com o linhão levando energia 
limpa para todos os Municípios do Vale do Juruá, esta-
remos economizando e, ao mesmo tempo, protegendo 
o meio ambiente.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero, neste momen-
to, reiterar o meu apoio ao Programa Mais Médicos, 
porque é uma iniciativa que permite que mais profis-
sionais possam atuar na atenção básica de áreas re-
motas e periféricas de grandes cidades. Quero reforçar 
o meu apoio e defender que esse programa não pode 
sofrer nenhuma ação que impeça o seu pleno funcio-
namento, sob pena de prejuízo para toda a sociedade.

Por isso, apoiamos fortemente a decisão do Ple-
nário da Câmara, que, na madrugada desta quarta-
-feira, aprovou o texto principal da medida provisória 
do Programa Mais Médicos.

O texto que foi aprovado transfere para o Minis-
tério da Saúde a responsabilidade pela concessão do 
registro provisório a profissionais estrangeiros inte-
grantes do programa, altera o formato da residência 
médica e altera também o internato feito pelos alunos 
da graduação.

Essa mudança no registro provisório é algo muito 
importante, porque, em muitos locais do Brasil, estava 
havendo problema dos registros dos médicos que es-
tavam vindo de fora, mesmo estando no Brasil, mesmo 
implicando custos para o Governo, e mesmo o povo 
tendo a necessidade médica, não estavam podendo 
atuar por conta da ausência do registro. Então, essa 
modificação que está vindo da Câmara para ser apre-
ciada no Senado é algo muito importante.

De acordo com o texto, pelo menos 30% da car-
ga horária do internato médico deverão ser feitos na 
atenção básica e em serviço de urgência e emergên-
cia do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, 
estabelece ainda que haverá avaliações periódicas de 
cursos de graduação de medicina e de residências.

Para hoje, está prevista na Câmara e deve se 
estender até altas horas, pelo menos, 15 destaques, 
e só depois disso é que a proposta será encaminha-
da ao Senado.

Reforço, aqui, a necessidade de termos o enten-
dimento de que esse programa é de enorme importân-
cia social porque é destinado justamente à população 
mais pobre.
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É uma iniciativa federal que contempla particu-
larmente uma necessidade dos mais pobres e dos pe-
quenos Municípios, que, é bom que se diga, contam 
cada vez mais com a aprovação popular.

Quando dizemos que o Programa Mais Médicos é 
aprovado pela maioria da população, podemos afirmar 
isso citando exemplos: as pesquisas de opinião públi-
ca dos mais variados institutos demonstram que mais 
de 70% da sociedade brasileira aprovam o Programa 
Mais Médicos, como bem lembrou aqui, do plenário, 
há poucos dias, o nosso Senador e Líder do Governo 
no Congresso, o Senador José Pimentel. Ou podemos 
nos referir à recente pesquisa realizada pela Confede-
ração Nacional do Transporte (CNT), segundo a qual 
73,9% dos brasileiros são favoráveis à importação de 
médicos formados no exterior para atender às comu-
nidades mais remotas que precisam da presença de 
um médico.

O percentual de cidadãos contrários ao Programa 
Mais Médicos, que era de 47,4%, em julho, caiu para 
23,8%, em setembro, ou seja, quanto mais a popula-
ção conhece os objetivos e as vantagens do Programa 
Mais Médicos, menos resistência demonstra.

No entanto, na contramão desse entendimento da 
maioria, está a ação de parte dos Conselhos Regionais 
de Medicina, que decidiram atrasar ao máximo a libe-
ração dos registros para, com isso, tentar impedir que 
os médicos estrangeiros possam começar a trabalhar.

Confiamos que o Programa Mais Médicos será 
capaz de contribuir para reduzir os problemas de saúde 
no Brasil. Por isso, além de saudar a votação realizada 
na madrugada desta quarta-feira pela Câmara, des-
tacamos também o espírito republicano que norteou 
o acordo entre o Governo e um dos maiores adver-
sários do Programa Mais Médicos, que é o Conselho 
Federal de Medicina, por meio do seu Presidente Ro-
berto D’Ávila.

O Presidente Roberto D’Ávila aceitou acordo 
pelo qual o Governo se comprometeu a incorporar no 
texto o compromisso de, após três anos do início do 
programa, tomar a iniciativa para a formação de uma 
carreira de médicos. Os acordos são positivos e ne-
cessários para que possamos avançar na aprovação 
total dessa matéria.

Esperamos que, a exemplo do que fizeram os 
Deputados na Câmara, possamos, aqui no Senado, 
também, aprovar o Programa Mais Médicos com a má-
xima brevidade possível. O Brasil inteiro está com uma 
grande expectativa no sentido de que tudo dê certo e 
de que esse programa seja aprovado. Que a gente pos-
sa ver essa ação de Governo acontecendo em todos 
os Municípios, principalmente naqueles mais isolados. 

Com relação, especificamente, àquele pleito que 
nós levamos ao Ministro Alexandre Padilha, da Saúde, 
para que os médicos brasileiros formados na Bolívia 
possam também, de alguma forma, participar do ca-
dastro, dependemos da aprovação do Programa Mais 
Médicos. Tudo isso para que, depois, o Ministério da 
Saúde baixe uma portaria estabelecendo que esses 
médicos possam ser também cadastrados. Para isso, 
o Ministro Alexandre Padilha deixou bem claro que os 
médicos terão de atender a alguns requisitos: primeiro, 
serem formados por uma faculdade reconhecida pelo 
Mercosul; segundo, têm de ter o registro de atuação 
profissional concedido pelo país onde se formaram. 

Então, essa nossa batalha tende a ter um resul-
tado positivo. Só para o Estado do Acre já há mais de 
900 médicos formados fora do Brasil, principalmente na 
Bolívia, que estão dispostos a aderirem ao Programa 
Mais Médicos e atuarem no Estado. Nós precisamos 
de, pelo menos, mais 358 médicos. E não há médicos 
nos outros Estados do Brasil que estejam dispostos a 
irem atuar no Acre.

Então, se houver essa possibilidade de os médi-
cos que se formaram em outros países… São médicos 
brasileiros, não vão desfalcar o sistema de saúde da 
Bolívia ou de outro país, porque são médicos brasilei-
ros. Foram à Bolívia, foram à Argentina, foram ao Chi-
le, formaram-se e estão prontos para atuar no Brasil. 
Essas famílias fizeram um investimento, fizeram um 
sacrifício para conseguir a formação desses jovens. 
Agora, eles estão dispostos a trabalhar e precisam 
desse apoio para trabalhar.

Assim, vamos juntar as duas necessidades: o Bra-
sil precisa de médicos, o povo precisa do atendimento 
médico e esses profissionais formados nesses países 
vizinhos estão aptos a se submeterem aos exames. 
E, quem sabe, a gente tenha um número muito maior 
de médicos atendendo ao Programa Mais Médicos 
e, assim, a gente tenha um sucesso muito maior do 
programa.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. 
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Senador Anibal, eu o pa-
rabenizo pelo seu pronunciamento, principalmente pela 
parte final, quando V. Exª não discrimina médicos que 
sejam formados em qualquer parte do mundo.

Na verdade, essa é uma discriminação, principal-
mente, com os nossos países do Cone Sul, do Merco-
sul, que têm profissionais que estão dispostos a prestar 
trabalho. Se nós tivéssemos médicos sobrando, teriam 
se candidatado muito mais.

O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Seria outra história.



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quinta-feira 10 70651 

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – No entanto, foram somente 
mil e poucos médicos que estão no Brasil que se can-
didataram a esse programa. E, quem está lá na ponta, 
lá no interior do Brasil, não quer saber se o médico é 
formado na USP. Ele quer saber se há um médico para 
assisti-lo nas suas dores, no seu sofrimento, quando 
não há, às vezes, nem um farmacêutico para protegê-lo. 

Portanto, parabenizo V. Exª. Acredito que é um 
programa social de alta relevância, importância.

Agora, procurar falar se há condições ou não 
há, lá no interior, com equipamentos, é outra história. 
Basta, logicamente, colocar os equipamentos neces-
sários. Mas que é importante interiorizar a Medicina, 
indiscutivelmente o é.

Parabenizo V. Exª por isso.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, requeri-
mento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 1.200, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais, e de acordo 
com as tradições desta Casa, as seguintes homena-
gens de pesar pelo falecimento, na cidade de Campo 
Mourão, no Paraná, do ex-deputado estadual e federal, 
o empresário DARCY DEITOS, ocorrido na noite de 
ontem, dia 08 de outubro:

a) Inserção em ata de Voto de Profundo Pesar; 
b) Apresentação de condolências à família.

Justificação

Poucos dias depois de celebramos os 25 anos 
da Promulgação da Constituição Federal de 1988, in-
felizmente morreu, na noite de ontem, 08 de outubro, 
na cidade de Campo Mourão, no Paraná, o empresário 
do ramo hoteleiro, ex-deputado estadual e ex-deputado 
federal constituinte pelo meu Estado, Darcy Deitos, 
de 69 anos. 

Darcy Deitos nasceu em Jaborá (SC), em 20 de 
maio de 1944, mudou-se com seus pais para Campo 
Mourão em 1954, com menos de 10 anos. Quatro anos 
depois começou a trabalhar e aos 21 anos abriu seu 
próprio escritório de contabilidade. 

Proprietário do Paraná Palace Hotel, Deitos foi 
pioneiro na cidade de Campo Mourão, na região no-
roeste paranaense. Em julho deste ano, já com câncer 
em estado avançado, ele foi homenageado com o título 
de Cidadão Honorário de Campo Mourão.

Em meados de 1974, Darcy Deitos fundou o di-
retório do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 
em Campo Mourão. Dois anos depois foi candidato a 
prefeito, mas não foi eleito. Em 1978 candidatou-se a 
deputado estadual e foi eleito. Concorreu novamente 
a prefeito de Campo Mourão em 1982, mas sem su-
cesso. Com 57.805 votos, foi eleito deputado federal 
Constituinte em 1986.

Ele foi também diretor do DER – Departamento 
de Estradas de Rodagem do Paraná -, nos anos 80, 
durante o governo de José Richa e nos últimos anos foi 
presidente da Suderhsa (atualmente Ipáguas), sendo 
ainda membro efetivo do Conselho Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, assessor da Casa Civil 
e coordenador Administrativo-Financeiro da Coorde-
nadoria da Região Metropolitana de Curitiba.

Darcy Deitos deixou os filhos Maximiliano, Ale-
xandre e Patrícia, além de netos, a quem apresento 
minhas condolências e toda solidariedade.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 2013. – Se-
nador Sérgio Souza.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – A Presidência encaminha-
rá o voto solicitado.

O requerimento que acaba de ser lido vai ao 
Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal rece-
beu o Ofício nº 302, de 2013, do Primeiro-Secretário 
da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à 
sanção do Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2009.

É o seguinte o Ofício:

Of. nº 302/2013/PS-GSE

Brasília, 9 de outubro de 2013

Assunto: Comunica envio de PL à sanção presidencial

Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foram aprova-

das as emendas oferecidas por essa Casa ao Projeto de 
Lei nº 791, de 2007, da Câmara dos Deputados (PLC 
nº 131, de 2009), que “Altera o art. 18 do Decreto-Lei 
nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, para possibilitar 
às autoridades consulares brasileiras celebrarem a 
separação e o divórcio consensuais de brasileiros no 
exterior”.

Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que 
a referida proposição foi enviada à sanção em 9-10-13.

Atenciosamente, – Deputado Marcio Bittar, Pri-
meiro-Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal rece-
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beu o Aviso nº 1.461, de 7 de outubro de 2013, do 
Ministro de Estado da Saúde, em resposta ao Reque-
rimento nº 949, de 2013, de informações, de autoria 
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 

União e Força/PTB – MT) – Sobre a mesa, ofício que 
será lido.

É lido o seguinte:

Ofício nº 211/2013 – CRE

Brasília, 3 de outubro de 2013

Assunto: Substituição de membro em Missão da CRE

Senhor Presidente,
Faço referência ao Ofício nº 101/2013 – CRE, 

no qual indiquei os Senhores Senadores Mozarildo 

Cavalcanti e Anibal Diniz, e a Senhora Senadora Va-
nessa Grazziotin para compor Missão desta Comissão, 
aprovada pelo Requerimento nº 38/2013-CRE, destina-
da a verificar, in locu, o não cumprimento bilateral do 
Acordo firmado entre o governo brasileiro e a república 
venezuelana que estabelece zona non-aedificandi na 
fronteira entre os respectivos países.

Isso posto, comunico que o Senador Anibal Diniz 
manifestou a impossibilidade de participar da referida 
Missão. Indico, portanto, o Senador Osvaldo Sobrinho 
em sua substituição.

Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço, 
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – O ofício que acaba de ser 
lido vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – O Senado Federal rece-
beu as seguintes matérias da Câmara dos Deputados: 
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O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Blo-
co União e Força/PTB – MT) – Os Projetos de Lei 
da Câmara nºs 83 a 88, de 2013, vão às Comissões 
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Quero agradecer a todas 
as Srªs e aos Srs. Senadores pela presença no dia de 
hoje, pelo trabalho relevante que prestaram.

Quero, também, parabenizar o Senador Jayme 
Campos, que está lá em Mato Grosso, fazendo sua 
caminhada pelos seus Municípios, visitando os seus 
diretórios e levando a sua mensagem a todos aqueles 
que trabalham por um Mato Grosso melhor. E quero 
dizer ao Senador que, na verdade, as coisas têm que 
ser dessa forma. A democracia é feita através do traba-
lho, visitando seus companheiros, levando a democra-
cia e levando, acima de tudo, o entusiasmo, para que 
possam edificar e construir um Brasil melhor. Portanto, 
parabéns ao Senador Jayme Campos.

E, com essas palavras, nós vamos encerrar a 
sessão de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Nada mais havendo a tra-
tar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando 
às Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada ses-

são deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com 
a Ordem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
SUBSTITUTIVO DA  

CÂMARA DOS DEPUTADOS AO  
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2002 – 

COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos do  

Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais.
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2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.160, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Reso-
lução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo Fer-
raço que altera o Regimento Interno do Senado 
Federal para determinar o envio à Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional das 
mensagens propondo perdão e reescalona-
mento de dívidas de que o Brasil seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, de 2013)

Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 
2013, do Senador Eduardo Lopes, que susta 
os efeitos da resolução administrativa ex-
pedida pelo Tribunal Superior Eleitoral nos 
autos da Petição nº. 9.495/AM, que redefine 
o número de Deputados Federais, Estadu-
ais e Distritais.

A matéria tem parecer da CCJ.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 

Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 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. (Paraná)

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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial – Requerimento  

nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
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tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Inácio Arruda, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que 
apresenta.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 35, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que re-
voga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso 
ao art. 52 e altera a redação do inciso VIII do 
art. 84 da Constituição Federal, a fim de tornar 
privativa do Senado Federal a competência 
para decidir sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Jorge Viana, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que ofere-
ce, com voto em separado do Senador Ro-
berto Requião.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial – Requerimento  
nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as  

Propostas de Emenda à Constituição  
nºs 46 e 61, de 2012) 

(Calendário Especial – Requerimento  
nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), queque inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviá-
rio que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
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toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

15

PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 177, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2013 (nº 2.820/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Memorando de Entendimento entre 
o Governo da República Federativa do Brasil, 
o Governo da República da Colômbia e o Go-
verno da República do Peru para Combater 
as Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços 
ou Comuns, assinado em Letícia, em 20 de 
julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.099, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

17 
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 733, 
de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando que 

o Projeto de Lei do Senado nº 450, de 2012, seja ana-
lisado pela Comissão Temporária de Modernização da 
Lei de Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

18 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 835, 
de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitan-
do o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 
e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 364, 
373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, 
a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização 
do FGTS para pagamento de serviços educacionais).

19 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, 
de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, 
de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 
586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 364, 
373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 390, de 2012, 
a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização 
do FGTS para pagamento de serviços educacionais).

20 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 902, 
de 2013, do Senador José Agripino, solicitando a trami-
tação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 300, de 
2005; com o de nº 565, de 2007 (já apensado aos Proje-
tos de Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), por 
regularem matéria correlata (empréstimos consignados).

21 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, 
além das Comissões constantes do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (cancelamento de CNPJ no caso de uti-
lização de mão-de-obra escrava).

22 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando 



70792 Quinta-feira 10 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2013, 
além das Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no caso 
de utilização de mão-de-obra escrava).

23 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando a 
tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 
710, de 2011; e 287, de 2013, por regularem matéria 
correlata (greve no serviço público).

24 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitando 
a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de Lei do 
Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

25 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Amaral, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 229, 
de 2013, além da Comissão constante do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (cobertura de planos de saúde).

26 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando 
o desapensamento dos Projetos de Lei do Senado nºs 
138 e 227, de 2011, a fim de que tenham tramitação 
autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).

27 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 952, 
de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando que, 
sobre o Projeto de Resolução nº 11, de 2013, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(comparecimento do Presidente do BNDES à CAE).

28 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 973, 
de 2013, do Senador Romero Jucá, solicitando que, 
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 220, de 2013, além 
da Comissão constante do despacho inicial de distri-

buição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justi-
ça e Cidadania (regulação de operações de seguros).

29 
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitando 
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473, de 2011, 
além da Comissão constante do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Hu-
manos e Legislação Participativa (regulamentação do 
exercício da acupuntura).

30 
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solicitando 
que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 165, de 
2010; e 79, de 2011, que tramitam em conjunto, além 
das Comissões constantes do despacho inicial de dis-
tribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (abono para benefício de prestação continuada).

31 
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, so-
licitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 
165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam em conjunto, 
além das Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de presta-
ção continuada).

32 
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Souza, so-
licitando que, sobre os Projetos de Lei do Senado nºs 
165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam em con-
junto, além das Comissões constantes do despacho 
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de As-
suntos Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.043, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 344, de 
2013, além da Comissão constante do despacho inicial 
de distribuição, seja ouvida, também, a de Educação, 
Cultura e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).
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34 
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
206, de 2012, além das Comissões constantes do 
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, 

a de Constituição, Justiça e Cidadania (isenção do 
pagamento de direitos autorais em serviços de hos-
pedagem).

O SR. PRESIDENTE (Osvaldo Sobrinho. Bloco 
União e Força/PTB – MT) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 27 mi-
nutos.)
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Ata da 176ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 10 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se 
às 19 horas e 5 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Há número regimental, declaro 

aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido vai à publicação.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência defere o reque-
rimento que acaba de ser lido, nos termos do Regi-
mento Interno.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que 

será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido às Comissões competentes.

Sobre a mesa, projeto que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-
nário a abertura de prazo de cinco dias úteis perante 
a Mesa, para recebimento de emendas ao Projeto 

de Resolução nº 76, de 2013, resultante de parecer 
lido anteriormente, nos termos do Regimento Interno.

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Foi lido anteriormente o Parecer 
n° 1.122, de 2013, da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n° 53, de 2013.

A matéria ficará perante a Mesa durante cinco 
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do 
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício 
n° 276, de 2013, do Presidente da Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania, que comunica a aprecia-
ção, em caráter terminativo, do Projeto de Lei Câmara 
n° 1, de 2013.

É o seguinte o Ofício:

Ofício nº 276/2013-PRESIDÊNCIA /CCJ

Brasília, 9 de outubro 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 terminati-
vo, pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 1, 
de 2013, que “Dispõe sobre a definição, qualificação, 
prerrogativas e finalidades das Instituições Comunitá-
rias de Educação Superior – ICES, disciplina o Termo 
de Parceria e dá outras providências”, de autoria da 
Deputada Maria do Rosário e Outros.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos 
de estima e consideração.

Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presi-
dente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania e cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício n° 276, 
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 n° 1, 
de 2013, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do 
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu gostaria de cumprimentar 
todos os que estão ligados na TV Senado, na Rádio 
Senado, e todos os que trabalham na Rádio e na TV 
Senado e que nos ajudam a fazer com que as ses-
sões do Senado Federal sejam sempre transmitidas 
ao vivo, assim como as reuniões das comissões. Não 
é, Senador Flexa? Nosso 1º Secretário da Casa, que 
é uma espécie de nosso prefeito, de nosso alcaide.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Sem revisão do orador.) – Temos que cumprimen-
tar o Brasil inteiro que nos vê pela TV Senado e nos 
ouve pela Rádio Senado e cumprimentar também os 
nossos funcionários, companheiros, que fazem essa 
divulgação na comunicação do Senado, que, sem so-
bra de dúvida, é um fator importante para dar mais 
transparência aos trabalhos da Casa.

V. Exª, na condição de Presidente, abre a sessão 
de hoje. E eu peço, pela ordem, que V. Exª possa me 
inscrever para uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está inscrito para uma co-
municação inadiável, Senador Flexa Ribeiro.

Senador Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/

PCdoB – CE. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
peço que V. Exª me inscreva como Líder.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª, Senador Inácio Arruda, 
está inscrito como Líder.

Convido o Senador Mozarildo Cavalcanti, como 
orador inscrito, para abrir a sessão de hoje.

E devo dizer, Senador Flexa e todos colegas, que, 
de fato, é um pessoal invisível, que ninguém vê, porque 
está sempre atrás das câmaras, e há o pessoal que 
está nas mesas, trabalhando madrugada adentro, fim 
de semana, para que a gente tenha essa extraordinária 
audiência na Rádio e na TV Senado. Quando vou ao 
Acre ou a qualquer lugar, a pessoa diz: “Olha, a gente 
está ligado na Rádio e na TV Senado para buscar a 
melhor e a mais atual informação sobre as decisões 
do Congresso e do Senado brasileiro”. Então, a gente 
tem que parabenizar esse pessoal que trabalha e que 
ninguém vê, mas são eles que fazem a gente poder 
usar esse espaço que é tão importante.

Senador Mozarildo, V. Exª, como orador inscrito, 
tem a palavra.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 
e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge 
Viana, que, como eu, é um homem da Amazônia, por-
tanto, conhece muito bem o tema que eu vou abordar 
e a homenagem que eu vou prestar, justamente refe-
rente às medidas que foram tomadas principalmente 
pelas Forças Armadas de um modo geral, mas espe-
cialmente pelo Exército brasileiro.

Nos idos de 1968, em plena Floresta Amazônica, 
um grupo de militares e civis passou a atuar, de forma 
ordenada, na tentativa de tornar menos inóspito o co-
tidiano dos brasileiros que viviam naquelas paragens.

O Brasil daquele tempo ainda almejava um desi-
derato muito antigo, que historicamente se situa ainda 
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no período inaugural do País, na segunda década do 
século XIX.

A integração nacional, conquista recente acele-
rada pelo extraordinário avanço das comunicações, 
mantinha-se, mesmo nos anos 1960, como um de 
nossos principais objetivos.

A visão, o empenho, a dedicação e o destemor 
de indisputados patriotas, que se reuniram no glorioso 
6º Batalhão de Engenharia de Construção (6º BEC), 
contribuíram decisivamente para que o Brasil cum-
prisse um de seus mais altos desígnios no século XX: 
integrar-se totalmente como Nação – de norte a sul, 
de leste a oeste.

Desdobramento da 1ª Companhia Especial de 
Engenharia de Construção, sediada em Manaus, no 
Amazonas, o 6º Batalhão de Engenharia de Constru-
ção – que nos anos 1990 recebeu a apropriada deno-
minação de Batalhão Simon Bolívar, em justa e sincera 
homenagem ao grande estadista latino-americano – 
confunde-se com o próprio Estado de Roraima, que 
tem o privilégio de sediá-lo.

Criado no dia 29 de agosto de 1968, por meio de 
Decreto Presidencial, o 6º Batalhão de Engenharia de 
Construção concorre há mais de 45 anos para a melho-
ria das condições de vida da população de Boa Vista 
– sua sede, e de todo o Estado de Roraima e região.

Aliás, é bom que se diga que foi justamente esse 
Batalhão que interligou, através da BR – 174, a capital 
do meu Estado, Boa Vista, a Manaus; e também Boa 
Vista à fronteira com a Venezuela.

Como lembrou o Tenente-Coronel Carlos Eduardo 
Machado Gouvêa, comandante do 6º BEC, o recente 
aniversário constitui-se em data relevante tanto para o 
Batalhão quanto para Roraima. Na verdade, enfatizou 
o militar, não há como dissociar a história do Estado e 
a da guarnição militar.

O 6º BEC é presença marcante e constante em 
Roraima, atuando em atividades essenciais para a 
infraestrutura do Estado. A partir de sua implantação, 
o Batalhão se constituiu em decisivo vetor de desen-
volvimento regional.

Com um corpo técnico composto por militares 
e civis de alta qualificação, o 6º BEC realizou a aber-
tura e implantação da BR-174, que eu já mencionei, 
que liga Boa Vista a Manaus, ao sul, e à vizinha Ve-
nezuela, ao norte. Trata-se de uma obra de quase mil 
quilômetros de extensão, que se consagrou como eixo 
principal para o escoamento da produção local e para 
o trânsito de mercadorias, bens e pessoas de outros 
Estados da Federação.

Coube igualmente ao 6º BEC a construção da 
BR-401, ligando Boa Vista a Guiana – ex-colônia da 
Inglaterra, atualmente República da Guiana.

Trata-se de obra de 202 quilômetros, que se tem 
firmado como importante via de integração subconti-
nental.

Além dessas duas importantes rodovias federais, 
o 6º BEC viu-se envolvido na construção de importan-
tes rodovias estaduais e vicinais, promovendo a inter-
ligação de Roraima.

Aliás, aqui, eu quero até defender, Senador Jor-
ge, que muitos desses recursos que são liberados pelo 
Ministério dos Transportes através do DNIT poderiam 
ter como contratado para as obras o 6º BEC. Assim, 
não haveria tanto desvio de recursos públicos, como 
se tem notícia, em todas essas rodovias federais no 
meu Estado.

Em observância à sua vocação, o Batalhão ora 
celebra quatro décadas e meia de atividades, respon-
dendo por respeitáveis empreitadas na urbanização 
também da nossa capital, com a abertura e pavimen-
tação de importantes artérias.

É igualmente necessário destacar a continuada 
atuação no saneamento básico, que assegura saúde 
e bem-estar a milhares de roraimenses.

No corrente ano, o 6º BEC trabalha na recupe-
ração de áreas degradadas no estratégico Município 
de Pacaraima, em área fronteiriça com a Venezuela, 
no norte do Estado. Ali vêm sendo realizadas ações 
fundamentais para a recuperação da biodiversidade 
regional, inclusive com plantio de árvores.

Atenta a uma história que avança para completar 
meio século, o 6º Batalhão de Engenharia de Cons-
trução monitora, acata e enfrenta, com recorrente su-
cesso, novos desafios.

Uma de suas missões atuais é a restauração da 
BR-401, no trecho que leva ao Município de Bonfim, 
já na fronteira com a Guiana. O projeto, que será con-
duzido em conjunto com o DNIT – eu frisei, ainda há 
pouco, que deveriam ser todos feitos realmente pelo 6º 
BEC, porque não haveria nenhum tipo de maracutaia 
–, encontra-se em fase de adequação.

Passados todos esses anos, Sras e Srs. Sena-
dores, convém lembrar as adversidades que os pio-
neiros enfrentaram por ocasião do deslocamento do 
6º Batalhão de Engenharia de Construção de Manaus 
para Boa Vista.

Acolhidos pelo antigo Território Federal de Rorai-
ma, estabelecido ainda na Era Vargas, a transferência 
da unidade deu-se em fevereiro de 1969, por via aé-
rea e fluvial. A instalação definitiva ocorre já no mês 
seguinte, março do mesmo ano.

Os primeiros militares deslocados para Boa Vis-
ta foram abrigados em modestas barracas de lona, 
montadas na atual sede do Grêmio de Subtenentes e 
Sargentos, no bairro da Mecejana.
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Por seu turno, o Comando do 6º Batalhão de 
Engenharia de Construção foi então instalado na an-
tiga Guarda Territorial, atual prédio da Secretaria de 
Segurança.

O Tenente-Coronel Ney de Oliveira Aquino, par-
ticipante da histórica marcha do 5º BEC do Rio de 
Janeiro para Porto Velho, em Rondônia, foi o primeiro 
comandante do novo Batalhão.

Enfim, cumpre-me destacar que, integrando as 
comemorações dos 45 anos, foi lançada uma belíssi-
ma publicação, que tive a honra de receber em meu 
gabinete, relatando em texto e fotos a heroica trajetó-
ria do 6º BEC.

Em 80 páginas estão condensadas as mais re-
levantes atividades desenvolvidas pelo Batalhão entre 
1968 e 2013, além de impressionantes, reveladores e 
comoventes depoimentos de antigos comandantes.

Finalizando, Sr. Presidente, quero parabenizar o 
atual Comandante do 6º Batalhão de Engenharia de 
Construção, Tenente-Coronel Carlos Eduardo Machado 
Gouvêa, e todos os seus subordinados pela decisiva e 
permanente contribuição ao desenvolvimento do meu 
Estado de Roraima.

Que nos anos vindouros, o 6º BEC continue 
brindando Roraima e os roraimenses com seus indis-
pensáveis aportes para o progresso do Estado e de 
toda a Região.

Por isso, Sr. Presidente, encerro, cumprimentan-
do, mais uma vez, o Comandante e demais funcioná-
rios civis e militares do 6º Batalhão de Engenharia de 
Construção. E, repito, se o Ministério dos Transportes, 
através do DNIT, realmente passar a fazer os convênios 
para construção de rodovias federais ou estaduais ou 
vicinais, nós teremos um grande saneamento na ques-
tão das verbas que vão para o Estado para esse fim.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, e convido para fazer uso da pala-
vra, para uma comunicação inadiável, o Senador Flexa 
Ribeiro. Em seguida, voltamos à lista de oradores com 
o Senador Sérgio Souza.

Grande Ricardo Ferraço, Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores desta Casa.

(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – É, eu estava com o Presidente 
Lula num evento de combate ao trabalho infantil, na 
III Conferência Mundial sobre o Trabalho Infantil, reali-
zada aqui em Brasília, um feito histórico para o Brasil, 
que tem diminuído muito o trabalho infantil, apesar de 

ainda termos este tema como um desafio. Peço des-
culpa por não ter estado lá.

Com a palavra, o Senador Flexa, para uma co-
municação inadiável, 1º Secretário da Casa.

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge Viana, Srs. 
Senadores, eu venho à tribuna hoje para saudar a maior 
festa religiosa do mundo, que acontece a cada segun-
do domingo de outubro de todos os anos, na cidade 
de Belém, capital do meu Estado do Pará.

Senhoras e senhores telespectadores da TV Se-
nado, ouvintes da Rádio Senado, em especial meus 
amigos e minhas amigas do Pará, que sabem o quanto 
é importante essa festa para nós, paraenses. Eu diria, 
sem medo nenhum de errar, que se trata de um se-
gundo Natal para nós, paraenses.

Terça-feira, dia oito, houve a abertura oficial do 
Círio de Nazaré, pela Arquidiocese, que, em 2013, apre-
senta o tema A Igreja em Oração Unida à Maria, Mãe 
de Jesus. Esse o tema do Círio de 2013, que completa 
este ano 221 anos de história e tradição. Há mais de 
dois séculos, essa romaria acontece a cada segundo 
domingo do mês de outubro de cada ano.

É importante que o Brasil inteiro tome conheci-
mento de que essa procissão do Círio reúne mais de 
dois milhões de pessoas.

Senador Jorge Viana, V. Exª, que conhece bem 
por ser do Acre e ter um contato permanente com o 
Pará, e o Governador do Acre, Tião Viana, seu irmão, 
que estudou Medicina no nosso Estado, sabem o que 
representa essa festividade que nós comemoramos.

Há exatamente, nesta época para o Círio, o in-
cremento no turismo no Estado do Pará, o turismo 
religioso. Os paraenses que estão fora do Estado se 
deslocam para visitar os seus familiares, e os do in-
terior vão à capital para participarem dos festejos do 
Círio de Nazaré.

É importante que se diga que o Círio de Nazaré, 
na realidade, não se resume apenas a uma romaria. 
São 11 romarias que se realizam ao longo dos 15 dias 
das festividades, sendo que a mais importante, o Círio 
de Nazaré, que ocorre no segundo domingo, é a que 
reúne mais de 2 milhões de pessoas a cada ano nas 
ruas de Belém.

As festividades começaram, como eu disse, com 
o lançamento das festividades do Círio, no dia 8; ama-
nhã, há o traslado da imagem peregrina da Basílica do 
Colégio Gentil Bittencourt até Ananindeua, onde per-
noita; e, no sábado pela manhã, há uma nova romaria 
rodoviária que leva a santa peregrina, depois de uma 
santa missa em Ananindeua, que é a cidade vizinha a 
Belém, até Icoaraci, que é um distrito da nossa cida-
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de; a partir de Icoaraci, vem a romaria fluvial; com os 
barcos enfeitados, centenas de barcos acompanham 
a santa; essa romaria fluvial vai até a escadinha do 
cais do porto, de onde parte numa romaria de motos, 
levada pelos motoqueiros até a Basílica de Nazaré, 
de onde sairá no sábado ainda, numa romaria que 
chamamos de trasladação, que é levar a imagem pe-
regrina de Nossa Senhora de Nazaré da Basílica até 
a Catedral da Sé, num trajeto inverso ao do Círio. No 
domingo, então, acontece a grande romaria que é o 
Círio de Nazaré, uma romaria que transporta a santa 
Nossa Senhora de Nazaré peregrina da Catedral da Sé, 
depois de uma missa. A partir das 6 horas da manhã, 
a romaria parte para alcançar a Basílica de Nazaré, 
esta a romaria mais importante, que é a do Círio de 
Nazaré, que demora, entre seu início e término, em 
torno de seis a seis horas e meia,...

(Soa a campainha.) 

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ... terminando em torno de 13h, 13h30.

Quero finalizar, Presidente, depois de todas essas 
explicações que dei para que o Brasil inteiro tome co-
nhecimento da importância do nosso Círio de Nazaré, 
que é, como disse, o segundo Natal dos paraenses. 
Assim como desejamos na época natalina “feliz Natal!”, 
agora, durante a época do Círio, desejamos a todos 
os paraenses “feliz Círio!”. 

Eu quero desejar, finalizando, um feliz Círio a 
todos os paraenses. Estendo esse desejo, que repre-
senta sinceros votos de paz, saúde e fraternidade, a 
todos os brasileiros, colegas Senadores desta Casa, 
servidores, jornalistas e todos os que nos acompanham 
pelos veículos de comunicação do Senado Federal.

(Interrupção de som.)

O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já concluo, Presidente.

Neste mês, Belém do Pará se transforma na ca-
pital da fé, e mesmo as pessoas que possuem outra 
orientação religiosa respeitam e compartilham desse 
momento cultural solidário e de muita energia positiva 
que o Pará irradia ao mundo. Belém dá um belo exem-
plo de tolerância e respeito religioso.

Aos paraenses que estão longe de sua terra, que 
retornam nessa época e que vão se reunir no domin-
go para o tradicional almoço de confraternização com 
os amigos e familiares, também desejo um excelente 
e feliz Círio!

Que esse sentimento tão bonito de ser paraense 
renove, mais uma vez, nossa força e saúde em busca 
de dias melhores para todos nós! 

Feliz Círio e que Nossa Senhora de Nazaré aben-
çoe a todos nós!

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador 
Flexa. Desse evento, todos nós, da Amazônia, temos 
muito orgulho e satisfação. É uma coisa fantástica! V. 
Exª foi muito feliz em trazer para cá o anúncio de mais 
um evento que mexe com o Brasil inteiro e com o sen-
timento da alma e da fé brasileira.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador 
Sérgio Souza, como orador inscrito, e que já está aqui, 
inclusive, na tribuna.

Grande Senador Sérgio, o único defeito de V. 
Exª é brigar demais pelo Paraná, que termina sendo 
uma qualidade.

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB – 
PR) – Talvez essa seja a minha maior qualidade.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – É um dos bons colegas que temos 
aqui. Certamente, a Ministra Gleisi, que o tem como 1º 
Suplente, está satisfeita, porque V. Exª tem cumprido à 
risca o compromisso de defender o Paraná e o Brasil.

Com a palavra, V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 

– PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Falando no Paraná, Sr. Presidente, tivemos, 
no final da manhã até início da tarde, uma importante 
reunião com a Ministra Gleisi, com o novo Secretário 
de Portos, também com o Ministro dos Portos, com 
o Ministro Adams, tratando da licitação das áreas no 
Porto de Paranaguá, inclusive com a instalação de 
novos berços de atracação, otimizando aquele porto.

Sr. Presidente, meu Líder do PMDB, companheiro 
Senador Eunício Oliveira, Senadores aqui presentes, 
eu venho à tribuna para falar um pouco sobre segu-
rança pública. 

O Senado Federal tem instalado, nos últimos 
tempos, importantes temáticas para debater temas 
de forma específica e dar uma solução rápida. Não 
podemos mais deixar por anos projetos tramitando 
no âmbito do Senado, no âmbito do Poder Legislativo, 
sem uma solução, principalmente naquilo que a popu-
lação mais precisa e exige: segurança pública, saúde 
e educação. E o tema segurança pública é o que me 
traz à tribuna nesta tarde. 

Na semana passada, mais especificamente no 
dia 2 de outubro, o Presidente do Senado, Senador 
Renan Calheiros, instalou a comissão especial que 
debaterá propostas relacionadas à segurança pública. 
Na ocasião, o Presidente do Senado observou que a 
segurança pública é atribuição dos Estados e Municí-
pios. Porém, diante das tremendas dificuldades fiscais 
enfrentadas por esses entes, deve necessariamente 
ser debatida e enfrentada pelo Poder Legislativo.
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A comissão terá 90 dias para propor um mode-
lo de segurança para o País, partindo das propostas 
já em tramitação no Senado e também de outras que 
vão surgir no decorrer dos trabalhos dessa comissão.

Ontem, passada apenas uma semana da insta-
lação, realizamos, sob a Presidência do Senador Vital 
do Rêgo, a primeira reunião da comissão. Na oportu-
nidade, analisamos e aprovamos o plano de trabalho 
apresentado pelo Senador Pedro Taques, que será o 
Relator dessa comissão.

Entre as medidas propostas, foi aprovada a di-
visão dos assuntos em cinco sub-relatorias: proteção 
ao cidadão e à vítima; financiamento de segurança 
pública; estrutura da polícia brasileira; defesa civil; e 
regulamentação de atividades potencialmente nocivas 
à segurança do cidadão e outros temas.

Na reunião de ontem, tive a honra de ser desig-
nado Sub-Relator do último tema: regulamentação de 
atividades potencialmente nocivas à segurança dos 
cidadãos e outros temas.

Ao todo, Srªs e Srs. Senadores, foram encon-
tradas, pelo secretário da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, 44 proposições em tramitação no 
Senado Federal que versam diretamente sobre o tema 
da segurança pública, excluídas as matérias de Direito 
Penal e de Execução Penal, que já tramitam em comis-
sões específicas, como é a Comissão de Senadores 
que analisam o novo Código Penal e a Comissão de 
Juristas, que está por terminar uma proposta sobre 
execuções penais.

No tópico em que fui designado Sub-Relator, 
constam 10 proposições para serem analisadas:

– PLC 25/2008, que dispõe sobre a segurança 
em bancos, empresas de vigilância e empresas de 
transporte de valores;

– PLC 40/2008 , que institui o Dia Nacional da 
Segurança Pública;

– PLS 35/2013, que dispõe sobre segurança em 
casas de shows;

– PLS 74/2013, que dispõe sobre a comerciali-
zação de sinalizador náutico;

– PLSs 171, 176 e 607, que dispõem sobre o 
controle de munições e proíbem a comercialização e 
aquisição de armas de fogo e munições;

– PLS 699/2011, que dispõe sobre o uso de co-
letes à prova de balas para jornalistas;

– PLS 301/2009, que dispõe sobre o porte de 
arma para agentes e inspetores do Poder Judiciário e 
para agentes de trânsito;

– PLS 421/2009, que trata da infraestrutura e 
segurança nacional.

Esses são os projetos de lei cujo tema foi desig-
nado a mim.

Enfim, são inúmeras as proposições, além de 
ideias e experiências exitosas nessa área, que procu-
rarei identificar para construção de um relatório parcial, 
que deverá ser repassado ao nosso Relator-Geral, 
Senador Pedro Taques.

Aliás, cumpre registrar que, exatamente para ob-
ter informações sobre todos os temas que envolvem 
o trabalho da comissão especial criada e instalada há 
uma semana, cuja primeira reunião ocorreu ontem, 
também foi aprovada a proposta do Relator Pedro 
Taques de realização de uma audiência pública para 
tratar de cada um dos assuntos.

No caso específico da regulamentação de ativi-
dades potencialmente nocivas à segurança dos cida-
dãos, a audiência pública será a última e ocorrerá no 
dia 13/11, com a presença dos seguintes convidados:

– representantes do Sinarm (Sistema Nacional 
de Armas), do Departamento de Polícia Federal do 
Ministério da Justiça;

– representante da ONG Sou da Paz;
– Sr. José Tadeu da Silva, Presidente do Conse-

lho Federal de Engenharia e Agronomia;
– Sr. Nelson de Abreu Pinto, Presidente da Asso-

ciação Brasileira das Entidades e Empresas de Gas-
tronomia, Hospedagem e Turismo;

– outros convidados que vamos definir nos pró-
ximos dias.

Eventualmente, é possível ser necessário o con-
vite de alguns outros palestrantes para que todos os 
temas sejam abordados. Isso é muito importante para 
nós formarmos propostas que estejam de acordo com 
a necessidade de darmos a segurança aos cidadãos.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em muito 
boa hora, o Senado Federal decide instituir uma comis-
são especial para tratar da segurança pública no País. 
Inclusive, o Senado Eunício Oliveira, meu Líder, é mem-
bro dessa Comissão e fará importantes contribuições.

Os números da violência no Brasil são alarman-
tes, e o sentimento de insegurança da população na-
cional é crescente.

Voltando-me para a situação do meu Estado, o 
Estado do Paraná, cito como algo inaceitável o núme-
ro de homicídios na capital, a cidade de Curitiba, nos 
últimos anos.

Segundo dados oficiais da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública do Paraná, Curitiba teve 5.806 
homicídios entre 2004 e 2013. E o pior: nesse mesmo 
período, a Justiça recebeu tão somente 1.314 casos 
que deram origem a processo penal, ou seja, em tor-
no de 20% tão somente, considerando assassinatos e 
casos de tentativa de homicídio. Ou seja, pelo menos 
4.500 assassinatos continuam sem solução, assassi-
natos cometidos em Curitiba, nos últimos dez anos.
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Apenas em 2011, foram assassinadas, na cida-
de de Curitiba, que possui 1,8 milhão de habitantes, 
685 pessoas. 

Para efeito de comparação, Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, em toda a França, cuja população 
se estima em torno de 65 milhões de habitantes, foram 
registrados menos homicídios do que na Capital do 
Paraná, cuja população é de 1,8 milhão de habitantes. 
Na França, o registro foi de 665 homicídios. Na França 
ainda, a taxa de resolução dos homicídios ultrapassa 
90%, enquanto, no meu Estado, o Estado do Paraná, 
essa taxa não chega a 20% − no caso da Capital do 
Paraná, esses são os dados.

Digo isso tudo, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, sem falar de todas as outras modalidades cri-
minosas que tanto afligem e apavoram os curitibanos 
e todos os brasileiros.

Espero que, depois destes 90 dias, possa o Se-
nado Federal apresentar ao País um relatório que con-
tribua efetivamente para o aprimoramento da Política 
Nacional de Segurança Pública, com sugestões de 
aperfeiçoamento das normas vigentes, apresentando 
proposições que, ao final, resultem em verdadeiras 
melhorias na segurança de toda a população, com a 
aprovação de projetos de lei que possam ser implan-
tados o mais rápido possível.

(Soa a campainha.)

O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco Maioria/PMDB 
– PR) – Garante-se, assim, ao cidadão brasileiro, ao 
cidadão paranaense, ao cidadão curitibano, uma maior 
sensação de segurança pública.

Esse é o nosso pleito.
Eram essas as minhas palavras, agradecendo a 

todos a atenção, Sr. Presidente, e desejando a todos 
uma boa tarde.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Sr. Presidente, peço a palavra 
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, tem a palavra o Se-
nador Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do ora-
dor.) – Sr. Presidente, apresentamos requerimento, de 
acordo com o disposto no art. 154, inciso III, e no § 5º 
do art. 199 do Regimento Interno, para a realização 
de uma sessão especial, no próximo dia 18 de outu-
bro, em homenagem aos professores do nosso País.

Esse requerimento já tem o número de assina-
turas que o Regimento Interno do Senado exige. Es-
tou protocolizando-o na Mesa e solicito a V. Exª para 
que, na Ordem do Dia da sessão, o requerimento seja 
apreciado, para que, na próxima sexta-feira, nós pos-
samos, no plenário do Senado, fazer uma homenagem 
aos professores do Brasil.

O próximo dia 15 de outubro será o Dia do Pro-
fessor. Essa categoria é muito importante para o País, 
é necessária para a formação de todos os brasileiros 
num País tão carente de educação. Na semana que 
vem, o próximo dia 15 será o Dia do Professor, e a 
semana que vem será a Semana do Professor. Esta-
mos propondo que a semana que vem seja conclusa 
no Senado Federal, no próximo dia 18, na sexta-feira, 
com a sessão solene em homenagem aos professo-
res deste País.

Então, estamos encaminhando, nesse sentido, 
este requerimento à Mesa, para que, nesta sessão, ele 
seja apreciado, para que haja a realização da sessão 
solene na próxima sexta-feira.

Nesses termos, Sr. Presidente, peço seu defe-
rimento.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Mesa dará o encaminhamento 
regimental à solicitação de V. Exª, que vem acompa-
nhada de uma justa justificativa, Senador Randolfe 
Rodrigues.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será votado oportunamente.

Convido a fazer uso da palavra, porque se ins-
creveu primeiro, o Senador Inácio Arruda, para fazer 
uma comunicação de Líder.

Em seguida, o Senador Eunício falará como ora-
dor inscrito. Já que não há outros colegas no plenário, 
fica, assim, garantida uma ordem de trabalho. Terá a 
palavra, em seguida, o Líder Eunício Oliveira.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero cumpri-
mentar o Senador Eunício Oliveira pelo desempenho 
na última pesquisa Vox Populi.

Senador Eunício, em todos os cenários do Estado 
do Ceará, V. Exª seria eleito Governador do Estado. V. 
Exª participa conosco da base do Governo Cid Gomes 
e da base, especialmente aqui, do Governo da Presi-
dente Dilma Rousseff. Então, meus parabéns! Sucesso 
nessa grande empreitada, que sei que é muito impor-
tante para o nosso Estado e para o Partido de V. Exª!

Sr. Presidente, na próxima segunda-feira, fare-
mos aqui uma homenagem ao centenário de um dos 
maiores poetas da língua portuguesa, o centenário de 
Vinicius de Moraes. Eu aproveito a oportunidade para 
convidar a participar dessa homenagem todos os Se-
nadores, todos os amigos da poesia, da literatura, da 
música e da arte brasileira, que despertou em Vinicius 
de Moraes. Não podemos deixar de homenageá-lo.

Na próxima semana, nós também... Eu participo 
de uma associação de amizade com o Vietnã. É uma 
associação muito importante, que liga Deputados, Se-
nadores e empresários, gente que trabalha com o Vie-
tnã e com o Brasil. E vamos fazer um pronunciamento 
de homenagem a um dos maiores líderes de todos os 
tempos, o chamado General Giap. O Giap tinha ape-
nas três medalhas, e cada uma foi obtida devido a uma 
guerra que ele venceu, entre elas uma guerra com o 
exército norte-americano. Não é pouca coisa o papel 
de Giap na história da luta anti-imperialista e antico-
lonial no mundo contemporâneo.

No dia de hoje, em nome do meu Partido, eu 
gostaria de prestar um apoio, que considero muito 
importante, à luta dos bancários. Os trabalhadores 
de bancos brasileiros tiveram, no último semestre, os 
maiores lucros da história. Tanto os bancos privados 
como os bancos públicos estão apresentando recordes 
de lucratividade no nosso País, e alguns são bancos 
estrangeiros que têm lucros, que remetem bilhões para 
suas matrizes e que estão se negando, até o presente 
momento, a dar um reajuste salarial, as bonificações 
adequadas e as participações nos lucros aos seus 

empregados, que são trabalhadores que cuidam exa-
tamente de garantir ao povo brasileiro os meios ade-
quados para desenvolver os projetos que permitem ao 
Brasil alavancar ainda mais a sua economia.

Então, quero registrar que os bancários estão 
numa forte mobilização, que começou no mês de se-
tembro e que entra pelo mês de outubro, e lastimar 
a atitude patronal que tem mantido a posição que só 
se encerra, só negocia depois de um movimento de 
quase um mês de paralisação. E vão chegar ao pon-
to que era a exigência mínima inicial dos bancários. 
No final, haverá uma negociação que deverá atender 
minimamente aquela pauta que os bancários coloca-
ram. Mas a atitude patronal refratária é a de que só 
negocia, só oferece o mínimo do mínimo, e isso leva 
a paralisações que, é claro, terminam prejudicando 
a atividade econômica brasileira, terminam prejudi-
cando parte significativa da população mais carente, 
mais pobre, que, às vezes, precisa dos serviços das 
agências, para, no final, depois de 20 dias ou 30 dias 
de paralisação, chegar a um acordo que era pratica-
mente aquilo a que almejava parte dos trabalhadores.

Essa atitude não é correta por parte do patronato.

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – É preciso alterar esse tipo de concep-
ção para garantir isso aos trabalhadores de empresas 
que têm essa altíssima lucratividade. Talvez, não haja 
no mundo bancos com a lucratividade próxima daquela 
alcançada pelos bancos no Brasil.

Por essa razão, Sr. Presidente, quero registrar, 
especialmente em nome dos bancários do meu Esta-
do, o Estado do Ceará, que o Sindicato dos Bancários 
tem uma marca na história de luta em defesa dos in-
teresses da sua categoria. O Sindicato dos Bancários 
do meu Estado é uma instituição do povo cearense, 
porque ali lutamos pela democracia, ali fortalecemos 
a luta popular. O Sindicato dos Bancários reforça esse 
caminho de dar apoio a um grande número de outras 
instituições populares. Quero registrar que a atitude do 
Sindicato dos Bancários em nosso Estado é sempre 
a de fazer uma luta dura, firme, mas muito respeito-
sa, uma luta que tem a natureza econômica e política 
elevada, porque formada de quadros de grande valor.

Aqui mesmo, ontem, encontrei, na sessão do Con-
gresso em homenagem à Constituinte, um ex-diretor do 
Sindicato dos Bancários de São Paulo, hoje Deputado 
Federal, ex-Ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, 
com o adesivo da greve dos bancários na lapela, mos-
trando de onde vêm muitos importantes quadros que 
governam o País. Eles vêm dessa cepa. É gente com 
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capacidade técnica, bem formada, bem preparada e 
de grande valor político.

Devemos ter com a greve dos bancários esse 
cuidado, esse zelo, e o nosso Partido, através de suas 
lideranças sindicais e de suas lideranças políticas que 
atuam no Parlamento brasileiro, quer colocar aqui o seu 
apoio absoluto e total à luta dos bancários no Brasil 
inteiro, especialmente, evidentemente, no nosso Es-
tado, no Estado do Ceará.

Agradeço a V. Exª. Sei que o Estado de V. Exª 
também está enfrentando a greve com essa qualida-
de, que é a greve dos bancários.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – É uma greve que já dura 22 dias, 
acho, e que mexe com a vida do brasileiro. Todo mundo 
está em situação precária, esperando que se ponha 
fim a essa negociação e que, assim, volte à normali-
dade o funcionamento da rede bancária. Cumprimento 
V. Exª, Senador Inácio Arruda.

Convido a fazer uso da palavra o Senador Eu-
nício Oliveira.

V. Exª está inscrito como orador e como Líder. 
V. Exª pode falar como Líder ou como orador inscrito.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Prefiro falar como orador inscrito, porque te-
nho um pouco mais de tempo, se V. Exª me permite.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª fala, então, como orador 
inscrito, e o Senador Inácio usa o espaço da Liderança.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE) – Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Tem a palavra V. Exª.

O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco Maioria/PMDB 
– CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cidadãs e 
cidadãos do meu Ceará e de todo o Brasil que acom-
panham o nosso trabalho pelo Sistema de Comunica-
ção Social do Senado Federal.

O mês de outubro, Sr. Presidente, carrega co-
memorações de raro simbolismo para o Brasil e para 
várias gerações de brasileiros. Há 25 anos, era pro-
mulgada a nossa Carta Magna feita pelos Constituin-
tes. Há 60 anos, a Petrobras, nossa maior empresa 
– resultado da persistência de homens e de mulheres 
que, de Norte a Sul, empunharam a bandeira do Pe-
tróleo é Nosso –, era criada por meio da Lei nº 2.004, 
assinada pelo Presidente Getúlio Vargas naquele 03 
de outubro de 1953.

Como Senador cearense e nordestino, tenho 
vários motivos para ressaltar o significado da empre-

sa para a minha região, pois foi na Bahia, em 1939, 
que o primeiro poço do chamado “ouro negro” foi per-
furado, e para o meu Estado, pois o cearense Juracy 
Magalhães – não se trata do Prefeito de Fortaleza, 
que também se chamava Juraci Magalhães – foi seu 
primeiro Presidente.

Vou chamar a atenção, portanto, para a impor-
tância que a indústria do petróleo exerce como fator 
de desenvolvimento regional.

Para representar a longa e persistente luta do 
povo brasileiro, nomeio a memória de um dos principais 
inspiradores do movimento, o célebre escritor Montei-
ro Lobato. Depois de passar alguns anos nos Estados 
Unidos, Monteiro Lobato viu no setor a oportunidade 
de modernizar e desenvolver o Brasil, não sem antes 
empreender uma longa luta.

Como mostra o segundo volume do livro Getúlio 
(1930-1945) – Do Governo Provisório à Ditadura do 
Estado Novo, recentemente lançado pelo escritor ce-
arense Lira Neto, ele, ainda no início dos anos 1930, 
já empreendia sua campanha.

Ao ser convidado pelo ditador para criar o ser-
viço de propaganda do governo, Lobato declinou: “Dr. 
Getúlio, eu tenho a desgraça de ser sincero e ingenua-
mente franco num mundo onde só valem a mentira e a 
astúcia. Perdoe-me, pois”. Ele agradeceu, entregando 
ao Presidente um longo documento onde denunciava 
uma empresa norte-americana de estar de olho em 
nossas terras potencialmente petrolíferas.

O escritor estava determinado em seu objetivo, 
com uma estratégia de conscientização para convencer 
o povo brasileiro da importância dos empreendimentos, 
a fim de garantir a soberania do Brasil na exploração 
das riquezas do petróleo. A campanha ganhou força 
significativa, tornando-se, sem dúvida, um dos mais 
vigorosos movimentos de opinião pública da nossa his-
tória republicana. Mesmo assim, foi somente em 1951 
que Vargas enviou ao Congresso Nacional a criação da 
empresa. Depois de uma verdadeira batalha no Parla-
mento, este Senado aprovou a criação da Petrobras.

Faço este breve resgate histórico para destacar 
que, seguramente, poucas empresas do mundo têm 
tamanha identificação com a população de seu País 
como a Petrobras. Ela simboliza luta, obstinação, per-
severança de trabalhadores e intelectuais, passando 
por estudantes, donas de casa e demais segmentos 
sociais. Com esse DNA multicultural, construiu uma 
estratégia e uma trajetória de superação de desafios, 
inovação e criatividade que orgulham os seus mais de 
85 mil dedicados funcionários e o Brasil. Um dos seus 
maiores feitos, sem dúvida, é o pioneiro desenvolvimen-
to de uma tecnologia para exploração de produção em 
águas profundas e ultraprofundas, o chamado pré-sal, 
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onde estão mais de 90% das nossas reservas. Certa-
mente, será um dos maiores reservatórios de riqueza 
que, se bem gerenciado, contribuirá para o bem-estar 
das gerações futuras, além de colocar o Brasil em um 
patamar estratégico no concerto das nações durante 
o século XXI.

Atualmente, a Petrobras está presente em de-
zenas de países. Tem mais de 573 mil acionistas, 100 
plataformas de produção, 16 refinarias, 30 mil quilô-
metros em dutos e mais de 6 mil postos de combus-
tível espalhados em todo o Brasil. Sem dúvida, está 
mais do que na hora de a Petrobras olhar para o seu 
futuro como empresa e para o Brasil como Nação em 
crescimento. 

Em seu plano de expansão, denominado “Visão 
2020”, a estatal estabeleceu entre suas metas tornar-se 
uma das cinco maiores empresas integradas de energia 
do mundo. Com uma produção diária de 2,5 milhões 
de barris, trabalha para alcançar a meta de produzir 
4,2 milhões de barris por dia em 2020. O aumento da 
produção passa, obrigatoriamente, pela expansão da 
sua esgotada capacidade de refino, o que desde já 
exige o planejamento de novas refinarias.

Sr. Presidente, o meu Ceará, como ensinou Mon-
teiro Lobato, como todos sabem, há mais de vinte anos 
luta pela instalação da Refinaria Premium II e assim se 
somar aos esforços da Petrobras e do Brasil.

A propósito, foi com enorme esperança que li de-
clarações da Presidente Graça Foster, publicadas nas 
últimas semanas. Em diversas entrevistas, a Presidente 
da Petrobras anuncia o que há muito é esperado pe-
los cearenses: a licitação da Premium II deve ocorrer 
agora, em abril de 2014. Sem dúvida, uma notícia de 
enorme importância para o futuro do Ceará, mas tam-
bém para o Brasil.

As projeções indicam que o País terá, em 2020, 
uma demanda por combustíveis da ordem de 3,4 mi-
lhões de barris/dia. Desse total, cerca de 1,2 milhão 
de barris/dia somente para atender ao Norte e ao Nor-
deste do Brasil.

Reitero o que já disse nesta tribuna em outras 
ocasiões: a refinaria é um projeto verdadeiramente 
emancipador para a soberania nacional, para a econo-
mia do Nordeste e do meu querido Estado do Ceará. 
Ela desencadeará um ciclo virtuoso, fortalecendo a ex-
pansão das indústrias de máquinas e equipamentos e 
a geração de milhares de empregos diretos e indiretos 
no Ceará e em todo o Nordeste.

Por tudo isso, Sr. Presidente, nós, cearenses, 
aguardamos com tanta expectativa a abertura da lici-
tação da Premium II, cuja construção está projetada 
desde 2008.

Importante ressaltar que a luta pela refinaria é 
resultado da histórica persistência de todas as forças 
políticas, econômicas e institucionais do meu Estado. 
Ao longo desse processo, o Ceará aliou a obstinação 
à eficiência. Em outras palavras, fez o dever de casa e 
está pronto para receber a refinaria de petróleo. Para 
tanto, doou à estatal uma área de 1.954 hectares e 
equacionou questões relacionadas à infraestrutura 
de abastecimento de água, energia, sistemas viário 
e de transporte.

Esse esforço feito pelo Governador do nosso 
Estado, Governador Cid Gomes, é a esperança que 
todos os cearenses depositam nesse novo projeto que 
a Petrobras terá que implementar e licitar a partir de 
abril de 2014.

Sr. Presidente, afirmo que o desenvolvimento na-
cional passa pela correção de distorções estruturais 
que marcam as desigualdades regionais que sempre 
geraram mal-estar nas relações entre os entes da 
União. A refinaria será um marco no início do processo 
de transformação deste País, tornando o Brasil mais 
homogêneo e igualitário naquilo que se refere à gera-
ção de riqueza, emprego e bem-estar social.

Presidente Graça Foster, o Ceará hoje é um só 
Monteiro Lobato na luta para que a Refinaria Premium 
II possa verdadeiramente acontecer. Depositamos to-
das as nossas energias, todas as nossas esperanças. 
Cumprimos tudo aquilo que foi exigido de nós, através 
da luta do nosso Governador e de toda a nossa Ban-
cada. Queremos que a Refinaria Premium II não mais 
seja adiada e que, em 2014, tenhamos o seu início.

Sr. Presidente, muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente Senador Mozarildo Caval-
canti, que preside esta sessão; Srªs e Srs. Senadores, 
pessoas que nos acompanham pela Rádio Senado e 
pela TV Senado, eu gostaria, hoje, de fazer uma fala 
aqui da tribuna que abordasse um pouco da história 
do nosso Brasil. 

Vou expor um erro histórico que mal começou a 
ser reparado pela Justiça, em sentença que condenou a 
União a pagar uma indenização simbólica – simbólica, 
porque nada paga o que vou relatar aqui – no valor de 
R$100 mil para parentes de um excepcional brasileiro, 



71080 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

de um exemplar brasileiro. Refiro-me a uma figura que 
participou de quase todas as lutas populares que o 
Brasil conheceu durante o século XX: do levante mili-
tar, em Recife, contra a ditadura Vargas, em 1935, até 
a organização das Ligas Camponesas, no Nordeste, 
nos anos 60. Participação que o transformou em alvo 
prioritário da ditadura militar, que se instalou no Brasil 
a partir de 1964. Falo de um pernambucano, de um 
brasileiro que inspirou gerações. 

Ainda há pouco, eu falava com um colega, um 
companheiro, um amigo do Acre, pelo Twitter, per-
nambucano também, que hoje virou acreano, Gilber-
to Braga, escritor, jornalista, publicitário. Eu fazia uma 
postagem no Twitter, informando que faria esta fala a 
respeito de Gregório Bezerra. E ele, com orgulho, fazia 
o registro na sua conta, no Twitter, do quanto foi mar-
cante a passagem dessa figura extraordinária, que é 
parte da história viva do Brasil, especialmente na luta 
por liberdades. 

Foi um brasileiro que sempre lutou por melhorias, 
pelo seu povo, especialmente o povo nordestino. Por 
não se conformar com as injustiças sociais do seu tem-
po, foi perseguido desde os 17 anos, idade em que foi 
para a cadeia, na primeira das condenações políticas, 
que se repetiriam em 1937, em 1946, em 1957 e em 
1964. Foram 30 anos. E Gregório Bezerra morreu há 30 
anos, aos 83 anos. A sua vida inteira foi de luta, desde 
a adolescência, mas ele passou 30 anos na cadeia.

O mundo inteiro fala, registra. Acabei de ler mais 
um livro sobre a história de Nelson Mandela, que pas-
sou 27 anos preso, na África do Sul, e que fez da luta 
contra o apartheid a sua luta de vida.

No Brasil, temos figuras – não estou comparan-
do – que seguiram e que entregaram sua existência a 
lutar por liberdade, por democracia, por justiça social. 
Gregório Bezerra fez isso.

Peço a atenção, colegas Senadores e Senadoras, 
para frisar que, não por acaso, todos esses anos mar-
caram períodos de quebra da ordem democrática. Fo-
ram períodos em que campeou o autoritarismo no País.

Esse brasileiro, durante a breve democracia dos 
anos 40, elegeu-se como segundo Deputado Cons-
tituinte mais votado em Pernambuco, pela Banca-
da do antigo Partido Comunista Brasileiro (PCB), ao 
lado, entre outros, de Jorge Amado, Carlos Marighella, 
Maurício Grabois, João Amazonas, que mais tarde 
fundaria o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), hoje 
honradamente representado nesta Casa pelo colega, 
Senador Inácio Arruda, e pela colega, Senadora Va-
nessa Grazziotin. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Jorge Viana, 
V. Exª poderia me permitir uma breve interrupção para 

registrar a presença, nas nossas galerias, dos estu-
dantes e das estudantes do Colégio Padre Eustáquio, 
ensino fundamental, de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Sejam bem-vindos ao nosso plenário!
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/

PT – AC) – Bem-vindos todos e todas! É um prazer 
tê-los aqui. Espero que desfrutem bem desta visita ao 
Senado Federal e a Brasília.

Caro Presidente, caros colegas Senadores e Se-
nadoras e a todos que nos acompanham pela Rádio e 
pela TV Senado, eu estou falando de um líder comunista 
brasileiro dos tempos em que a ideologia era fator de-
terminante não só no embate político e nas bandeiras 
partidárias, mas também pelo tipo de vida que a opção 
ideológica determinava. Ser comunista implicava uma 
vida de perseguição, de sacrifício e, muitas vezes, de 
verdadeiras cassadas políticas pelos regimes totali-
tários e ditatoriais que o nosso Brasil experimentou. 

Eu estou falando de um brasileiro que o poeta 
maranhense, nos tempos em que era comunista, de-
finiu como um homem feito de ferro e flor. Caros cole-
gas Senadores e Senadoras, eu estou falando, como 
disse ainda há pouco, de Gregório Bezerra, essa figura 
que, no Nordeste, era chamado de um cabra valente. 

A família de Gregório Bezerra, que tem essa 
saga de vida, acionou a Justiça para ter direito a uma 
indenização pelas privações que ele passou durante 
a ditadura implantada, especialmente a de 1964, e, 
somente há poucas semanas, o Tribunal de Justiça de 
Pernambuco decidiu a favor dos descendentes.

Alvo prioritário do regime, Gregório Bezerra foi 
preso nos dias seguintes ao golpe militar de 64. Detido 
pelo Exército, foi amarrado – ouçam bem! –, foi amar-
rado pelo pescoço e arrastado pelas ruas do Recife. 
Com os pés queimados por solução de bateria, a cena 
dos três soldados esticando a corda para mantê-lo em 
pé, enquanto um coronel das forças da repressão, entre 
socos, pontapés, xingamentos, convidava todos para 
o enforcamento do comunista aprisionado. Nesse pe-
ríodo, foram feitas filmagens, que foram transmitidas 
pela televisão, para atemorizar a população.

Esse momento é simbólico por apresentar a bru-
talidade por que alguns brasileiros, por seus ideais, por 
defenderem justiça social, passaram, a partir da ação 
de seus oponentes. 

Outro momento que ilustra a história desse perí-
odo também tem Gregório Bezerra como personagem 
principal. Ele ocorreu quando o avião Hércules, da Força 
Aérea Brasileira, que transportava os presos políticos 
rumo ao exílio em troca da liberdade do Embaixador 
dos Estados Unidos que havia sido sequestrado no Rio 
de Janeiro, aterrissou no Recife. Nenhum dos presos 
políticos que já estavam no avião, conforme descreve 
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o jornalista e escritor Flávio Tavares, que estava entre 
os detentos, conhecia pessoalmente o passageiro que 
subiria no avião, na escala feita no Recife, que dali se-
guiria rumo ao exílio no México. 

Os passageiros, imobilizados nos bancos de lona 
e ferro do avião militar, esperavam por um senhor de 
69 anos de idade, mas não foi isso o que aconteceu. 
Tavares registrou a cena em seu livro Memórias do 
Esquecimento: 

Ele é a unidade do grupo, o único conhecido 
de todos, que todos sabem quem é: o velho 
e respeitado comunista, sargento do Exército 
no amotinamento vermelho de 1935 no Reci-
fe, organizador das rebeliões camponesas no 
Paraná em 1950 e no Nordeste dos anos 60, o 
agitador permanente, uma espécie do que se 
conhece como ‘a revolução popular’.
Um soldado põe-lhe as algemas e sai [continua 
Flávio Tavares, em seu relato], mas Gregório 
o chama forte, sem gritar, como se lhe desse 
uma ordem:
– Seu cabo, desaperte estas algemas [sem 
gritar]. Estão me machucando.
Habituado a cumprir ordens, o cabo volta, faz 
o que ele manda e lhe indaga se ‘agora está 
bem’.
[Ele responde:] – Não, afrouxe mais um pouco.
E a ordem foi acatada mais uma vez. 

Felizmente, essas cenas pertencem à história, 
ao Brasil do passado, o que não significa que devam 
ser esquecidas. Muito pelo contrário. Somente agora, 
após anos de luta nos tribunais por um ressarcimen-
to às perseguições, a família de Gregório Bezerra, a 
quem faço esta homenagem – esta minha explanação 
vai fazer parte, agora, dos Anais do Senado Federal, 
e o apelo que faço ao Governo brasileiro, ao Judiciá-
rio brasileiro e às autoridades brasileiras e para essa 
busca de justiça na família de Gregório Bezerra –, so-
mente agora, repito, após anos de luta nos tribunais 
por um ressarcimento às perseguições, a família de 
Gregório Bezerra é reconhecida pela Justiça também 
como vítima das prisões arbitrárias, da execração pú-
blica, do preconceito dos vizinhos e das dificuldades 
de seus descendentes em conseguir um emprego, em 
levar uma vida com alguma normalidade. Quem mais 
sofre quando há perseguição ao chefe da família? A 
companheira, a esposa, os filhos, os descendentes. 
Isso vale também quando a perseguida é a mulher.

A vitória em primeira instância da família na Jus-
tiça Federal foi por uma indenização simbólica. Repito, 
caro Presidente Mozarildo: depois de uma trajetória 
de vida dessas, está se debatendo uma indenização 

de R$100 mil para todos os seus familiares, todos os 
seus descendentes. É mais pela simbologia de ficar 
registrado na história do que uma tentativa de reparo 
do dano, e funciona mais como uma constatação, que, 
certamente, vai trazer algum alento para a família. Re-
conheceram que ele foi perseguido, que sofreu, reco-
nheceram que nós sofremos, reconheceram a injustiça 
cometida contra Gregório Bezerra. Ela será dividida 
entre seu filho e cinco netos. 

Mas a conquista desse direito tem outros significa-
dos. Pela primeira vez, Srªs e Srs. Senadores, desde a 
Lei da Anistia, um juiz atribui responsabilidade à União 
pelas atrocidades cometidas ao governo da União. A 
decisão do Juiz Federal José Roberto Cavalcanti, da 
2ª Vara do Estado de Pernambuco, também adquire 
especial relevância neste momento em que nossos 
colegas Senadores se preparam para visitar, como já 
fizeram, o Centro de Operações do Exército do Rio de 
Janeiro, para buscar respostas às famílias que ainda 
buscam notícias de seus desaparecidos.

A Comissão da Verdade não veio para mudar a 
Lei da Anistia. Certamente esta é a minha compreen-
são. Ela veio para que muitas perguntas possam ter 
respostas, especialmente porque, mesmo em período 
de guerra, todos têm direito a acesso ao corpo da vítima 
do conflito, e muitos familiares não têm sequer notícia 
do que e como aconteceu com seus entes queridos.

Gregório Bezerra faleceu, como disse, há exatos 
30 anos, com 83 anos de idade, 22 deles passados 
na cadeia. Foram necessárias três décadas para re-
parar esse erro histórico, pelo menos tentar reparar 
esse erro histórico.

Espero sinceramente – faço um apelo – que a 
Advocacia-Geral da União não recorra. Há uma sen-
tença da Justiça Federal no sentido de que se enten-
da que o que se está buscando definitivamente é um 
reencontro da história de vida dessa figura extraordi-
nária com a verdade. Que não se busquem recursos 
que retardem ainda mais o justo reconhecimento que 
Gregório Bezerra merece como grande inspirador e 
um dos principais atores das lutas sociais no Brasil 
do século XX.

Sr. Presidente, concluindo, eu espero que o Go-
verno da Presidenta Dilma, que foi vítima de repres-
são, que sofreu na pele as arbitrariedades da repres-
são, possa nos ajudar, por meio da Advocacia-Geral 
da União, respeitando o desejo de Gregório Bezerra, 
expresso em sua autobiografia intitulada Memórias.

Ele nos pede:

Gostaria de ser lembrado como o homem que 
foi amigo das crianças, dos pobres e excluídos; 
amado e respeitado pelo povo, pelas massas 
exploradas e sofridas; odiado e temido pelos 
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capitalistas, sendo considerado o inimigo nú-
mero 1 das ditaduras fascistas.

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Assim eu também espero que seja lembrado 
e que o Senado se mobilize para influenciar na defi-
nitiva reparação aos familiares de Gregório Bezerra.

Agradeço a tolerância e devo dizer que vou apre-
sentar, vou pedir à minha assessoria que elabore, um 
requerimento ao Chefe da Advocacia-Geral da União, 
vou buscar coletar assinatura de alguns colegas Se-
nadores, em homenagem a sua família, à memória 
de Gregório Bezerra, para que a União não recorra 
e para que essa indenização possa ser paga, com o 
simbolismo que carrega de se fazer justiça à memória 
deste grande brasileiro que é fonte de inspiração para 
as lutas sociais até os dias de hoje: Gregório Bezerra.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Passamos a ler expedien-
tes que se encontram sobre a mesa.

A Presidência designa, como membro titular, o 
Deputado Marcos Rogério, em substituição ao Depu-
tado André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista 
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 
623, de 2013, conforme o Ofício nº 496, de 2013, da 
Liderança do PDT na Câmara dos Deputados.

O ofício será encaminhado à Comissão Mista 
para ser juntado ao processado da matéria.

É o seguinte o ofício:

Ofício nº 496/2013 Lid PDT

Brasília, 10 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002 

do Congresso Nacional, indico o Deputado Marcos Ro-
gério PDT/RO, para integrar na condição de membro 
titular, em substituição ao Deputado André Figueiredo 
PDT/CE, a Comissão Mista destinada a apreciar a MP 
nº 623/13, que “Altera a Lei nº 12.844, de 19 de julho 
de 2013, para dispor sobre operações de crédito rural 
relativas a empreendimentos localizados na área de 
abrangência da Superintendência de Desenvolvimen-
to do Nordeste – SUDENE; e dá outras providências”.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa o 
Senador Lobão Filho para integrar, como suplente, a 
Comissão de Assuntos Econômicos, nos termos do Ofí-
cio nº 286, de 2013, da Liderança do Bloco da Maioria.

É o seguinte o Ofício:

Of. GLPMDB nº 286/2013

Brasília, 9 de outubro de 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelên-

cia, comunico, nos termos regimentais, a indicação 
do Senador Lobão Filho – PMDB/MA, na Comissão de 
Assuntos Econômicos – CAE, como membro suplente, 
em vaga existente.

Na oportunidade, renovo votos de apreço e consi-
deração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB 
e do Bloco da Maioria.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu 
o Ofício nº 246, de 8 de outubro de 2013, da Ministra 
de Estado Chefe da Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, em resposta ao Reque-
rimento nº 665, de 2013, de informações, de autoria 
do Senador Aécio Neves.

As informações foram encaminhadas em cópia 
ao requerente.

O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Nos termos do Regimen-
to, vamos suspender a sessão por alguns minutos e 
acionar as campainhas para que os Srs. Senadores 
que se encontram em outras dependências da Casa 
venham a plenário para que possamos, depois, pro-
ceder à retomada da sessão.

Está suspensa, portanto, a presente sessão. 

(Suspensa às 15 horas e 12 minutos, a sessão 
é reaberta às 15 horas e 18 minutos, sob a Pre-
sidência do Sr. Senador Mozarildo Cavalcanti.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Reabrindo a sessão, con-
cedo a palavra ao Senador Osvaldo Sobrinho, como 
orador inscrito.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores da República, o galopante crescimento da popu-
lação mundial e a irreversível tendência de globalização 
dos mercados, aliados à alta sofisticação tecnológica 
atualmente imposta à sociedade moderna, fazem com 
que o grau de competitividade, em qualquer ambiente 
de negócios, se determine a partir da capacidade de 
utilização dos recursos que multiplicam o aproveita-
mento dos meios de produção.

Quando falamos de agronegócio, essa assertiva 
se evidencia especialmente eficaz. Isso porque, ao inte-
grarmos componentes de lavoura, pecuária e floresta, 
em rotação, consórcio ou sucessão, na mesma área, 
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estamos otimizando ao máximo a exploração de seu 
potencial econômico.

A adequada administração de um sistema agro-
silvopastoril, que integra árvores, arbustos, lavoura e 
pecuária em um conjunto produtivo, representa enor-
me ganho de consciência e produtividade. Seu correto 
manejo possibilita concomitantemente a conservação 
ambiental, o aumento da rentabilidade agrícola, o con-
forto e a maior produção animal, além de proporcionar 
melhor qualidade de vida, contribuindo para a fixação 
do homem no campo.

Experiências altamente exitosas vêm sendo rea-
lizadas neste âmbito, em meu Estado do Mato Grosso. 
Exemplo disso se demonstra nos expressivos resultados 
dos cursos realizados pela Embrapa, dois dos quais 
recentemente realizados nos Municípios de Sinop e 
Alta Floresta, onde técnicos da região se capacitam 
no que se denomina Produção Integrada e Sistemas 
de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, ou Ilpe.

Durante os cursos, os participantes aprendem 
sobre vários temas, como transferência e difusão de 
tecnologias em produção integrada e sistemas agrope-
cuário de produção sustentáveis e conservacionistas 
em microbacias hidrográficas; produção sustentável 
para a região do Cerrado e áreas de influência; e trans-
ferências de tecnologias para sistemas de integração 
agrosilvopastoris.

O curso, que tem carga horária de 24 horas e é 
organizado em parceria com a Agropel Sementes, Em-
braer, Unemat e a Prefeitura Municipal de Alta Floresta, 
objetiva capacitar técnicos da Secretaria de Agricultura 
e a assistência técnica da região.

Ficam, aqui, registradas as minhas congratu-
lações a todas essas agências de desenvolvimento, 
que tornam possível fazer com que o nosso País, com 
objetiva participação de Mato Grosso, principalmente, 
siga se orgulhando de ser um dos maiores celeiros do 
mundo, fonte de esperança para a sobrevivência das 
gerações futuras deste mundo.

Quero dizer também, Sr. Presidente, Srs. Sena-
dores e Srªs Senadoras, que a Embrapa, na cidade de 
Sinop, Mato Grosso, conseguiu um dos maiores feitos 
para aquela região. Conseguiu fazer voltar o ânimo a 
quem produz naquela região, uma região que, por mui-
tos anos, ficou sem esperanças de produção.

Logo no início da colonização feita pelo Sr. Enio 
Pipino, e, em Alta Floresta, da colonização feita pelo 
Sr. Ariosto da Riva, ali, principalmente em Sinop, não 
se via qual era a vocação agrícola daquela região. Pri-
meiro, começou com o plantio do café. Lastimavelmen-
te, não deu certo. Depois, algumas experiências com 
seringueiras. Também não deram certo. Depois, uma 
experiência por demais importante para a região, que 

era tirar o álcool da mandioca. Também não deu certo. 
Depois, uma nova experiência, que veio principalmente 
de Sinop, para plantar pimenta-do-reino. Também não 
deu certo. O guaraná – não deu certo.

Por vários e vários anos, os homens que para 
ali foram empobreceram, sem ver perspectiva futura 
para o seu negócio. Somente com a descoberta da 
tecnologia para aquela região, com a implantação do 
calcário para tirar a acidez da terra, a região começou 
a encontrar o seu caudal natural, começou a encontrar, 
realmente, a sua vocação agrícola.

Hoje, nós temos ali, depois de 10, 15, 20 anos 
desse processo, um verdadeiro canteiro de produção 
para o Brasil.

Nós tivemos oportunidade de observar, ultima-
mente, a região de Sinop, principalmente, que depois 
iniciou com o arroz, que também começou a ter uma 
produção boa, mas, aliada à pecuária intensiva, que 
na verdade não levava a nada, só tirava a mata, con-
sequentemente, as terras iam ficando devastadas 
para o passado, para trás, e nada se podia produzir. 
Nada mais que meia cabeça por hectare se produzia 
na região de Sinop.

Hoje, o quadro mudou; é o seguinte: com a entra-
da da soja, com a entrada da Embrapa, com a entra-
da de nova tecnologia, com as esperanças que foram 
renovadas para os colonos que lá estão, hoje, Sinop é 
um dos Municípios que mais produz no norte de Mato 
Grosso, e não só Sinop, mas também a cidade de Vera, 
o Município de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Mutum, 
subindo para Colíder, Canaã, toda aquela região.

Hoje é, indiscutivelmente, uma região altamente 
produtiva. Nós temos lá uma média que já passa de 
70 sacos por hectare – até poucos anos atrás, era de 
30, 30 e poucos sacos de soja por hectare. O milho, 
cuja produção era ínfima, hoje nós já temos produções 
de até 150 sacas por hectare. A pecuária, com esse 
sistema de integração agricultura, pecuária e floresta, 
nós, hoje, temos uma verdadeira revolução no campo.

Não há uma safra só, como no resto do Brasil. 
Hoje, nós podemos ter quatro safras em Mato Grosso: 
uma safra de soja; uma safra de milho, que é a safrinha; 
depois, para alguns que irrigam, também a safra do 
feijão; e, complementando, uma quarta, que é a pecu-
ária intensiva, com o confinamento, semiconfinamento, 
e com todo esse tipo de atividade que vem engrossar, 
melhorar, valorizar a produção daquela região.

A maior descoberta dos últimos 15 anos para 
Mato Grosso foi essa integração agricultura-pecuária, 
porque valorizou a terra, valorizou os meios de produ-
ção, houve uma melhor ocupação dos equipamentos 
que lá estão e, hoje, pode-se dizer, com tranquilidade, 
que a região está salva, porque hoje produz o necessá-
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rio, suficiente para sobrar condições para aqueles que 
produzem e empregam o seu capital, que não é barato.

Um hectare de terra custava menos de R$1 mil 
na região de Sinop, hoje é difícil encontrar por menos 
de R$40 mil. Isso em menos dez anos, Sr. Presidente.

Portanto, eu fico feliz de ser um dos primeiros pio-
neiros daquela região, de entrar ali, nos idos de 1974, 
e participar de todo aquele insucesso que houve no 
início, e hoje, ter ainda vida suficiente para participar 
desse imenso progresso que desenvolve na região do 
nortão mato-grossense.

Fico feliz por isso, porque valeu a pena o sacrifício 
de muitos, porque hoje a colheita é para todos. Hoje 
já se pode ver o sorriso do empresário que está ali no 
meio rural, já se pode ver que está realmente feliz no 
que faz, e podemos dizer que a região foi completa-
mente recuperada.

Na pecuária, antes havia menos de meia cabeça 
por hectare, hoje pode-se dizer que nós temos proprie-
dades com até cinco cabeças por hectare, que pare-
ce um absurdo – 5 u.a. (unidade animal por hectare). 
Por quê? Porque o milagre dessa complementação 
da cultura da floresta, ou seja, da soja, da floresta e 
do gado, otimiza os recursos de cada fazenda e, con-
sequentemente, pode-se ter muito mais lucratividade, 
produtividade e assim por diante.

Com tudo isso, o trabalho do homem, o capital 
que para lá foi, a inteligência implantada, tudo através 
da Embrapa, pode-se dizer que nós conseguimos fa-
zer uma transformação na economia, no campo, no 
Estado de Mato Grosso.

Isso me dá uma felicidade muito grande, porque 
quantas pessoas eu vi ali fenecer por falta de condições 
de vida, de infraestrutura, de hospitais, de remédios, 
de locomoção. Não havia praticamente nada. Era um 
sofrimento geral, principalmente na cidade de Colina, 
onde a população era mais pobre, um pessoal que veio 
já num processo minifundiário e que, verdadeiramente, 
não tinha grande esperança.

Hoje, a alegria voltou à região. Hoje a felicidade 
voltou à região. Hoje, na verdade, há um novo ânimo 
para a região, há uma nova oportunidade para aque-
les que acreditaram na região, e isso me deixa bas-
tante feliz.

O processo educacional evidentemente contribuiu 
bastante. A tecnologia contribuiu bastante. Mas o que 
mais contribuiu foi a persistência do homem amazô-
nico, que acreditou, mesmo com os insucessos todos 
que aconteceram, que se poderia fazer alguma coisa 
de melhor para o futuro daquela região.

Portanto, Sr. Presidente, esse é o Brasil que co-
nhecemos. Esse é o Brasil que queremos que o outro 
Brasil conheça. O Brasil é dotado de vários brasis. Há 

o Brasil litorâneo; há o Brasil interiorano; há o Brasil 
da seca; há o Brasil do Semiárido; há o Brasil do Sul 
bonito, do Sul beleza; há o Brasil do Centro-Oeste, que 
é uma imensidão a ser desbravada. É o Brasil de várias 
controvérsias, de um povo só, com a mesma língua, 
com os mesmos costumes, mas de comportamentos às 
vezes diferentes na sua produção, enfrentando dificul-
dades diferentes. Portanto, é um Brasil em que temos 
de acreditar, porque é um Brasil que está dando certo.

Veja Mato Grosso, por exemplo, Sr. Presidente. 
Estamos distantes de tudo. De tudo! Distantes para 
vender o que produzimos. Estamos a 2,3 mil quilô-
metros do Porto de Paranaguá; estamos a mais de 
2 mil quilômetros do Porto de Santos. Para trazer os 
insumos e fertilizantes para a região do Sinop, é uma 
distância muito grande, fica muito caro. E, para levar 
o que produzimos para os grandes centros ou para 
a exportação, o frete também é muito caro, com as 
estradas ruins. Não há estradas que aguentem uma 
carreta de 30, 40 ou 50 toneladas, como as que rodam 
hoje, diuturnamente, carregando os armazéns cheios.

Estamos lá com problemas. A nossa logística de 
armazém hoje é um negócio complicado. Ainda bem 
que o Governo Federal liberou agora linhas de finan-
ciamento para se investir nessa área. Mas o milho que 
se colheu este ano ainda está a céu aberto. A saca do 
milho, no ano passado, estava a R$23,00 e hoje está 
a R$9,00 ou R$8,00, em Mato Grosso.

Se se exportar essa produção ainda in natura, 
como está, será um prejuízo total. O que nós temos 
de fazer em Mato Grosso é aproveitar essa oportuni-
dade do Governo Federal, com o financiamento pelo 
BNDES ou outros organismos também, para fazer a 
nossa industrialização no campo, agregar valores, dar 
emprego aqui mesmo que nós temos, porque, se ven-
der nossa carne, nosso milho, nossa soja in natura, 
vamos oferecer emprego lá fora, o que é um prejuízo 
grande para a nossa população.

Portanto, precisamos olhar, voltar para dentro do 
Brasil e ver os nossos problemas, as nossas peculia-
ridades, melhorar a nossa logística, melhorar o nosso 
transporte de modo geral. Não é possível um Brasil 
como o nosso ter essa pequena quantidade de ferro-
vias, um Brasil de mais de 8.511.000 km2, com quase 
200 milhões de habitantes, ainda estar carregando 
tudo aquilo que produz através de caminhões para 
os grandes portos. É como se fosse uma formiguinha 
carregando uma folhinha nas costas. Um custo altís-
simo e que nos tira a competitividade lá fora com os 
grandes mercados.

É necessário o Brasil voltar a vista para o pro-
grama de transportes, aproveitando melhor as nossas 
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vias hídricas. Temos rios caudalosos importantes neste 
Brasil; por que não aproveitá-los para a navegação?

Estive há pouco tempo na China. Como aquele 
povo aproveita todo filete de água para fazer trans-
porte e baratear a sua produção! O Brasil tem o Rio 
Amazonas, o Rio São Francisco, o Rio Tapajós, o Rio 
Paraguai, a Bacia Platina, e não usamos praticamente 
nada. Nada! Encarecendo a nossa produção, e os lu-
cros diminuindo; falta de emprego e oportunidade; por 
quê? Porque falta uma política nacional de transporte 
utilizando essas vias hídricas, utilizando, fazendo uma 
ferrovia de norte a sul...

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Senador Osvaldo...

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Com prazer.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – ... peço permissão a V. 
Exª, que é também professor, para saudar aqui os jo-
vens que se encontram presentes em nossas galerias, 
jovens estudantes do ensino fundamental da Escola 
Classe 8 de Taguatinga, Distrito Federal. 

Sejam muito bem-vindos à nossa sessão.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 

Força/PTB – MT) – Parabenizo também os alunos que 
aqui estão e seus professores. Eu também sou profes-
sor da rede pública estadual e federal, e, portanto, a 
minha vida toda foi em educação. Assim, quando eu 
vejo essas crianças em galerias, volta a esperança de 
que nada está perdido, de que tudo pode melhorar, 
porque é na mão dessas crianças que está entregue 
o futuro do Brasil.

Parabéns, professores! Dia 15 agora é o nos-
so dia, e eu quero parabenizar a todos em nome dos 
professores que aqui estão, junto com os seus alunos. 
Parabéns a vocês! Sejam bem-vindos!

Mas, continuando, Sr. Presidente, falando da 
logística do Brasil e do Centro-Oeste principalmente, 
quero dizer que é necessário se pensar em ferrovias 
de norte a sul, não só uma, mas uma beira-mar, outra 
mais para o interior brasileiro, e ferrovias também que 
cortem no sentido longitudinal. Fazendo assim, nós va-
mos encurtar as distâncias, nós vamos aumentar nossa 
competitividade, nós vamos ter condições de competir 
com outros mercados exteriores e nós vamos facilitar 
a nossa condição de vida neste País. É necessário. A 
BR-163 tem que ser terminada, Sr. Presidente! A BR-
364 tem que ser olhada com carinho, enquanto não vêm 
outros tipos de vias para transporte e para locomoção.

Portanto, eu acredito no futuro do Brasil e do 
Centro-Oeste principalmente, mas é necessário ter 
um carinho especial. A criança é bonita, a região é 
boa, mas, na verdade, precisa de carinho, senão ela 

fenece, senão ela deixa de existir porque não há con-
dições para tal.

Neste nosso pronunciamento, deixamos aqui 
nosso carinho à população mato-grossense, a todos 
os homens que foram para lá acreditando no futuro 
do Brasil e que ali estão hoje fazendo um verdadeiro 
canteiro de felicidade, de alegria, plantando sempre 
esperanças para que se colha felicidade para a popu-
lação nacional. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que pos-
samos verdadeiramente, da tribuna desta Casa, deste 
Congresso Nacional, irradiar esperanças e oportuni-
dades para aqueles que estão no Brasil produzindo e 
fazendo as coisas acontecerem. Parabenizo a todos 
os senhores.

Quero aqui, para finalizar, falar de outra matéria 
que verdadeiramente não tem nada com o que falei 
agora, mas eu não poderia deixar, como professor, de 
desejar aos meus colegas professores de Mato Grosso 
um feliz Dia do Professor, que acontecerá dia 15. Quero 
desejar que, até lá, voltem as aulas de Mato Grosso. 

Estamos em greve há mais de 60 dias. Um proble-
ma sério é a falta de interlocução política da Secretaria 
de Educação do governo do Estado com os professo-
res. É necessário que alguém ceda, pelo menos um 
pouco daqui, um pouco dali, a fim de que haja uma 
conversão de valores, porque, se continuar sem aula, 
perde o professor, perde o aluno, perde Mato Grosso 
e perde a educação. 

Portanto, espero que o dia 15 de outubro seja co-
memorado com a volta às aulas, com os professores 
com suas reivindicações pelo menos em parte aten-
didas, e que o governo sinta, olhe e veja que, sem o 
professor, não poderemos fazer todo esse desenvolvi-
mento que preguei aqui durante meu pronunciamento 
no dia de hoje.

Sr. Presidente, quero dizer a todos felicidade e que 
Deus nos dê oportunidade para ver este Brasil triunfar 
no seu caminho do progresso, porque é a vocação dele.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Osval-
do Sobrinho, pelo brilhante pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência designa:

– o Deputado Oziel Oliveira, como membro su-
plente, em substituição ao Deputado João Dado, e o 
Deputado Giovani Cherini, como membro titular, em 
substituição ao Deputado Sebastião Bala Rocha, para 
compor a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
blicos e Fiscalização – CMO, conforme os Ofícios n°s 
477 e 478, de 2013, respectivamente, da Liderança do 
PDT na Câmara dos Deputados; e
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– o Deputado Gera Arruda, como membro suplen-
te, em substituição ao Deputado Genecias Noronha, 
para compor a Comissão Mista de Planos, Orçamen-
tos Públicos e Fiscalização – CMO, conforme o Ofício 
n° 1.228, de 2013, da Liderança do PMDB na Câmara 
dos Deputados

Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO.

São os seguintes os ofícios:

Of. nº 477/2013/PDT

Brasília, 8 de outubro de 2013

Assunto: Substituição de membro do PDT na Comis-
são Mista de Orçamento.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Oziel Oliveira PDT/BA, passará a ocupar a vaga de 
membro suplente, na Comissão Mista de Orçamento, 
na vaga que cabe ao PDT, em substituição ao Depu-
tado João Dado SDD/SP.

Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo, 
Líder do PDT.

Of. nº 478/2013/PDT 

Brasília, 8 de outubro de 2013

Assunto: Substituição de membro do PDT na Comis-
são Mista de Orçamento.

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado 

Giovani Cherini PDT/RS, passará a ocupar a vaga de 
membro titular, na Comissão Mista de Orçamento, na 
vaga que cabe ao PDT, em substituição ao Deputado 
Sebastião Bala Rocha SDD/AP.

Atenciosamente, – André Figueiredo, Líder do 
PDT.

Of./GAB/I/nº 1.228

Brasília, 10 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do 

Deputado Gera Arruda para integrar, na qualidade de 
suplente, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização, em substituição ao Deputado 
Genecias Noronha.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro-
testos de estima e elevada consideração. – Deputado 
Eduardo Cunha, Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
neste instante, ao Senador Eduardo Suplicy, do PT 
de São Paulo.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Moza-
rildo Cavalcanti, quero agradecer a atenção de V. Exª. 
Precisei passar em uma ótica para receber óculos 
novos, na ótica da Srª Audrey Brants. Quase perdi 
aqui, não fosse V. Exª ter dado uma pausa, para que 
pudéssemos alguns Senadores aqui chegar e ainda ter 
a oportunidade, porque, afinal, eu havia preparado um 
pronunciamento hoje sobre os dez anos do Programa 
Bolsa Família, porque justamente, no próximo dia 20 
de outubro, fará dez anos do dia em que o Presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva baixou uma medida provisória 
que, até o final de 2003, foi objeto de aprovação pelo 
Congresso Nacional, e, em 9 de janeiro de 2004, ele 
sancionou a lei que institui o Programa Bolsa Família. 

Portanto, é com muita alegria, feliz mesmo que 
venho à tribuna para comemorar os dez anos do lança-
mento do Programa Bolsa Família. Outros Senadores, 
como Wellington Dias, Jorge Viana, Ana Rita, Anibal 
Diniz e quase todos os Senadores do PT já tiveram 
oportunidade de homenagear essa data. 

Trata-se, efetivamente, de uma história de sucesso 
que contribuiu para ampliar o bem-estar e a felicida-
de, assim como a construção de uma sociedade mais 
justa, mais igualitária e solidária.

O desenvolvimento do Bolsa Família se beneficia 
de experiências municipais e estaduais anteriores. Eu 
quero aqui relembrar: se formos examinar as origens 
da proposta de garantia de uma renda, ela remonta 
à história da humanidade, desde o mestre Confúcio, 
no Livro das Explicações e das Respostas, 520 anos 
antes de Cristo.

Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, em seu livro 
Política, observa que a política é a ciência de como al-
cançar uma vista justa para todos, o bem comum. Para 
isso se faz necessária a justiça política, que precisa 
ser precedida da justiça distributiva, que torna mais 
iguais os desiguais. 

Se formos observar os fundamentos do Antigo 
Testamento, na Bíblia Sagrada, a palavra mais citada 
na Bíblica, tsedacá, quer dizer justiça na sociedade, 
justiça social – o grande anseio do povo judeu, bem 
como do povo palestino. 

Se formos aos ensinamentos do Novo Testa-
mento, nos Atos dos Apóstolos, Jesus nos ensina por 
meio de parábolas, como a do senhor da vinha; na II 
Epístola de São Paulo aos Coríntios, ele observa que 
todos deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, 
que, sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e vi-
ver entre os mais pobres, de tal maneira que, confor-
me está escrito, para que houvesse justiça, para que 
houvesse igualdade, todo aquele que tinha uma safra 
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abundante não tinha demais, e todo aquele que teve 
uma safra pequena não teve de menos.

Se formos examinar os ensinamentos dos segui-
dores de Maomé, do Alcorão, daqueles quatro califas 
que escreveram o Hadith, Omar diz que toda pessoa 
que detém um grande patrimônio deve destinar uma 
parcela desse patrimônio para aqueles que pouco ou 
nada têm. 

Se formos olhar os ensinamentos do Budismo, 
o Dalai Lama, em Uma Ética para o Novo Milênio, diz 
que, se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos 
mais ricos, deveremos antes assegurar a sobrevivên-
cia de toda a humanidade.

Se formos ver as lições de Thomas More, no iní-
cio do século XVI, e de Thomas Paine, vamos obser-
var que eles colocaram os fundamentos de por que 
todas as pessoas devem ter o necessário para a sua 
sobrevivência e ter o direito inalienável de participar 
da riqueza comum de cada nação.

Se formos adentrar o século XX, vamos nos de-
parar com Bertrand Russell, em Os Caminhos para 
a Liberdade, com uma reflexão sobre o socialismo, o 
sindicalismo e o anarquismo. Depois de examinar todas 
essas proposições, ele chega à conclusão de que sua 
proposta era que todas as pessoas tivessem o neces-
sário para a sua sobrevivência. Daí para a frente, cada 
um receberia aquilo que conseguisse pelo seu talento, 
esforço, criatividade e assim por diante.

No século XX, economistas no mais largo es-
pectro, filósofos e aqueles que foram laureados com 
o Prêmio Nobel da Paz, o maior economista do século 
XX, John Maynard Keynes, mas também Friedrich von 
Hayek, Milton Friedman, George Stigler, Abba Lerner, 
Oskar Lange, James Tobin, James Edward Meade, 
Philippe Van Parijs, Guy Standing e dezenas de ou-
tros colaboraram e foram chegando à conclusão de 
que deveríamos assegurar a todos uma renda para 
sua sobrevivência.

Aqui no Brasil, podemos considerar como pre-
cursores da proposição os próprios indígenas, que, 
na sua cultura, normalmente proviam a todos na sua 
aldeia, na sua tribo, na sua família, o necessário para a 
sobrevivência de cada um. Também aqueles que tanto 
batalharam para a abolição da escravidão, que forma-
ram os quilombos, que lutaram para que houvesse o 
fim da escravidão, foram precursores de proposições, 
assim como os grandes pensadores dos anos 40, 50, 
60 e 70, pessoas como Celso Furtado, Caio Prado Jú-
nior, Josué de Castro, Milton Santos. Josué de Castro, 
num pronunciamento feito em 1956, na Câmara dos 
Deputados, ao tempo do Governo Juscelino Kubitschek, 
afirmou que seu plano era exatamente este, que todo 
brasileiro deveria ter assegurado um mínimo para a 

sua sobrevivência, que o direito de todos sermos bra-
sileiros e brasileiras a ninguém deveria ser negado.

Nos anos 70, coube ao economista Antônio Maria 
da Silveira, que, à época, era do Instituto Tecnológico 
de Aeronáutica e que, depois, foi da Fundação Getú-
lio Vargas e da Universidade Federal de Uberlândia – 
ele já é falecido, infelizmente –, escrever um primeiro 
artigo no meio acadêmico segundo o qual se deveria 
prover a garantia de uma renda mínima através de um 
Imposto de Renda negativo. Eu muito interagi com ele 
quando fui eleito Senador em 1990. Em abril de 1991, 
com a colaboração de Antônio Maria da Silveira, apre-
sentei aqui um primeiro projeto de garantia de renda 
mínima através de um Imposto de Renda negativo. 
Eis que esse projeto ganhou parecer favorável do en-
tão Senador Maurício Corrêa, Líder do PDT à época.

Em uma reunião de agosto de 1991, em Belo 
Horizonte, com 50 economistas coordenados, então, 
pelo Professor Walter Barelli, eis que José Márcio Ca-
margo, ao ouvir as explicações minhas e as de Antô-
nio Maria da Silveira, observa que melhor ainda seria 
uma garantia de renda atrelada às oportunidades de 
educação, porque um dos problemas do Brasil é o nú-
mero grande de crianças que são instadas a trabalhar 
precocemente. Se provermos a garantia de uma ren-
da para as famílias mais carentes, isso vai quebrar o 
círculo vicioso da pobreza.

Daí, surgiram, em Campinas, no Distrito Federal 
e, depois, em Ribeirão Preto, os primeiros programas 
de renda mínima associados à educação, inclusive por 
iniciativa do nosso colega Cristovam Buarque, então 
Governador do PT; de José Roberto Magalhães Tei-
xeira; de Antonio Palocci e de outros.

Esses programas foram se espalhando por mui-
tos Municípios, e, depois, vieram seis proposições no 
Congresso Nacional que foram objeto de aprovação, 
pelas quais a União passaria a financiar os Municípios 
que adotassem programas de renda mínima associa-
dos à educação. E aí vieram o Bolsa Escola, o Bolsa 
Alimentação, o Fome Zero, o Auxílio-Gás.

Em outubro de 2003, o Governo do Presidente 
Lula decidiu unificar e racionalizar esses diferentes 
programas que citei, reunindo-os no Programa Bolsa 
Família, que concilia o pagamento de benefícios mo-
netários com condicionalidades associadas à saúde 
e à educação.

Em dezembro de 2003, o programa contava com 
3,5 milhões de famílias inscritas. O número alcançou 
6,5 milhões em dezembro de 2004. O último dado, 
ontem disponível no site do Ministério do Desenvolvi-
mento Social, dava conta de que 13,841 milhões de 
famílias, aproximadamente 50 milhões de brasileiros 
– mais de um quarto dos 201 milhões de brasileiros 
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–, vêm recebendo benefícios atualmente com valor 
médio de R$152,35.

Em junho de 2011, a Presidente Dilma Rousseff 
lançou o Plano Brasil sem Miséria, com o objetivo de 
aprimorar o Bolsa Família no seu intuito de erradicar 
a pobreza extrema. O Plano visava, antes de tudo, a 
incluir os 16 milhões de pessoas ainda não benefici-
árias do Bolsa Família que viviam, segundo o Censo 
de 2010, com até R$70,00. A Presidenta anunciou 
que o Governo começaria localizando essas pessoas, 
onde quer que estivessem, por meio da Busca Ativa, 
uma vez que muitas dessas pessoas estavam entre 
as crianças menores de 14 anos.

O Programa Busca Ativa significou uma estra-
tégia do Brasil sem Miséria, segundo o qual todos os 
governos estaduais e municipais, as sociedades civis, 
as entidades sindicais e empresariais e todos nós, 
como cidadãos – Senadores, Deputados, Vereadores, 
Governadores e Prefeitos –, deveremos sempre, se 
porventura conhecermos alguma família constituída, 
por exemplo, de pai, de mãe e de três crianças cujo 
rendimento não atinja pelo menos R$140 por pessoa 
no mês, ou seja, pelo menos R$700,00, fazer valer a 
nossa responsabilidade, Senador Ricardo Ferraço e 
Senador Osvaldo Sobrinho, de informar a essa família: 
“Você tem o direito de se inscrever. Vá até a Prefeitura 
Municipal, à Secretaria do Desenvolvimento Social ou 
a seu correspondente e faça a sua inscrição, porque 
o seu direito é assegurado por lei”.

É importantíssima a localização e a inclusão no 
Cadastro Único, a atualização cadastral de todas as 
famílias que estão relativamente pobres, para, assim, 
encaminhá-las aos serviços da rede de proteção social.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Entende-se como rede de proteção 
social a oferta de direitos sociais básicos e de opor-
tunidades para a inclusão produtiva, abrangendo as 
políticas de garantia de renda, como Bolsa Família, 
Bolsa Verde, Benefício Prestação Continuada, Previ-
dência Social; o acesso a serviços como assistência 
social, saúde e educação, energia, água, segurança 
alimentar e nutricional; e também as oportunidades de 
trabalho e de renda.

Como resultado dessa ação governamental, se-
gundo o último dado disponível do Ministério do De-
senvolvimento Social, o total de famílias com renda per 
capita até R$140,00 registradas no Cadastro Único 
para programas sociais do Governo Federal é de 18,6 
milhões, e, dessas, 13,841 milhões estão recebendo 
benefício do Bolsa Família, ou seja, o pagamento dos 

benefícios abrange 74,3% do total de famílias cadas-
tradas no Cadastro Único com o perfil Bolsa Família.

Portanto, em Vitória ou em qualquer Município 
do Mato Grosso do Sul, sempre é importante que nós 
venhamos a conhecer a quantas anda o Busca Ativa. 
No Estado de São Paulo, está em torno de 65%; no 
Município de São Paulo, estava em torno de 50% em 
dezembro, e o Prefeito Fernando Haddad já avançou 
para cerca de 62%.

Mas, em maio de 2012, a Presidenta deflagrou 
nova fase do Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, cujo 
objetivo foi tirar da extrema pobreza todas as famílias 
com filhos, primeiro, até 6 anos e, depois, até 15 anos 
de idade. Mas, hoje, para toda e qualquer família cujo 
rendimento – o rendimento do pai e da mãe, de toda 
a família – e o benefício do Bolsa Família não consti-
tuem pelo menos R$70,00 por mês, cabe ao Governo 
Federal, pela lei do Brasil Carinhoso, aprovada pelo 
Congresso Nacional no primeiro semestre deste ano, 
complementar a renda necessária que falta, para que 
aquela família tenha pelo menos R$70,00 per capita 
por mês. Portanto, o benéfico complementa a renda 
das famílias de modo a permitir que todos os seus 
membros estejam acima desse patamar. Como resul-
tado, 8,1 milhões de crianças e de adolescentes até 
15 anos saíram...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ...da miséria em todo o País (Fora do 
microfone.) e, com eles, seus pais e irmãos, totalizando 
mais de 16,4 milhões de brasileiros.

Originariamente, em maio de 2012, o programa 
tinha como objetivo atingir as famílias com crianças 
com até seis anos de idade. Em novembro, por meio 
da edição da Medida Provisória nº 590, ocorreu a 
ampliação do Brasil Carinhoso, para beneficiar todas 
as famílias extremamente pobres, com crianças de 7 
a 15 anos. E, ao tramitar no Congresso, foi aprovada 
pela Casa e sancionada pela Presidenta Dilma, em 
junho de 2013, na forma da Lei nº 12.817, a extensão 
do pagamento do benefício para todas as famílias, tal 
como expliquei há pouco.

A concessão do benefício é automática. As famí-
lias nem precisam solicitá-la. Bastam que estejam com 
as informações atualizadas no Cadastro Único. Se o 
Cadastro estiver desatualizado, a família deve procurar 
a rede de assistência social do Município.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Vou pedir tolerância, Sr. Presidente.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Fora do microfone.) – Vou perder o avião!
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Vai perder o avião?

Posso, Sr. Presidente, fazer um breve intervalo e 
voltar para completar o meu discurso?

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Suplicy, V. 
Exª já está falando durante quase o dobro do tempo 
regimental.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Mas há disponibilidade de horário, nem 
chegamos às 16 horas.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Mas o Regimento determi-
na dez minutos, e V. Exª já está falando praticamente 
há 20 minutos.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Está bem!

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB -RR) – Posso lhe conceder...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Solicitarei posteriormente ao Senador 
Ricardo Ferraço a oportunidade de continuar pedindo 
a palavra como Líder, pois sou o Vice-Líder do PT, Sr. 
Presidente. Então, terei aqui a oportunidade de poder 
completar o meu pronunciamento, uma vez que os dez 
anos do Bolsa Família merecem uma análise...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ...de profundidade (Fora do microfone.), 
como muitos aqui o fazem.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
Senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena-
dores, comungo e compartilho com o meu querido e 
estimado Senador Eduardo Suplicy que, nestes dez 
anos de consolidação do Programa Bolsa Família, esta 
é, de fato, uma oportunidade para que possamos co-
memorar, de forma efetiva, tudo o que esse programa 
produziu de benefícios e de ascensão para um con-
junto extraordinário de brasileiros que viram nele uma 
oportunidade para terem uma condição mais digna.

É sempre admirável a forma determinada e per-
severante com que o nosso queridíssimo Senador 
Eduardo Suplicy trabalha o Programa de Renda Bási-
ca como uma importante plataforma. Mas peço vênia 
para que eu também possa, evidentemente, fazer uso 
da tribuna, como também outros oradores, para que 
nós possamos aqui defender nossas teses.

Mais uma vez, Sr. Presidente, como “água mole 
em pedra dura”, volto à tribuna para fazer a defesa do 
voto facultativo em nosso País.

Fizemos um debate longo, um debate duro, um 
debate em que as ideias puderam estar presentes 
na Comissão de Constituição e Justiça. Foram qua-
se quatro horas de debates, de teses, de defesas. E, 
na condição de autor, em que pese nós não termos 
conseguido a maioria na Comissão de Constituição e 
Justiça, nós estamos apresentando recurso ao Ple-
nário, para que, além da Comissão de Constituição e 
Justiça, o Plenário desta Casa possa se debruçar, de 
fato, sobre este recurso que nós estamos submeten-
do à apreciação, tendo em vista a necessidade de nós 
ampliarmos este debate e de implantarmos – julgo eu 
que já passou da hora de fazermos isto – o voto facul-
tativo em nosso País.

Trata-se, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
de uma proposta que me parece ser absolutamente 
madura. Ora, o voto obrigatório é hoje um instituto 
anacrônico, completamente ultrapassado. Ele foi incor-
porado em nossa legislação há mais de 80 anos, no 
Código Eleitoral de 1932, quando ainda vivíamos uma 
realidade basicamente rural, um cenário econômico e 
político dominado pelo coronelismo e pelas oligarquias 
agrárias regionais.

No Brasil urbanizado e conectado de hoje, num 
Brasil amadurecido politicamente, que argumentos 
ainda sustentam, em sã consciência, a manutenção 
do voto obrigatório?

A democracia que conquistamos com tanto es-
forço não aceita mais a visão paternalista de um Es-
tado tutor que se arvora no direito de obrigar o eleitor 
a exercer o voto.

É ao povo que pertence o mandato político; é 
dele a soberania numa nação democrática.

Em pleno século XVIII, o livro Do Contrato So-
cial, de Rousseau, já consagrava – abro aspas: “que 
o direito de voto é um direito que ninguém pode tirar 
dos cidadãos”. Vejam bem, Sr. Presidente e Srªs e Srs. 
Senadores: o voto é um direito. Não é uma obrigação, 
já consagrava Rousseau, no século XVIII. Ora, o titular 
de um direito é livre para exercê-lo ou não.

Muitos teóricos apontam a dificuldade em conci-
liar o “direito público subjetivo do voto” com o “correto 
exercício da função eleitoral”. Mas vale também aqui 
repetir as palavras de Assis Brasil, em sua obra A De-
mocracia Representativa: 

A obrigação de votar pode ser um verdadeiro 
ataque à liberdade de consciência. Além de 
que é preciso reconhecer no cidadão a liber-
dade de não aceitar qualquer das opiniões 
em litígio; não se deve ainda esquecer que no 
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credo político de muitos pode perfeitamente 
estar escrito que o voto é um mal. Não é uma 
violência espiritual forçar a votar [quem não 
está disposto a votar?] 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é o 
voto obrigatório que eleva o nível de consciência e par-
ticipação política. Não é o voto obrigatório que legitima 
nossos representantes, que confere credibilidade aos 
nossos partidos, aos nossos mandatos e às institui-
ções democráticas.

E, afinal, que tipo de benefício tem trazido, ao 
longo de tantas décadas, o voto obrigatório em nosso 
País? Que tipo de compromisso ele vem asseguran-
do entre representantes e representados? Ora, Sr. 
Presidente, o voto obrigatório não tem assegurado a 
melhoria da qualidade no exercício da nossa política.

É passada a hora, portanto, de nos rendermos 
àquilo que considero óbvio. E não apenas eu. As pes-
quisas de opinião pública indicam que o brasileiro quer 
exercer o voto, mas quer exercer não como obrigação, 
e, sim, como um direito. Para além de 80% da popula-
ção brasileira desejam o exercício do voto facultativo 
em nosso País. 

Portanto, é passada a hora de nós revermos essa 
prática política iniciada em 1932. Não é, Sr. Presiden-
te, a quantidade de votos, mas, sim, a sua qualidade, 
que legitima as autoridades políticas e as instituições 
democráticas. São os votos conscientes que impulsio-
nam o debate político e o vigor do processo democrá-
tico. Ou alguém, por acaso, questiona a legitimidade 
das eleições, por exemplo, nos Estados Unidos, no 
Japão, na França, na Grã-Bretanha, no Canadá e em 
tantos países?

Na pesquisa a que procedemos, Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, brasileiros que nos acompanham 
pela TV Senado, que nos acompanham nas galerias 
do Senado da República, observamos que o voto se-
creto ainda é uma realidade em 23 países, dos quais 
13 estão na América do Sul. 

Então, essa coisa do voto secreto, hoje, é ba-
sicamente de países com viés autoritário, é algo da 
América do Sul, que tem lamentavelmente uma tradi-
ção de instituições vulneráveis, em que pesem todo o 
esforço e os avanços. 

Recentemente, o Chile consignou em sua realida-
de o voto facultativo; a Venezuela também consignou 
em sua realidade o voto facultativo. E o que nós vimos 
foi um debate político muito firme entre os candidatos 
a Presidente, Maduro e o Capriles, que levou a popu-
lação da Venezuela a ter uma participação muito ativa.

Parece que V. Exª me pede a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Interrompendo um pouqui-

nho o pronunciamento de V. Exª, eu gostaria de regis-
trar que aqui estão os estudantes e as estudantes do 
Instituto Federal de Brasília, nível médio, Planaltina, 
Distrito Federal.

Sejam bem-vindos à sessão, alunos e profes-
sores!

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Nesses países que nós citamos, países 
desenvolvidos e de tradição democrática da civilização 
ocidental, o voto é facultativo. Os índices de abstenção, 
por vezes consideráveis, é verdade, não arranham, de 
maneira alguma, a representatividade desses políticos 
e muito menos a estabilidade de suas instituições.

Vale observar que o índice de comparecimento 
eleitoral nas eleições presidenciais norte-americanas, 
por exemplo, variou entre 51,4% e 62,3% nas últimas 
décadas. No caso, enfim, das eleições para a eleição 
de Deputados Federais, esse índice chega a ser cerca 
de 5% ainda para baixo.

Na Alemanha, onde o voto também é facultativo, o 
índice de participação nas eleições para o Parlamento 
tem atingido um patamar de 70% a 80%.

(Soa a campainha.)

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Um patamar comparável ao do Brasil, 
nas últimas eleições. Se somarmos os votos nulos e 
brancos à abstenção de 16,4% no primeiro turno e de 
19% no segundo turno, esse índice pula para aproxi-
madamente 25%. Portanto, um quarto dos nossos elei-
tores vão se abster com o voto nulo, ou, enfim, estão 
manifestando a sua indignação, exercendo o direito 
de não votar, que precisa ser respeitado pelo Estado.

Ora, se os 75% restantes dos votos expressas-
sem de fato uma escolha consciente, uma escolha ci-
dadã, viveríamos, certamente, numa das democracias 
mais aplaudidas do mundo. O eleitor que tem noção 
do peso do seu voto, do peso da sua participação no 
debate político faz questão de escolher seu candidato. 

Portanto, não é a quantidade e, sim, a qualidade 
do voto que pode aprimorar, que pode aperfeiçoar a 
democracia representativa e a qualidade daqueles e 
daquelas que querem se colocar à disposição da so-
ciedade para exercerem mandatos políticos.

Por isso mesmo, Sr. Presidente, ao concluir aqui 
a minha manifestação, continuo na minha labuta; conti-
nuo na minha ladainha, numa ladainha que me parece 
absolutamente necessária. O Brasil, de uma vez por 
todas, conclui que chegou o momento de implantarmos 
o voto facultativo, de darmos alternativa e opção ao 
eleitor para ele votar se ele desejar, portanto, concei-
tuando, Sr. Presidente, o voto como um direito, e não 
como uma obrigação.
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Nos próximos dias, quero crer que a Mesa, a 
Presidência, enfim, vá submeter os nossos recursos 
ao Plenário do Senado. Eu aqui quero estar para de-
bater naturalmente, não me colocando como dono da 
verdade, mas colocando, de maneira muito afirmativa, 
a minha convicção, a convicção de que chegou o mo-
mento, de que o Brasil está maduro, e que a sociedade 
deseja o voto facultativo.

Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Tem a palavra V. Exª, 
Senador Suplicy, pela ordem.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Pergunto se posso me inscrever como Líder – sou 
Vice-Líder –, para poder completar o meu pronuncia-
mento sobre os dez anos do programa Bolsa Família, 
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – V. Exª já está inscrito.

Senadora Vanessa, V. Exª é a próxima. Concedo 
a palavra a V. Exª e, depois, ao Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sr. Presidente, gostaria de dar as 
boas-vindas e registrar a presença do Prefeito Mauricio 
Moromizato, de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, que 
vem realizando um trabalho muito importante e muito 
produtivo como prefeito do Partido dos Trabalhadores. 

É o primeiro prefeito do PT de Ubatuba e um 
estimulador de formas criativas e solidárias. Sou tes-
temunha de que, na Praia da Fazenda, onde existe o 
Quilombo Fazenda, ele está estimulando a formação 
de cooperativas e de economia solidária, inclusive num 
possível entendimento com Paraty e Angra dos Reis, 
eventualmente até com a criação de uma moeda so-
cial naquela região, a exemplo da moeda Palmas, que 
existe em Fortaleza. 

O Prefeito Mauricio, que aqui se encontra, ao lado 
do Secretário de Segurança, Sr. Artur D’Angelo, veio 
dialogar comigo sobre a perspectiva de fazer de Ubatu-
ba um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. 

Seja muito bem-vindo, Prefeito Mauricio Moro-
mizato!

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Antes de passar a palavra 
à Senadora Vanessa, quero ler o Expediente que se 
encontra sobre a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O Senado Federal recebeu 
o Ofício nº 2.377, de 2013, do Presidente da Câmara 
dos Deputados, submetendo à apreciação desta Casa 
o Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2013, que 
institui o Programa Mais Médicos, altera as Leis nºs 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 6.932, de 7 de 
julho de 1981, e dá outras providências (proveniente 
da Medida Provisória nº 621, de 2013).

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Com referência ao Projeto 
de Lei de Conversão nº 26, que acaba de ser lido, 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 Presi-
dente da Mesa do Congresso Nacional, e esgotar-se-á 
no dia 5 de novembro.

Prestados esses esclarecimentos, a Presidência 
inclui a matéria na Ordem do Dia da presente sessão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senadora Vanessa, 
do PCdoB do Amazonas, V. Exª tem a palavra como 
oradora inscrita.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Pre-
sidente, Srs. Senadores, Senadoras, companheiros e 
companheiras.

Sr. Presidente, eu venho à tribuna para fazer um 
registro que considero importante para as ações que 
as Forças Armadas vem realizando no País, sobretudo 
aquelas em que existe uma parceria entre os Governos 
Estaduais, Municipais ou até mesmo Federal.

É do conhecimento de todos que, há muito tempo, 
as Forças Armadas brasileiras – Marinha, Aeronáutica 
e Exército – desenvolvem funções e ações que vão 
muito além daquelas vinculadas à defesa das nossas 
fronteiras, à defesa da Nação brasileira. Elas vêm de-
senvolvendo projetos sociais muito importantes, Sr. 
Presidente, principalmente aqueles que possibilitam 
melhorar a qualidade de vida do público juvenil das 
comunidades circunvizinhas às áreas onde o Exército 
tem presença.

Essas ações não só do Exército Brasileiro, mas 
também da Marinha e da Aeronáutica, têm sido impor-
tantes para todo o País e para a população brasileira 
como um todo. Entretanto, essas ações, quando rea-
lizadas na Amazônia – e o Senador Mozarildo é tam-
bém da Região Amazônica, de um Estado ainda mais 
longe do que o meu; ele é do Estado de Roraima –, 
nós temos a convicção da importância dessas ações 
das Forças Armadas quando desenvolvidas em nossa 
região, Senador. 

O povo brasileiro não tem ideia do que significa 
um navio-saúde, um navio-hospital, Senador Raupp 
– que é de Rondônia –, do que significa para uma po-
pulação não de um Município do interior, mas de uma 
comunidade de um Município do interior, de uma co-
munidade ribeirinha, receber um navio com médicos, 
odontólogos, farmacêuticos, todo equipado, para fazer 
todos os exames e todas as consultas que são neces-

sárias. A Marinha desenvolve esse tipo de trabalho, 
assim como o Exército e a Aeronáutica.

Eu quero dizer que, hoje pela manhã, o Exército 
Brasileiro realizou uma atividade com vários Parlamen-
tares. Infelizmente, não pude ir por conta da forte gripe 
que me acomete, Sr. Presidente, mas deixo aqui regis-
trado, publicamente – faço questão de assim o fazer –, 
o meu apoio e o compromisso de continuar ajudando 
as Forças Armadas de nosso País.

Ontem mesmo, Senador Raupp, a Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa aprovou o relatório 
do Senador Eduardo Braga, que estabelece o orça-
mento impositivo para as emendas parlamentares, 
com destinação de 50% para a área de saúde. Eu 
quero dizer que eu, particularmente, tenho procurado 
fazer isso há muito tempo. Não há ano em que eu não 
ofereça ou não destine uma emenda pelo menos às 
Forças Armadas brasileiras, exatamente como forma 
de reconhecer o importante trabalho que elas vêm de-
sempenhando em nosso País.

Este ano não será diferente. Já houve uma reu-
nião importante com o Comando da Marinha. E hoje 
pela manhã aconteceu essa reunião no Comando do 
Exército Brasileiro.

Então, eu quero aqui repetir que deixo de público 
o meu compromisso em colaborar sempre, naquilo que 
for preciso e necessário, para que possamos ajudar as 
Forças Armadas brasileiras a ter uma ação cada vez 
mais presente em nosso País.

Hoje, irei a Manaus, Presidente, e amanhã deverei 
me encontrar com o Ministro do Esporte do Brasil, Aldo 
Rebelo, e com o Comandante do Comando Militar da 
Amazônia, General Villas Bôas. Deverei acompanhar 
ambos a uma atividade que acontecerá no Município 
de São Gabriel da Cachoeira. No Município de São 
Gabriel da Cachoeira, no núcleo da 2ª Brigada de In-
fantaria da Selva, será inaugurado o Programa Forças 
no Esporte, que foi criado no ano de 2003 e faz parte 
do Programa Segundo Tempo, Sr. Presidente, só que 
com nome diferente: Forças no Esporte. É um programa 
que envolve o Ministério da Defesa e, portanto, as três 
Forças, um programa esportivo que reúne a juventude.

Há dois dias, estive visitando as novas instala-
ções do Comando do Centro-Oeste, porque o Exército 
está desocupando, na Esplanada dos Ministérios, o 
prédio que utilizava. Fui visitar o prédio do Comando, 
e o General fez questão de falar a respeito da impor-
tância e da quantidade de jovens, meninas e meninos, 
que as três Forças envolvem nesse programa do Go-
verno Federal. São crianças e adolescentes de 7 a 17 
anos, que moram nas proximidades das instalações 
de qualquer uma das três Forças em que o programa 
seja desenvolvido. Essas crianças e esses jovens se 
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integram ao programa, e têm prioridade aqueles que 
estão em situação de vulnerabilidade.

Então, eu fico feliz. São Gabriel da Cachoeira, 
para quem não sabe, é um Município que fica na fron-
teira com a Venezuela, um Município muito distante do 
nosso País, em que a maioria da população é indígena.

O Prefeito do Município é um companheiro do 
meu Partido, um companheiro que desenvolve um 
trabalho social muito forte, principalmente com os po-
vos indígenas. Rene Coimbra é o prefeito da cidade. 
E amanhã deveremos estar lá.

Quero falar da minha alegria, primeiro, por visitar 
o Município e, segundo, por participar da inauguração 
de um programa tão importante, num Município que, 
repito, tem a maioria da sua população indígena. Isso 
não é qualquer coisa. Governar um Município como 
esse, estando lá presentes as Forças Armadas, é algo 
que chega a ser até desafiante. E o grande desafio qual 
é? Garantir os costumes, as tradições, as terras dos 
povos indígenas, e, ao mesmo tempo, garantir total 
assistência à saúde e a inclusão deles no processo 
de desenvolvimento do nosso País.

Por fim, Sr. Presidente, antes de concluir, quero 
dizer que acompanhei, ontem, a conclusão da vota-
ção, na Câmara dos Deputados – e V. Exª é o relator 
revisor –, da medida do programa Mais Médicos, que 
V. Exª acaba de ler porque chegou a esta Casa. Na 
semana que vem, deveremos travar, aqui, um grande 
debate. Entretanto, um bom debate.

Creio que – como aquilo que nós esperávamos 
sempre era que a resistência iria diminuindo aos pou-
cos – se tudo vem acontecendo é por conta de uma 
resistência que não tem a menor explicação. Eu mesma 
fui questionada por que votei a favor de uma emenda 
apresentada, salvo engano, pelo Deputado Dr. Rosi-
nha, que coloca a possibilidade, ou a atribuição, de dar 
o registro para o exercício da profissão ao Ministério 
da Saúde, tirando-a, assim, dos Conselhos Regionais 
de Medicina.

Lembro que o projeto não veio assim. O projeto 
original chegou à Casa prevendo que essa é atribui-
ção dos Conselhos. Entretanto, os problemas que o 
Brasil inteiro e os Estados estão sofrendo por conta 
de exigências que não são legais, estabelecidas pelos 
Conselhos, fizeram com que essa medida entrasse, 
também, no substitutivo da medida provisória. E creio 
que só assim poderemos ver o problema do Amazo-
nas resolvido. 

O Amazonas ainda não... O Conselho Regional 
de Medicina do meu Estado ainda não concedeu uma 
licença sequer. Abriu mão, segundo o Presidente, do 
diploma traduzido, mas não abriu mão de bobagens, 

como o endereço onde ficará o médico ou a médica 
que estará participando do programa.

Mas o importante, Senador Mozarildo, é que este 
item foi aprovado ontem com aquiescência do próprio 
Conselho Federal de Medicina, pelo que ouvi, que já 
passa a aceitar. E aceita isso porque houve negocia-
ção numa série de itens. 

Em relação a um deles eu quero cumprimentar 
o Senador Mozarildo, pois foi exatamente por uma 
proposta primeira sua, que ainda avançou um pouco 
mais na Câmara dos Deputados, que era de, primeiro, 
apresentar as instalações, garantir, num período sufi-
ciente para o Governo, as instalações necessárias em 
todo o Brasil, em todos os Municípios, para que haja 
o atendimento; e, em segundo lugar, diminuir a pos-
sibilidade da atuação, no programa, de seis para três 
anos, o que é compatível, inclusive – muito compatível 
–, com o tempo, porque a participação no programa 
conta, efetivamente, como residência, como parte da 
residência médica.

Então, considero importante. Hoje, o projeto já 
está bem diferente de como entrou, nós sabíamos dis-
so, mas o mais importante de tudo é que o programa 
terá sequência, a população brasileira poderá ter mé-
dicos brasileiros e, aí, viveremos um momento novo.

Eu só quero destacar que uma Deputada do Es-
tado de Tocantins usou a palavra, no primeiro dia de 
discussão, para dizer... Alguns opositores do projeto 
haviam dito que um programa semelhante a esse foi 
implantado no Tocantins...

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – ...e que foi um fracasso. A 
Deputada chegou ao microfone e disse que não foi 
um fracasso, pelo contrário, foi um grande sucesso. O 
fracasso foi que os médicos, quase 200 profissionais, 
tiveram que retornar ao seu país por uma decisão ju-
dicial provocada pelo Conselho Regional de Medicina 
à época. Mas, enquanto lá eles estiveram, atendendo 
a população, os índices de saúde melhoraram signi-
ficativamente. 

Então, é importante. E creio que, junto com o 
projeto, vem o compromisso do Governo Federal, visto 
que o nosso compromisso já existe, há muito tempo, 
de buscar fontes exclusivas de recursos para a área 
da saúde. Junto com o projeto vem também a carreira 
dos profissionais do SUS, o que é muito importante 
também. Eu acho que vivemos um momento de tomada 
de decisões fundamentais para que o País tenha uma 
assistência à saúde de melhor qualidade.

Hoje, em todos os Estados brasileiros, se pegar-
mos o resultado das pesquisas sobre que problema 
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mais preocupa a população, não há dúvida nenhuma. 
O problema que mais preocupa a população é a saúde. 

Mas o Governo Federal e o Congresso Nacional – 
o Senado Federal – têm trabalhado muito para superar 
essa questão e garantir o bom atendimento à saúde e 
o fortalecimento do SUS, que é a melhor forma de or-
ganizar a saúde pública. E o Brasil tem muito orgulho 
de ter uma legislação extremamente avançada no setor 

de saúde. Nosso desafio é transformar em realidade 
aquilo que prevê a legislação brasileira.

Muito obrigada, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Sobre a mesa, reque-
rimentos que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Os requerimentos que 
acabam de ser lidos serão votados oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – A Presidência defere 
o requerimento que acaba de ser lido, nos termos do 
Regimento Interno.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que acaba 
de ser lido será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – O requerimento que aca-
ba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Convido...

Antes, porém, quero anunciar a

ORDEM DO DIA
A pauta encontra-se sobrestada pela Medida 

Provisória nº 621, de 2013 (Projeto de Lei de Conver-
são nº 26, de 2013).

Está, portanto, encerrada a Ordem do Dia.

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

PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  
Nº 26, DE 2013 

(Proveniente da Medida Provisório  
nº 621, de 2013)

Institui o Programa Mais Médicos; altera as 
Leis nºs 8.745, de 9 de dezembro de 1993, 
e 6.932, de 7 de julho de 1981; e dá outras 
providências.

1 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO 
 Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR 
(Em regime de urgência, nos termos  

do Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais.

2 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

 Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.160, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.

3 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, 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.
A matéria tem parecer da CCJ.

4 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Anibal Diniz.



71172 Sexta-feira 11 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

6 
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 Sou-
za, que cria Tribunal Regional Federal. (Paraná)
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.

7 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emen-
da à Constituição nº 7, de 2013, tendo como 
primeiro signatário o Senador José Sarney, que 
acrescenta artigo ao Ato das Disposições Consti-
tucionais Transitórias para vincular a duração dos 
benefícios fiscais concedidos às Áreas de Livre 
Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo 
de vigência da Zona Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 35, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 

o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.

12 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 
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10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

14 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013– Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 

antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

16 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 177, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2013 (nº 2.820/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Memorando de Entendimento entre 
o Governo da República Federativa do Brasil, 
o Governo da República da Colômbia e o Go-
verno da República do Peru para Combater 
as Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços 
ou Comuns, assinado em Letícia, em 20 de 
julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.099, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

17 
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

18 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

19 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 836, 
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
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108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (utilização do FGTS para 
pagamento de serviços educacionais).

20 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de 
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem 
matéria correlata (empréstimos consignados).

21 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

22 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de– obra escrava).

23 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

24 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitan-
do a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

25 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

26 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

27 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

28 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

29 
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473, 
de 2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(regulamentação do exercício da acupuntura).

30 
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
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nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada).

31 
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

32 
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).

34 
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (isenção do pa-
gamento de direitos autorais em serviços de 
hospedagem).

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – A Presidência comunica 
às Senhoras e aos Senhores Parlamentares que foram 
confeccionadas as Cédulas de Votação de Vetos para a 
sessão conjunta do Congresso Nacional que ocorrerá 
na próxima terça-feira, dia 15 de outubro, às 19 horas, 
no plenário da Câmara dos Deputados.

As cédulas serão entregues às Lideranças da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal e pode-
rão ser retiradas na Secretaria de Gestão Legislativa 
do Congresso Nacional, unidade da Secretaria-Geral 
da Mesa do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra agora, 
como Líder, ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) 
– Caro Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, que 
bom que acaba de chegar aqui o Senador Cristovam 
Buarque, a quem fiz referência, uma vez que eu esta-
va falando dos dez anos do Programa Bolsa Família, 
e pedi para continuar, agora falando como líder.

Mas quero dizer que aqui mencionei as experiên-
cias pioneiras do Programa Bolsa Escola ou de renda 
mínima, associado à educação, que, em 1995, V. Exª 
como governador do PT, iniciou logo em janeiro, no 
Paranoá, e daí por todo o Distrito Federal. Ao mesmo 
tempo em que, naquele ano, o Prefeito José Roberto 
Magalhães Teixeira iniciava, em Campinas, o progra-
ma de renda mínima, associado às oportunidades de 
educação. E depois foram se espalhando pelo Brasil.

Em outubro de 1995, Antonio Palocci era Prefeito 
de Ribeirão Preto. V. Exª dialogou com ele e o estimu-
lou. A Vereadora Joana Leal Garcia havia proposto um 
projeto nessa direção, e o Prefeito acatou. Dezenas 
de Municípios, como Belém, Belo Horizonte, Mundo 
Novo e Caxias do Sul, por todo o Brasil, foram expe-
rimentando, até que no Congresso Nacional surgiram 
as iniciativas de Nelson Marchezan, Chico Vigilante e 
Pedro Wilson, na Câmara; no Senado, Renan Calhei-
ros, José Roberto Arruda e Ney Suassuna.

E eis que, em agosto de 1996, levei o Prof. Phili-
ppe Van Parijs para uma audiência com o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso. Estava presente o Mi-
nistro da Educação à época, Paulo Renato Cardoso, 
e toda sua equipe. Philippe Van Parijs falou da expec-
tativa e das vantagens da renda básica de cidadania, 
mas disse ao Presidente Fernando Henrique que era 
uma boa iniciativa começar relacionando a garantia de 
uma renda às oportunidades de educação, pois assim 
se quebraria o círculo vicioso de famílias que, estando 
na pobreza, sem alternativas, instam suas crianças a 
trabalharem precocemente, algo que foi inclusive ob-
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jeto de reflexão do terceiro encontro global organizado 
pela Organização Internacional do Trabalho sobre a 
erradicação do trabalho infantil.

O Presidente Lula ali falou sobre a sua experiên-
cia quando era menino. Ele com outro irmão e quatro 
ou cinco irmãs e sua mãe realizavam algum trabalho. 
Ele vendia laranja, seu irmão trabalhou na carvoaria, 
as meninas tomavam conta de crianças, e assim por 
diante. Mas, felizmente, ele conseguiu se livrar de uma 
situação de tamanha dificuldade, até atingir o posto 
mais alto do Brasil. Mas, por esta razão, inclusive, 
tem extraordinária sensibilidade. Ele fez uma brilhante 
exposição hoje, aqui em Brasília, no hotel Tulip, onde 
havia mais de 150 pessoas dos mais diversos países 
do mundo assistindo.

Pois bem, eu prossigo agora com o discurso 
que eu vinha fazendo sobre a eficácia dessas medi-
das relacionadas ao Bolsa Família, que foi captada 
pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 
PNAD, pelo IBGE, em 2012, e divulgada uma semana 
e pouco atrás.

Foi um longo e lento percurso, no decorrer dos 
últimos anos, para a melhoria dos indicadores sociais, 
com a grande contribuição do Governo do Presidente 
Lula e da Presidenta Dilma, por meio da adoção do 
Bolsa Família. Assim, o programa contribuiu muito para 
a redução da pobreza absoluta e do nível de desigual-
dade no Brasil.

O Coeficiente de Gini, que havia atingido 0,599, 
em 1995, quando houve as primeiras experiências lo-
cais do Distrito Federal e de Campinas, e 0,601, em 
1996, foi diminuindo gradualmente a cada ano. Era 
0,594, em 2001; 0,587, em 2002; 0,581, em 2003; 
0,569, em 2004 – notem que há uma gradual redu-
ção a cada ano –; 0,566, em 2005; 0,559, em 2006; 
0,544, em 2008; 0,530, em 2009; 0,526, em 2010; e 
0,519, em 2012.

Apesar dos progressos alcançados, o Brasil ain-
da está entre os países mais desiguais do mundo. De 
acordo com o Censo do IBGE de 2010, enquanto no 
Brasil os 10% mais pobres viviam com 1,1% da renda 
nacional, os 10% mais ricos viviam com mais de 44,5%.

No ranking elaborado pelo Banco Mundial, para 
2012, o Brasil é ainda o 16° com o maior coeficiente 
de Gini, Isso leva a que ocupe uma posição entre as 
nações mais desiguais do mundo.

Entretanto, segundo o Ministro Marcelo Cortes 
Neri, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Pre-
sidência da República, em apenas um ano, de 2011 
para 2012, 3,5 milhões de brasileiros deixaram a linha 
da pobreza. Segundo o Ministro, isso representa um 
resultado seis vezes maior que a meta do milênio para 
o combate à pobreza determinada pela ONU.

Outra boa nova é a queda da taxa de mortalidade 
infantil, que caiu 75%, entre 1990 e 2012, de acordo 
com relatório da ONU divulgado em setembro. Se, em 
1990, o País registrou 52 mortes de crianças a cada 
mil nascidos vivos, em 2012, a taxa foi de 13 mortes 
a cada mil nascidos vivos.

A taxa de mortalidade infantil considera os óbitos 
de crianças com menos de um ano de idade. Os dados 
são do estudo realizado com a colaboração do Unicef, 
da Organização Mundial da Saúde e do Banco Mundial.

Levando em conta a mortalidade de crianças de 
até cinco anos, a queda é de 77,4%. Em 1990, essa 
taxa era de 62 mortes a cada mil nascidos vivos, cain-
do para 14 mortes a cada mil nascidos vivos em 2012.

Os Objetivos do Milênio, estabelecidos pela ONU 
em 2000, previam a redução da mortalidade de crian-
ças de menos de cinco anos para 21 mortes a cada mil 
nascidos vivos, até 2015, no Brasil. Segundo o Unicef, 
portanto, o País já superou em 33% a meta estabeleci-
da, mais de um ano antes do prazo previsto. O estudo 
aponta, ainda, que o Brasil teve o melhor desempenho 
entre os países da América Latina.

“Com este resultado, o Brasil se destaca no ce-
nário internacional como um dos países que mais 
reduziram a mortalidade infantil nos últimos anos. É 
preciso que se reconheça que está sendo alcançado 
o compromisso que o Brasil aceitou assumir”, afirmou 
Antonella Scolamiero, representante adjunta do Unicef, 
no Brasil, ao sítio eletrônico de notícias G1, em 13 de 
setembro último.

Merecem aplausos também os bons resultados 
obtidos no combate ao trabalho infantil – justamente, 
hoje, objeto desse encontro internacional em que o 
Presidente Lula falou e, anteontem, a Ministra Tereza 
Campello –, como fruto da associação do Bolsa Família 
com outras políticas públicas, conforme ressaltou a Mi-
nistra do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, 
em artigo publicado, ontem, no jornal Correio Brazi-
liense, onde Tereza Campello afirma – abrindo aspas:

“Em 20 anos, houve redução de 88% do nú-
mero de crianças de 5 a 9 anos submetidas ao 
trabalho. Mas é possível comemorar avanços 
em todo o mundo. Dados da [...] OIT mostram 
redução de 36% do trabalho infantil no plane-
ta, entre crianças de 5 e 14 anos, de 2000 a 
2012. No Brasil, no mesmo período, o recuo 
foi de 67% para a mesma faixa etária.
[...] Os últimos dados da [...] Pnad mostram 
que o trabalho infantil despencou 15% entre 
2011 e 2012. Ainda assim, havia 1,4 milhão de 
crianças entre 5 e 15 anos nessa situação” [de 
trabalho infantil, ressaltou Tereza Campello]. 
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Avalio que esses resultados podem ser ampliados 
com a adoção da Renda Básica de Cidadania.

Prezado Senador Cristovam Buarque, eu gostaria 
de lhe apresentar o Prefeito Maurício Moromizato, de 
Ubatuba, que se encontra no plenário, e quem sabe 
V. Exª possa dar sugestões a ele, porque ele veio me 
visitar para perguntar: Será possível fazer de Ubatuba 
um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania in-
condicional para os seus 70 mil habitantes?

Eu recomendo, Prefeito Maurício Moromizato, que 
tenha um diálogo com o Senador pioneiro do Bolsa 
Escola, da renda mínima associada à educação, aqui 
no Distrito Federal.

Em 8 de janeiro de 2004, o Presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva sancionou a Lei nº 10.835/2004, que ins-
taurava uma Renda Básica de Cidadania por etapas, 
a critério do Governo Federal, começando pelos mais 
desfavorecidos, como faz o Bolsa Família. Assim pode-
remos ter, em breve, uma Renda Básica de Cidadania 
com o mesmo valor para todos, expressão do direito 
do indivíduo a ter sua parte na prosperidade da Nação.

Naquele mesmo dia, o Presidente Lula recebeu 
do economista Celso Furtado a seguinte mensagem, 
que expressa o salto que o Brasil pode dar na cons-
trução de um estado de bem-estar social.

Disse, naquela ocasião, na comunicação ao Pre-
sidente Lula, Celso Furtado, que por muitos e por mim 
próprio é considerado o maior economista de nossa 
história:

Neste momento [afirma Celso Furtado] em que 
V. Exª [Presidente Lula] sanciona a Lei de Ren-
da Básica de Cidadania, quero expressar-lhe 
minha convicção de que, com essa medida, 
nosso País coloca-se na vanguarda daqueles 
que lutam pela construção de uma sociedade 
mais solidária. Com frequência, o Brasil foi re-
ferido como um dos últimos países a abolir o 
trabalho escravo. Agora, com este ato que é fruto 
do civismo e da ampla visão social do Senador 
Eduardo Matarazzo Suplicy [aqui agradeço o 
Celso Furtado por essa referência], o Brasil será 
referido como o primeiro que institui um sistema 
de solidariedade tão abrangente e, ademais, 
aprovado pelos representantes de seu povo. 

Aqui saúdo a todos que construíram o Programa 
Bolsa Família e que escreveram um importante capítu-
lo na história da consolidação da cidadania brasileira.

Eu gostaria de assinalar que, dentre essas pes-
soas, estão o então Prof. Cristovam Buarque e estão 
também pessoas que contribuíram muito no primeiro 
ano do Governo Lula: o José Graziano da Silva, a Ana 
Fonseca, a Miriam Belchior, a Tereza Campello, Patrus 

Ananias, Marcelo Neri, Márcia Lopes e tantas outras 
pessoas que vêm contribuindo, inclusive Maria Oza-
nira Silva e Silva, Lena Lavinas, dezenas de pessoas 
que contribuíram muito, inclusive no meio acadêmico. 

E eu gostaria de requerer, aqui, que seja inserido, 
como parte de meu pronunciamento, “Uma década de 
Bolsa Família”, artigo publicado, hoje, na Folha de São 
Paulo, por Ana Fonseca e Carlos Lopes – Ana Fonse-
ca, primeira Secretária-Executiva do Programa Bolsa 
Família, em 2003, e Carlos Lopes, que é Secretário 
Executivo da Comissão Econômica da ONU para a Áfri-
ca – assim como também o pronunciamento feito pela 
Ministra Tereza Campello, o artigo por ela publicado 
“Por um mundo livre do trabalho infantil”, pelo Correio 
Braziliense, na data de ontem. 

E eu gostaria, Sr. Presidente, de aqui anexar 
também o relatório sobre a experiência da Renda Bá-
sica Incondicional em Madhya Pradesh, que são vilas 
rurais da Índia, que, com a colaboração da Unicef, da 
Self-Employed Women’s Association, e sobre a orien-
tação do Prof. Guy Standing, fizeram uma experiência 
notável em que, por quase dois anos, seis mil pessoas 
receberam pequenas quantias mensais incondicional-
mente, o que foi comparado com outras vilas rurais em 
que seis mil pessoas não receberam. 

Daí o resultado tão positivo da experiência, por 
dois anos, de impactos sobre a melhoria da inclusão 
financeira, da habitação e do saneamento, da melhoria 
até da construção de latrinas, nutrição e dieta, saúde, 
cuidados com a saúde, impacto sobre os deficientes 
e o impacto tão positivo sobre a escolaridade, o rendi-
mento das crianças e estudantes na escola; e também 
dos efeitos tão positivos sobre a atividade econômi-
ca, trabalho e produção, sobre o aumento do grau de 
poupança e diminuição do endividamento que antes 
havia. Todos os benefícios do Programa da Renda 
Básica, da experiência pioneira da Renda Básica de 
Cidadania na Índia.

Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, com a 
mensagem enviada à Presidenta da República, já as-
sinada por cerca de 300 pessoas, que participaram do 
Colóquio Internacional, nos seguintes termos:

Excelentíssima Senhora Presidenta Dilma 
Rousseff, é essencial que Vossa Excelência, 
como Presidente do Brasil e líder do Partido 
dos Trabalhadores, venha dar um grande salto 
adiante durante o seu mandato, em particular 
para atingir plenamente o seu objetivo de er-
radicar a pobreza extrema e para fortalecer a 
segurança econômica das mulheres no Brasil. 
Após quatro dias de intenso trabalho, os par-
ticipantes abaixo-assinados do II Colóquio In-
ternacional NUPSI-USP, XI Colóquio do Curso 
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de Especialização em Psicopatologia e Saúde 
Pública – Invenções Democráticas: Constru-
ções da Felicidade...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – 

... realizado no Centro de Convenções Re-
bouças, de 19 a 22 de setembro último, onde 
examinamos as evidências de outros países, 
conforme o programa anexo, vem manifestar 
a V. Exª o apelo no sentido de criar um grupo 
de trabalho que tenha por propósito preparar a 
instituição, por etapas, da Renda Básica de Ci-
dadania, conforme dispõe a Lei nº 10.835/2004, 
cuja sanção pelo Presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva se deu em 8 de janeiro de 2004, após 
sua aprovação por todos os partidos políticos 
no Congresso Nacional.
Sugerimos a V. Exª que esse grupo de tra-
balho possa ser coordenado pelo Professor 
Paul Singer, Secretário Nacional de Econo-
mia Solidária, profundo estudioso das formas 
solidárias e democráticas de economia que 
visam à construção de uma sociedade justa 
e civilizada, em estreita colaboração com os 
Ministros do Desenvolvimento Social, Tereza 
Campello, e da Secretaria de Assuntos Estra-
tégicos, Marcelo Neri. 
Poderão fazer parte deste grupo os estudio-
sos dos programas sociais de transferência de 
renda que têm contribuído para a erradicação 
progressiva da pobreza absoluta em nosso país 
tanto no Governo, como no meio acadêmico.
O Brasil é o primeiro País do mundo... 

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – 
... cujo Congresso Nacional aprovou lei no 
sentido de instituir uma Renda Básica de Ci-
dadania – um minuto a mais e termino – como 
um direito incondicional de todas as pessoas, 
não importa sua origem, raça, sexo, idade ou 
condição socioeconômica, a receberem uma 
renda suficiente para atender as suas neces-
sidades vitais. 
Cabe lembrar que o IV Congresso Nacional do 
PT, em fevereiro de 2010, quando a consagrou 
candidata à Presidência da República, aprovou 
por consenso de seus 1.350 delegados que 
seu governo caminharia na direção de instituir 
a Renda Básica de Cidadania.

Experiências positivas com a Renda Básica 
aconteceram nos Estados Unidos, no Alas-
ca; em Manitoba, no Canadá; recentemente 
no Brasil, em Quatinga Velho; na Namíbia; na 
Índia, como exposto pelo Professor Guy Stan-
ding, no trabalho anexo. Merecem destaque os 
bons resultados derivados do dividendo pago, 
ininterruptamente, há trinta anos, pelo Fundo 
Permanente do Alasca, nos Estados Unidos, 
que fez do Alasca o mais igualitário dos 50 
Estados norte-americanos. Também em São 
Paulo, a cidade de Santo Antônio do Pinhal 
aprovou, sancionou e regulamentou a Lei nº 
1.090. Recentemente, a cidade de Apiaí apro-
vou lei semelhante, que busca implementar 
este benefício. Neste colóquio, ficou demons-
trada a importância, para a felicidade indivi-
dual e coletiva, de garantir uma renda mínima 
incondicional aos seus cidadãos.
O grupo de trabalho certamente poderá contar 
com o número crescente de economistas, filó-
sofos e cientistas sociais no mundo, tais como 
os que formam a Basic Income Earth Network, 
Philippe Van Parijs, Guy Standing, Claus Offe, 
que têm desenvolvido estudos sobre como a 
Renda Básica de Cidadania contribuirá efetiva-
mente para prover dignidade e real liberdade 
a todas as pessoas.

Assinam, dentre outros...

(Soa a campainha)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – ...Marilena Chauí, Israel, Paul Israel 
Singer, David Calderoni, Guy Standing, José Pacheco, 
Susan Andrews, Diego Tatian, Helena Singer, Rasla 
Friedler, Seiji Uchida, Marusa Vasconcelos Freire, Luiz 
Inácio Galger, Catalino Lós Reis, Elie Ghanem, Sônia 
Kruppa, Marcelo Gomes Justo, Marina Nóbrega, Maria 
Lúcia Calderoni, André Menezes Rocha, Cristiano No-
vaes de Rezende, Oscar Zalla Sampaio Neto, Augusto 
Câmara Neiva, Nicolau Priante Filho, Leonardo Pinho, 
Josita Correto da Rocha Priante, Francisco Nóbrega, 
Ana Maria Thomé, Leandro Ferreira, Fábio Ortiz Jú-
nior, Eduardo Matarazzo Suplicy e dezenas de outros.

Quero dizer que todos aqueles que desejarem 
assinar esse manifesto, fazendo essa recomendação 
à Presidenta Dilma, poderão acessar o Facebook do 
Nupsi, núcleo da USP que organizou esse colóquio 
internacional.

Finalmente, peço também a transcrição neste 
pronunciamento da Declaração de Brasília sobre o 
Trabalho Infantil, assinado por todos representantes 
do Governo, organizações de empregadores e traba-
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lhadores que participaram da 3ª Conferência Global 
sobre Trabalho Infantil, encerrada com brilhantismo 
hoje pelo ex-Presidente, querido Presidente, Luiz Iná-
cio Lula da Silva. 

Muito obrigado, Sr. Presidente Mozarildo Caval-
canti...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Senador, Presidente, gostaria de um 
minuto.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) -...pela tolerância.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Esse é um tema que merece, Sena-
dor Mozarildo. Se quiser abro até mão de falar depois, 
para não alongar muito a sessão, mas acho que não 
vai alongar tanto.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Pode falar.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Quero dizer primeiro que é um fato 
ou um feito que merece comemoração: dez anos da 
Bolsa Família, mas essa comemoração merecia cha-
mar atenção de que ela não começou 10 anos atrás. 
Ela começou de fato pelo menos cinco anos antes com 
dois pequenos projetos, Campinas e Brasília, e um 
grande projeto que foi do Presidente Fernando Henri-
que Cardoso. Mudou o nome. É como se uma pessoa, 
uma senhora que, ao casar, mudasse o nome e só co-
memorasse aniversário a partir da data do casamento.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Fiz questão aqui, Senador Cristo-
vam Buarque, de registrar, inclusive na primeira parte 
do meu pronunciamento, as origens que vêm de bem 
longe, inclusive Josué de Castro, Celso Furtado e tan-
tos outros...

(Soa a campainha.)

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Eu ouvi, eu assisti a tudo isso. Não 
estou falando para o senhor, não. Estou falando da 
grande festa que se fez. É de dez anos. O próprio ar-
tigo do jornal que o senhor falou. Esse programa é 
mais antigo, merece registrar isso. Então, vale a pena 
não dizer que começou há dez anos apenas. Merece, 
sim, dizer que o Presidente Lula pegou R$4 milhões 
e levou R$12 milhões e ampliou para até 16 anos, o 
que é um grande fato. Depois, colocou para crianças 
pequenas também. E no meu Governo a gente preferiu, 
por erro, não distribuir o dinheiro; distribuir a comida e 
os brinquedos, com medo que as pessoas não usas-
sem o dinheiro para comprar brinquedo. É um erro. 
Hoje, eu defendo é dinheiro também. Então, esse é 

o primeiro ponto. Segundo, dizer que o Governo está 
fazendo um bom trabalho, mas, Senador, não há uma 
vontade explicita para a abolição do trabalho infantil. 
Se houvesse, o caminho não era ter tantos Ministérios 
se batendo uns contra os outros sobre o assunto. Se 
houvesse uma vontade era preciso criar um encarre-
gado da abolição do trabalho infantil com prazo para 
cumprir a meta. Tinha que ter o que eu disse ao Pre-
sidente Lula, em 2003, numa das primeiras reuniões 
e, depois, numa reunião no Ministério da Justiça com 
pessoas de diversos Ministérios, Senador Mozarildo. 
Eu disse: “Vamos criar um xerife, ou se quiser chamar 
de czar, coordenador da luta contra o trabalho infantil. 
E essa pessoa teria um prazo para conseguir resol-
ver. Se não der em cinco, dá em dez. Vamos dar um 
prazo correto e levar adiante, porque, apesar do es-
forço, o resultado está sendo pequeno, Senador. Dá 
para comemorar? Dá, como uma pessoa que tem 40º 
de temperatura e cai 39,5º. Dá para comemorar, mas 
não dá para dar alta, não dá para fazer festa ainda. Eu 
lamento que essa grande solenidade tenha esquecido 
a anterior – e o senhor fez questão de lembrar essa 
anterior -, mas sobretudo que, no fundo, no fundo, seja 
um programa de vamos fazendo e não programa de 
resolvamos. Está no gerúndio. Não está no objetivo 
concreto do tempo futuro. Eu lamento muito. Ainda é 
tempo. E termino pedindo o seu apoio para um peque-
no projeto meu que a Ministra Tereza Campello não 
aceita e decidiu que é uma questão de honra dela im-
pedir que seja aprovado na Câmara um projeto meu 
que simplesmente acrescenta uma condicionante. Eu 
sei que o senhor, com sua visão da renda mínima, tal-
vez não esteja de acordo, mas enquanto não for renda 
mínima, enquanto for Bolsa Família tem condicionante. 
Eu proponho acrescentar uma: que a família vá à es-
cola do filho pelo menos uma vez por ano. Eu poderia 
colocar todo mês, mas não tive a ousadia disso. Co-
loquei dizendo que se acrescente uma condicionante 
à Bolsa Família: os pais, ou responsáveis, devem ir à 
escola do filho uma vez por ano. Passou pelo Senado, 
passou por três Comissões da Câmara, e agora a Mi-
nistra não aceita conversar. Fui lá. Eu que nunca vou 
procurar Ministro, fui a ela, Senador José Agripino. Ela 
disse que os pais moram longe. Pai não mora longe da 
escola; a escola é que é longe do pai. Se o pai mora 
longe, há muitas escolas perto. Depois, que os pais 
não têm condição de dialogar com o professor. Essa 
é uma afirmação inaceitável, até porque, se não têm, 
é preciso incentivar mais ainda que eles compareçam 
lá. Depois, que é um sacrifício para os pais, pobres coi-
tados, irem à escola do filho. São pais! Têm obrigação 
de ir à escola do filho. E, quarto, que vai tirar o tempo 
do trabalho. Coloquemos, então, um projeto dizendo 
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que ele tem um dia por ano para fazer isso, ou façamos 
as reuniões à tarde ou sábado ou domingo. Eu queria 
seu apoio para que esse projeto... Já pedi à Ministra 
Ideli que isso não seja vetado. Vai ser muito feio ficar 
essa marca de que o PT, o Governo Lula, o Governo 
Dilma impediram uma coisa tão simples, tão simples.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Cumprimento V. Exª, que é um dos 
responsáveis pela construção daquilo que hoje é o 
Bolsa Família e os programas sociais existentes. Com 
V. Exª tenho dialogado muito. Inclusive soube que V. 
Exª irá proximamente ao Irã, que tem desenvolvido nos 
últimos dois anos uma experiência notável de transfe-
rência de renda para toda a população, salvo engano, 
igualmente. Quem sabe eu vá lá com V. Exª para co-
nhecermos isso de perto.

Tendo em conta que é apenas uma vez por ano, 
parece-me algo de bom senso. Acho que, pratica-
mente...

Não sei se V. Exª chegou a propor uma pesqui-
sa que o Ministério do Desenvolvimento Social, junto 
com o Ministério da Educação, poderia realizar com 
relativa facilidade. Se nós formos perguntar aos pais 
dos beneficiários do Bolsa Família em que medida es-
tão indo pelo menos uma vez ao ano à escola, para 
saber que dificuldade haveria. Quem sabe essa seja 
uma informação muito relevante até para a tramitação 
do projeto. É a sugestão que aqui deixo. 

Mas também proponho a V. Exª e aos Senadores 
que, se acharem interessante também assinar a car-
ta à Presidenta Dilma Rousseff, para que possa ser 
criado um grupo de trabalho para pensar sobre como 
serão as etapas da Renda Básica de Cidadania, com 
a sugestão de que o Prof. Paul Singer, Secretário de 
Economia de Solidária, possa coordenar este grupo, 
em cooperação estreita com os Ministros Tereza Cam-
pello, Marcelo Neri e demais. Eu também faço a...

(Interrupção do som.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP. Fora do microfone.) – ... sugestão a V. 
Exª e aos Senadores de que considerem...

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – ... assinar este manifesto.

Muito obrigado. Agradeço muito a sua tolerância, 
Senador Mozarildo Cavalcanti. V. Exª soube compre-
ender que para mim era muito importante fazer esse 
longo pronunciamento hoje, até em duas etapas.

Muito obrigado.
Vou aí agradecer pessoalmente.

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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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – E o pedido feito por V. 
Exª será atendido na forma do Regimento.

(Interrupção do som.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
nesse instante, ao Senador José Agripino, Líder do 
Democratas.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco Minoria/DEM 
– RN. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, Senador Mozarildo, na semana passada 
eu fiz uma viagem muito rápida aos Estados Unidos, 
para participar, ao lado de alguns Senadores, alguns 
Deputados, algumas autoridades do Poder Executivo, 
Parlamentares de todos os partidos e muitos empre-
sários, de um encontro do Lide, em Miami, com a pre-
sença do Governador da Flórida, o Sr. Rick Scott, e da 
Prefeita de Bal Harbour para tratar de dois assuntos 
que dizem respeito, em grande medida, às relações 
comerciais do Brasil com os Estados Unidos. Aliás, três 
assuntos: turismo, etanol e suco de laranja.

O que ia ser produto de um debate em torno 
desses assuntos, até motivado pela boa palestra do 
ex-Ministro Roberto Rodrigues, da fala do Governador 
da Flórida, transformou-se num debate entre os empre-
sários presentes, que tiveram a oportunidade de dirigir 
perguntas escritas aos Senadores e aos Deputados 
que compunham a mesa. Eu era um deles.

Uma pergunta que me foi feita por um empresário, 
que depois se apresentou para dizer que tinha sido ele 
que havia provocado aquele assunto, me pedia uma 
opinião e uma explicação para o confronto entre duas 
capas da revista The Economist, distantes, as duas 
edições, dois, três ou quatro meses, não mais do que 
isso – seis meses, vá lá. A primeira capa que foi mo-
tivo de grandes festejos e comemorações por parte 
do Governo Federal: trazia a imagem do Corcovado 
como se fosse um foguete apontando para cima, com 
uma legenda dizendo algo equivalente ao Brasil ser a 
bola da vez. E agora, duas semanas atrás, três sema-
nas atrás, a mesma capa, da mesma revista, com o 
Corcovado, mas em vez de estar olhando para o céu, 
foi transformado num foguete invertido para baixo, em 
queda, em pirueta, e com uma legenda dizendo algo 
como: “Brasil, o que está acontecendo? O que acon-
teceu? Por que a debacle?” 

Eu não vou dizer ao Senado a resposta que dei, 
que não foi curta, mas a essência da minha opinião é 
que o Brasil, que num dado momento foi capa da The 
Economist como um foguete ascendente, transformou-
-se num foguete descendente porque não soube apro-
veitar os trunfos e as benesses do grande momento 

que viveu com um grande superávit em balança co-
mercial, com recorde de arrecadação, com dinheiro de 
sobra para investimentos – todas as chances para, se 
tivesse planejamento, ter plantado uma semente muito 
consistente para ser o que não conseguiu ser. Esta é a 
razão do foguete para baixo: não conseguiu ser um país 
competitivo. O Brasil transformou-se num país caro, os 
brasileiros que podem viajar vão comprar tudo lá fora. 

Dito isso, eu quero fazer algumas constatações, e 
faço isso como brasileiro que torce para que as coisas 
aconteçam e deem certo. Agora, é preciso que haja re-
ação. Como eu disse aos empresários no encontro do 
Lide, se o Brasil não acordar, não infletir, não mudar de 
atitude, vai se transformar num país emergente na 15ª 
ou 20ª posição no ranking das economias mundiais. 

Veja bem, Senador Mozarildo, o FMI ontem exibiu 
a sua projeção de crescimento para os países emer-
gentes em 2014. O Brasil é o lanterninha: 2,5%. De-
pois, vem a Rússia; depois, vem a Índia, com cinco e 
uns quebrados; vem a China, com 9%, 10%. O Brasil 
está, ridiculamente, de forma humilhante, colocado na 
última das posições do crescimento dos países emer-
gentes, com uma sinalização clara de que as coisas 
aqui, se estão mal, vão continuar mal, haja vista o que 
aconteceu ontem. 

Uma ótima notícia: a inflação domada caiu de 
6% para 5,8%, para 5,7%. Ainda uma inflação preo-
cupante, mas pelo menos não foi para 6,5% ou 7%. É 
a inflação sem o desconto dos preços administrados, 
porque, sem tirar a inflação que o Governo controla, 
dos combustíveis, dos preços dos transportes coletivos, 
que são os preços administrados, a inflação no Brasil 
já é de 8%. Se soltasse o preço dos transportes cole-
tivos, que é mantido no garrote, se liberasse o preço 
da gasolina, para que a Petrobras possa sobreviver 
– e isso vai ter de acontecer e já está anunciado –, a 
inflação hoje já seria de 8%. Isso não é uma informa-
ção que eu tenha, mas é uma informação que eu re-
cebi de economistas da melhor qualidade com quem 
conversei recentemente. 

De qualquer maneira, estaremos com inflação 
de 5,7%. À custa de quê? À custa do que aconteceu 
ontem, no Copom. A taxa de juros foi para 9,5%, e já 
está sinalizado que ela vai para 10%. É a maior taxa 
de juros real do mundo: pelo menos 3,5% hoje. Não há 
país no mundo que sobreviva pagando a maior taxa 
de juros do mundo.

Os milhares de empresários que buscam o lucro 
para os seus negócios e que investem se houver pers-
pectivas de lucro, tendo de tomar dinheiro emprestado 
com juros reais de 3,5%, não tomam dinheiro, não in-
vestem e não aumentam a produção. Não aumentando 
a produção, a tendência é gerar mais inflação, porque 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 71199 

a correlação entre a produção e a compra fica dese-
quilibrada. Havendo pouca produção e mantendo-se o 
poder de compra das pessoas, aquela produção que 
não é aumentada sobe de preço.

Ao lado disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
há outra coisa que me preocupa. A taxa de juros para 
os pobres mortais é esta de 9,5%, aumentada ontem, 
mas, para afortunados do BNDES, aí não. 

É outra coisa que me preocupa sobremaneira, 
porque aí é estilo de governo, é estilo. Assim como as 
capas do The Economist se inverteram, ela desinverte 
se você tiver mudança de estilo de governo. O Gover-
no insiste em combater a inflação, que é um grande 
mal, com taxa de juros; é o único remédio. Porque não 
passa pela cabeça do Governo com a diminuição de 
gasto público de má qualidade. Não. Para combater 
a inflação, só existe um caminho, que é aumentar a 
taxa de juros, que é um remédio amargo, que mata 
as empresas e que deprime ainda mais a economia.

Se a indústria está estagnada, aí é que vai ficar 
estagnada mesmo, porque ela não vai se animar a 
fazer investimentos novos. Mas, para os afortunados 
do BNDES, a conversa é outra. Nós mesmos fomos 
obrigados a votar aqui, inúmeras vezes, repasses de 
recursos do Tesouro para o BNDES, dinheiro que não 
é recurso orçamentário, não é dinheiro da arrecada-
ção, não é recurso próprio do Tesouro; é recurso que 
o Tesouro vai buscar com a sociedade, comprando 
através de letras, letras do Governo, certificadas em 
depósito bancário, pagando taxa de juros alta para bo-
tar no BNDES para fazer investimento. Até aí, ótimo. 
O BNDES é um banco de desenvolvimento; ele existe 
para isso, mas não para fazer o que está acontecen-
do. Razão pela qual apresentei e já consegui aprovar 
na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto de 
lei que propõe, pelo menos – e a minha ideia era de 
3 em 3 meses –, de 6 em 6 meses, a vinda do Presi-
dente do BNDES.

Por que razão? Presidente Mozarildo, o patrimônio 
do BNDESPAR, que é capital de que o BNDES dispõe 
para financiar empresas, decorrente do valor das ações 
das empresas que ele financiou e que tem ações, por 
conta deste financiamento, nos empréstimos. Caiu de 
R$90 bilhões para R$73 bilhões, em dois anos. Caiu 
R$17 bilhões. Por conta de quê? De maus negócios. O 
BNDES pega dinheiro do mercado, de letras de CDBs, 
paga juro alto e empresta àquelas que são as campeãs 
nacionais do desastre.

Em 2007, o Governo inventou de eleger um grupo 
de empresas que seriam as campeãs nacionais a ser-
viço do desenvolvimento do Brasil do PT. E aí entrou 
a OGX. A OGX é de Eike Batista. V. Exª sabe quanto 

é que o BNDES, do dinheiro tomado a juros de Selic, 
emprestado a juros de Selic, menos o subsídio, 

subsídio pago pelo contribuinte brasileiro. Sabe 
quanto Eike Batista pegou para as empresas que es-
tão em um dominó, quebrando uma atrás da outra, 
R$10,4 bilhões.

O Governo inventou de socorrer, ou de acudir o 
setor de frigoríficos, Marfrig foi uma delas; Bertin foi 
outro. Marfrig foram R$3,6 bilhões, uma empresa que 
terminou sendo comprada pela JBS. A Bertin, que foi 
outra empresa socorrida, foi, logo depois do socorro 
dado pelo BNDES, vendida a outro comprador; uma 
operação muito curiosa.

Para os pobres mortais, subsiste a taxa de ju-
ros, que foi aumentada ontem e foi anunciado que 
vai continuar a ser aumentada. Está em 9,5%, que é 
a maior taxa de juros de mundo, o único remédio que 
o Governo tem para combater a inflação, para segu-
rar a inflação. Para a economia, resta ao contribuinte 
a obrigação de subsidiar o subsídio que o BNDES dá 
para essas empresas que estão quebrando.

Quem é que vai pagar esta conta? Esta responsa-
bilidade é do Governo Federal. Foi ele quem resolveu 
eleger as campeãs nacionais de favores do BNDES: 
Bertin, Marfrig, OGX. Foram objeto dos empréstimos 
privilegiados do BNDES e que estão, neste momen-
to, significando um grande malogro nacional. São da 
responsabilidade do Governo central. A orientação 
para emprestar R$10,4 bilhões a Eike Batista é do 
Governo central.

Eu falo isso porque, me lembrando da palavra 
que dei àqueles empresários lá dos Estados Unidos, 
ou o Brasil acorda, ou, de equívoco em equívoco, nós 
vamos para o fundo do poço. Não há o que discutir. A 
última agora é na questão das concessões, dos leilões 
de concessões. A última pérola. Foram feitas conces-
sões, ou leilões de concessão para rodovias. Como 
este Governo não prestigia o capital privado e o faz, 
quando faz, porque não tem alternativa, não o faz com 
convicção nem com o conhecimento de causa, faz er-
rado. Resultado: lança o leilão para a concessão de 
uma rodovia, por exemplo, ligando o Espírito Santo a 
Minas Gerais e não aparece ninguém, dá deserto. Por 
conta de quê? De que os termos do leilão não oferecem 
perspectiva de rentabilidade nenhuma. Então ninguém 
vai apostar o seu suor, o seu trabalho e o seu capital 
em uma coisa que dá prejuízo. Atrasa-se ainda mais 
por aquilo que é o grande problema da competitividade 
no Brasil: os gargalos da infraestrutura. A última ago-
ra dos gargalos é uma pérola que, no Congresso, na 
Câmara dos Deputados, se está tentando desenrolar. 
É uma grande novidade, aliás, uma novidade no pa-
norama internacional. Na China, na Rússia, na Alema-
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nha, nos Estados Unidos você faz concessão de obra 
pública para a qual o governo central não tem dinheiro 
para fazer – como é o caso do Brasil – ou prefere a 
eficiência da iniciativa privada. Quando você fala em 
eficiência, você fala em eficiência por comprovação de 
serviço prestado com custo razoável e qualidade de 
serviço comprovada. 

Nos leilões de concessão dos aeroportos do Bra-
sil alguns já estão com obras em andamento. É o caso 
de Brasília, de São Paulo, acho que é o caso do Rio 
de Janeiro. Vêm agora Confins e o Galeão. Apareceu 
uma pérola. Aqueles que ganharam – e não sei nem 
quem são – por cadastro, por serviços já prestados, 
por capital comprovado, que ganharam a concessão de 
São Paulo, Campinas e Brasília não podem participar 
com mais do que 15% do restante dos aeroportos. Veja 
bem, eles estão excluindo, de plano, os competentes. 
O que está por trás dessa jogada? Não entendo. Estão 
excluindo os competentes, aqueles que comprovaram 
que estão realizando obras dentro de um cronograma, 
que vão prestar um bom serviço. São empresas brasi-
leiras, suponho eu, ou são consórcios internacionais, 
suponho eu, com conhecimento de causa, com expe-
riência comprovada. Mas estão impedidos por uma 
regra da qual não entendo o fundamento. Não podem 
participar com mais do que 15% dos novos leilões. 

Está tudo errado, Sr. Presidente, está tudo errado. 
Ou a gente faz este País acordar ou no próximo ranking 
das economias do mundo, o Brasil, que já ameaçou 
ser a 6ª ou 7ª economia, irá para a rabeira, vai para o 
10º, para o 15º lugar. Vai baixar. A balança comercial 
do Brasil hoje está exibindo números ridículos diante 
do que poderia ser. E veja que ainda temos o agrone-
gócio no Brasil, que é o único segmento competitivo, o 
único segmento competitivo. Não fora esse, a situação 
da economia brasileira seria pior ainda. 

Nós estamos resumidos, Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, a administração de um dia a dia penoso, 
marcado pela falta de planejamento, pela falta de visão 
sistêmica. Não há planejamento de Brasil. Este Governo 
não sabe exatamente o que quer de forma planejada 
para o Brasil. Não há uma consolidação de um plano 
de provisão de infraestrutura para que a economia ca-
pitalista, que é a do Brasil, possa continuar crescendo, 
gerando emprego e renda de forma sustentada para os 
brasileiros. O Brasil não pode sobreviver como o país 
do Bolsa Família, que é um programa bom, mas não 
pode ser definitivamente o ponto só de chegada. Pre-
cisa ser um ponto de partida para a saída dos inscritos 
para uma vida em que eles construam os seus futuros.

Eu trago aqui essas colocações e essas denún-
cias como uma forma de colaborar, balançar o galho 

para ver se este País acorda, Sr. Presidente, Srs. Se-
nadores, antes que seja tarde.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/

PR – ES) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Pois não. Tem V. Exª a 
palavra, Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/PR 
– ES. Sem revisão do orador.) – Só queria, com muita 
alegria, fazer o registro, neste plenário, da presença 
do Pr. Jocymar Fonseca, aquele jovem pregador do 
evangelho, da cidade de Campinas, e que está aqui 
hoje, em Brasília. Vai ministrar na Igreja Braço Forte 
do Senhor. Olha é um nome muito sugestivo, não é? 
Porque contra o braço de Deus ninguém pode. E ai de 
nós, ai deste País se não fosse o braço do Senhor, se 
não fosse a graça de Deus, esse favor imerecido, tipo 
“eu preciso, mas não mereço”. Isso é a graça de Deus.

Portanto, eu cumprimento o Pr. Jocymar Fonseca, 
que veio pregar aqui em Brasília, na Capital do Brasil, 
cidade do Senador Cristovam Buarque, essa legenda 
da educação, que está aqui do meu lado. E até o estou 
convidando para ir lá, se ele tiver agenda, pastor. Ele 
está é fotografando V. Exª, viu Cristovam? Meu abraço. 
Muito obrigado, Sr. Presidente.

E gostaria que V. Exª me inscrevesse para que 
eu possa voltar para fazer uma colocação que eu pre-
ciso fazer a respeito da CPI do erro médico. Impetrei 
um mandado no Supremo, para que o Supremo de-
termine ao Presidente do Senado que instale a CPI. 
A negação de direitos humanos na saúde nos setores 
público e privado deste País. E eu voltarei para falar 
desse assunto.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Com a palavra, o Senador 
Cristovam Buarque, do PDT do Distrito Federal.

O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Go-
verno/PDT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, faz muito tempo que não apenas eu, 
outros também, sobretudo economistas, trabalhamos 
a ideia do custo da omissão. É o custo de não fazer 
uma coisa. Em geral, a gente calcula o custo de fazer, 
não calcula o custo de não fazer.

Lembro-me bem de que uma vez, inaugurando 
uma escola, quando eu era governador, um jornalista 
ou uma jornalista me perguntou quanto custou fazer a 
escola. E eu disse: quanto custou você pergunte ao en-
genheiro, eu vou lhe dizer quanto custaria se não fosse 
feita. Aí me sentei com ela, peguei o número de alunos 
e calculei o que seria gasto em assistência social por 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 71201 

eles não estudarem. Imaginei uma percentagem dos 
que cairiam no crime para poder sobreviver e quanto 
custaria mantê-los presos. E fui analisando, analisan-
do. No fim, o custo de construir a escola é uma fração 
pequena do custo de não fazer uma escola.

Isso vale para água e esgoto. Fica muito mais caro 
cuidar das doenças do que colocar água e esgoto. E o 
senhor, Presidente, como médico, deve imaginar isso. 
E o custo de organizar um trânsito, inclusive definindo 
o número de automóveis que podem circular, em vez 
de ter esse custo absurdo dos engarrafamentos.

Mas agora eu não venho falar do custo da omis-
são, Senador Simon; eu venho falar é do custo do 
descaso. O descaso é um passo adiante no sentido 
negativo da omissão, ou seja, é um passo talvez atrás 
da omissão. Omissão que levou a essa manchete hoje 
do Correio Braziliense, a manchete da dor de uma 
família diante da morte de uma filha de seis anos de 
idade, chamada Geovana Moraes Oliveira.

Essa menina de seis anos, cuja foto está aqui 
também embaixo, morreu por causa do descaso. Ela 
morreu afogada dentro de um ônibus, passando por 
baixo de um viaduto, pelo descaso do Governo do 
Distrito Federal em não limpar corretamente as vias 
de drenagem da água. Não fizeram o dever de casa 
na drenagem da água; a água encheu ali aquela parte 
mais baixa; o ônibus escolar em que ela ia ficou preso 
na água; a água subiu; as outras crianças consegui-
ram subir no ônibus; quando ela foi recuperada para 
subir, já era tarde.

Uma das cenas mais dramáticas que já vi na te-
levisão é a de um bombeiro que estava passando por 
ali, em cima do ônibus, fazendo massagem para ver 
se essa criança ressuscitava.

De vez em quando a gente vê cenas de médicos, 
paramédicos fazendo massagem para o coração vol-
tar a funcionar em adultos, mas, em crianças, a dor é 
muito maior. É o descaso. Descaso que a gente, neste 
caso, tem até estatística.

Sr. Presidente, o Governo do Distrito Federal tem 
este ano uma dotação de R$45 milhões para reestrutu-
ração do sistema de drenagem pluvial: R$45 milhões. 
Sabe quanto gastou? Zero. Zero. Tem a dotação de 
R$45 milhões, a despesa autorizada de R$43 milhões 
e gastou zero. Foi por não gastar um pedacinho desse 
naquele exato lugar que a Geovana morreu.

Esse é o custo do descaso. Que não é só esse. 
Esse é um visível, claro. Mas nós estamos atravessan-
do descasos por todos os lados quando analisamos 
o Brasil, por todos os lados. Esse descaso aí toca di-
retamente os pais, os irmãos e os colegas e até nós 
que assistimos a isso.

E o descaso nosso que permite que o Brasil ainda 
tenha 3,5 milhões de crianças que em vez de estudar 
estão trabalhando? É fruto do descaso. É óbvio que 
essas crianças não nasceram para trabalhar, que não 
estava no DNA, que não é uma questão natural, que 
não foi Deus que colocou essas meninas e meninos 
trabalhando. Não é uma fatalidade natural.

É descaso com a alimentação correta dessas 
crianças, quando elas eram bem pequenas. É desca-
so com os pais delas, que não têm dinheiro suficiente 
para sobreviver e que põem as crianças para trabalhar. 
É descaso desse Governo que vem desde o governo 
Fernando Henrique, de Lula e Dilma, governos a que 
chamo de progressistas, que não criaram até hoje, 
Senador Simon – e tantos de nós defendem isso, in-
sistem, dão ideia –, um personagem encarregado de 
erradicar o trabalho infantil no Brasil. Não existe.

O Brasil tem, em cada Estado, um secretário 
encarregado da Copa. E não tem um secretário en-
carregado de lutar contra o trabalho infantil. Não tem.

Por que a Copa justifica um secretário e o traba-
lho infantil não justifica? Não precisa mais ministério, 
mas alguém que fique ali ao lado do Presidente encar-
regado de, em cinco, seis anos, dizer: No Brasil, não 
há trabalho infantil.

Já pensou como seria bonito, agora, na Copa, 
termos uma faixa bem grande dizendo: “O Brasil é um 
país onde não há trabalho infantil; o Brasil é um país 
onde não há adulto analfabeto.” Não vamos poder, 
pelo descaso. E o pior é que a Copa vai aumentar o 
número de crianças trabalhando. Isso aí até as pes-
soas especializadas internacionalmente, que lutam 
contra o trabalho infantil, já anunciaram: “O trabalho 
infantil vai aumentar.”

E, mais grave, vai aumentar um dos trabalhos, se 
não o trabalho infantil mais degradante, que é a pros-
tituição de menores. Vai aumentar com a Copa. Pode 
até aumentar pouco, se fizermos um trabalho muito 
sério, mas pode aumentar muito.

Não se esqueçam de que esses torcedores são 
homens jovens e alguns vêm para a gandaia. Em al-
guns lugares a propaganda já é bola e corpo como 
atração para os turistas que virão para a Copa. Isso é 
fruto do descaso; do descaso de muitos anos, não só 
do Governo atual, mas que o Governo atual continua 
provocando.

Quer descaso mais visível do que ao que a gente 
assiste na televisão no atendimento à saúde do nosso 
povo? Quer descaso maior do que o que se vê nos 
hospitais, nos corredores, com doentes um enfileirado 
no outro, alguns no chão, alguns na cadeira ao invés 
da cama, alguns na maca, porque não há cama, e a 
maca deixa de servir para carregar o doente que che-
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ga? Isso é descaso, gente. E o descaso tem um custo 
muito grande sobre o futuro do País.

Não apenas pelas vidas ceifadas, como a da 
Geovana; não apenas pelo futuro ceifado de uma 
criança que trabalha; não apenas pela tortura que é 
viver em estado de analfabetismo num mundo onde 
a letra domina tudo. Não. É um descaso com o futuro 
do próprio País.

O Brasil é um grande Geovana, que, talvez, não 
esteja se afogando, mas está se degradando, está se 
apequenando, está deixando de ser aquilo com que 
a gente sonha.

Quando eu vi a notícia da morte dessa menina, 
eu pensei: todos nós somos pais dela; todos nós somos 
um pouquinho ela. E o Brasil é essa família. É essa fa-
mília pelo lado do sofrimento – ou deveria ser –, mas, 
sobretudo, é essa família pela perda que nosso País 
tem por causa do descaso.

São 100 mil mortos por ano de violência: 50 mil 
no trânsito e 50 mil nas balas. E isso é fruto de um 
descaso constante, repetido, sistemático, que a gente 
não leva em conta.

Os hospitais são resultado dessa omissão geral, 
dessa situação de descaso com que nós fazemos o 
nosso dever de casa de líderes deste País. E o descaso 
sempre cobra um preço. Felizmente, além desse preço 
todo que a gente vem pagando, surgiu agora um novo 
preço, que são as manifestações de rua cobrando o 
que nós não fizemos.

Essas manifestações são resultado do descaso. 
E todo mundo se pergunta: por que essas manifesta-
ções de rua de repente arrebentaram? Por duas razões: 
uma é técnica, a internet, que permitiu a mobilização; 
a outra, política e moral: o povo descobriu o descaso 
de nós, políticos, em relação à construção do Brasil 
de que se necessita. O povo descobriu que nós fomos 
capazes de fazer um País rico, mas não fomos capazes 
de distribuir essa renda, ou não quisemos distribuí-la. 
Que fomos até capazes de fazer com que este País 
fosse democrático, mas não fomos capazes de acabar 
com a corrupção na democracia.

Eles até entendem que nós, políticos dessa nos-
sa geração, fomos capazes de inventar programas de 
transferência de renda que praticamente acabaram 
com a fome, mas não fomos capazes de construir uma 
porta de saída para que as pessoas deixassem de ne-
cessitar das bolsas que são distribuídas.

Nós, com o nosso descaso, despertamos o povo. 
Vamos – e eu concluo, Senador – evitar o pior dos des-
casos, talvez, que é não ver, não ouvir o que o povo 
está nos mostrando e dizendo. Esse é um descaso que 
poderá ter consequências de produzir muitos e muitos 
outros descasos, e, inclusive, muitas outras Geovanas.

O descaso de não ouvir que o povo cansou, que 
o povo exige, que o povo quer e que o povo tem direi-
to, e nós temos a obrigação de ouvir, de ver, de en-
tender e de fazer o que é preciso. Não é difícil saber 
o que é preciso, gente. Não é difícil! Desde a reforma 
da Constituição para mudar a política, não é difícil! A 
porta de saída do Programa Bolsa Família é conheci-
da, é uma escola boa para os meninos. Eles não se-
rão mais dependentes de bolsa. A gente sabe o que 
fazer para resolver o descaso. E o Brasil tem dinheiro 
para fazer isso, embora não de repente, embora não 
de um dia para o outro, embora não por milagre. Mas 
há recursos, se forem aplicados de maneira correta e 
sistemática ao longo de alguns anos. 

Vamos sofrer pelo descaso que matou Geovana. 
Vamos sofrer pelo descaso que mata tanta gente num 
precário sistema de saúde, num precário sistema de 
transporte. Vamos sofrer pelo descaso que compro-
mete o futuro das crianças por um precário sistema 
educacional, mas não vamos sofrer por termos esque-
cido, ignorado, não escutado os gritos do povo. Ainda 
há chance de pelo menos nesse ponto não termos de 
pedir desculpas amanhã: o descaso de não ter escuta-
do. Pelo menos esse descaso a gente não precisa ter. 

É hoje, é neste momento: é ouvir o que o povo 
está gritando, é entender que o povo está cobrando a 
fatura de políticos como nós todos, endividados com 
o que eles querem. E, se não formos portadores do 
descaso, nesse aspecto de ouvir o povo, vamos po-
der dar um salto neste país, vamos poder tomar as 
medidas para dar o salto que vai acabar com todos 
os outros descasos, com todos os outros custos da 
omissão, e nunca mais uma criança vai morrer porque 
um governo deixou de fazer a limpeza, a drenagem da 
água pluvial do lugar onde passava o ônibus escolar 
que a carregava. 

É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando o Se-
nador Cristovam pelo seu brilhante pronunciamento, 
concedo a palavra agora ao Senador Pedro Simon, do 
PMDB do Rio Grande do Sul.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, como 
costuma acontecer, os discursos de presidentes na 
Assembleia Geral das Nações Unidas têm sempre 
uma boa repercussão na mídia de todos os países, 
no mundo inteiro.

Este ano, por exemplo, destacaram-se a Presi-
dente do Brasil, o do Irã e o dos Estados Unidos. Mas 
o que verdadeiramente explodiu nas redes sociais foi 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Sexta-feira 11 71203 

a fala do Presidente uruguaio, José Pepe Mujica. Es-
creveu o jornal O Globo: 

Presidente americano Barack Obama, chefe 
do maior exército do mundo, ficou por cima de 
todos, ao menos nos números dos tuítes, mas 
o crescimento de Mujica foi significativo, supe-
rou o da Presidente brasileira e o do iraniano 
[...] após suas falas no púlpito das Nações 
Unidas. Enquanto eles caíam, as palavras do 
ex-guerrilheiro uruguaio eram espalhadas pelos 
ventos do Twitter pelas Américas e pelo mundo.

Isso ocorreu, penso, porque, nos últimos tempos, 
nenhum homem público conseguiu, com tanta sensi-
bilidade, poesia e inteligência, resumir a angustiante 
situação que vive hoje a humanidade.

Hoje, eu quero falar um pouco sobre esse ser 
humano extraordinário que é D. Pepe Mujica. Está 
com 78 anos. O atual Presidente uruguaio é um polí-
tico que posso dizer único no mundo. Aliás, sua vida 
muito movimentada e insólita, em muitos aspectos, já 
forneceu material para muitos livros.

Uma reportagem sobre José Mujica intitulada “O 
Presidente mais pobre do mundo” correu o planeta e 
tornou conhecido um político que vive com apenas 
10% do salário que deveria receber como Presiden-
te da República do seu país, sem verbas extras, sem 
verbas de representação, sem pagamento por conta. 
Recebe o seu salário e gasta apenas 10%. 

Mais recentemente, em entrevista concedida à 
rede estatal chinesa de comunicação, Mujica disse: 

Eu não sou pobre. Pobres são aqueles que pre-
cisam de muito mais para viver. Esses são os 
verdadeiros pobres. Eu tenho o suficiente. Sou 
austero, sóbrio, carrego poucas coisas comigo, 
porque para viver não preciso de muito mais 
do que tenho. Luto pela liberdade, e liberdade 
é ter tempo para fazer o que a gente gosta. 

E acrescentou: 

Deve-se trabalhar muito, mas não me venha 
com essa história de que trabalhar é apenas 
isso, que viver é apenas trabalhar. Viver tem 
muito mais.

D. Pepe Mujica, considerado o Presidente de 
República mais pobre do mundo, porque recebe men-
salmente US$12.500, mas guarda para si apenas 
US$1.200, cerca de R$2.750. Os restantes 90% são 
entregues às ONGs que constroem casas para os 
uruguaios mais pobres. Não tem conta corrente em 
nenhum banco, nem usa cartão de crédito. 

Certa vez, falando sobre seu salário reduzido, 
disse D. Pepe: 

Esse dinheiro me basta e tem que bastar, por-
que há outros uruguaios, milhares de uruguaios 
que vivem com muito menos do que eu.

D. Pepe Mujica dirige seu próprio automóvel, não 
tem um carro de luxo e, nem na frente, nem atrás, car-
ros de segurança. Ele dirige o seu carro, um fusca azul, 
ano 1987, carro que já tinha antes de ser Presidente. 
Vive em uma pequena chácara nos arredores de Mon-
tevidéu, no Rincón del Cerro, onde planta acelga, que 
ele vende no comércio local. Pessoalmente, alimenta 
todos os dias seus cachorros e suas galinhas, opera 
seu próprio trator, diz ter alma de camponês e quer 
voltar a plantar flores. O único sinal de que ele é um 
homem importante é a presença discreta, perto da sua 
chácara, de uma viatura com dois policiais a bordo.

No último inverno, D. Pepe Mujica determinou que 
a mansão oficial da Presidência da República do Uru-
guai, que ele nunca ocupou, fosse aberta para abrigar 
moradores de rua que se encontrassem alojados em 
casas de acolhimento do governo. A casa oficial, em 
que ele nunca morou, porque viveu lá na sua aldeia e 
na sua casinha, e continua lá, se transformou na mo-
rada daqueles recolhidos na rua, de madrugada, que 
não tinham lar, que não tinham abrigo. 

Antes disso, ele já tinha vendido, por US$2,7 mi-
lhões, a residência de verão da Presidência da Repú-
blica em Punta del Este. Punta del Este já foi o balne-
ário mais célebre do mundo e, apesar de perder sua 
pompa, com a ditadura que houve no Uruguai, volta, 
cada vez mais, a ser o grande local dos milionários 
do mundo inteiro na época de veraneio. A residência 
que o Presidente da República do Uruguai lá tinha, 
que brilhava para receber autoridades e grandes li-
deranças, ele mandou vender – US$2,7 milhões pela 
residência de verão. 

D. Pepe foi um importante guerrilheiro Tupamaro, 
muito mais conhecido, na época, como Comandante 
Facundo. Mujica passou 14 anos na cadeia, sendo que, 
em metade desse tempo, esteve confinado, confinado 
em uma cela solitária. Sem filhos, há 40 anos casa-
do com a Senadora Lucía, a mais votada na eleição 
passada, que também militou contra a ditadura e que, 
igualmente, doa grande parte dos seus vencimentos.

Falando sobre o Presidente do Uruguai, o jorna-
lista Walter Pernas, que escreveu um romance sobre a 
vida dele, disse que Mujica chama a atenção por sua 
forma humana de tratar as pessoas, como se expressa 
por seu jeito do campo, por suas roupas simples, pela 
forma como vive. Chama a atenção, porque sabe o que 
habitualmente é um político do mundo. Um político no 
mundo, esnobe e se achando superior. 

Em comum, os entrevistados de Walter, para es-
crever este livro, ressaltaram o lado fraternal de Mujica, 
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o lado fraternal de Mujica, sua preocupação com o que 
é humano e sua convicção de que se, se o ser humano 
for forte, todo o resto funciona. Repito: a convicção de 
que, se o ser humano for forte, todo o resto funciona.

D. Pepe também é conhecido por suas frases 
certeiras. Há algumas semanas, quando falavam na 
possibilidade de os Estados Unidos bombardearem a 
Síria, disse o Presidente uruguaio: “O único bombar-
deio admissível na Síria é de leite em pó, biscoitos e 
alimentos; não armas.”

Dias atrás, nesta tribuna, o Senador Paim, meu 
querido amigo conterrâneo, transcreveu nos Anais da 
Casa um formidável discurso humanitário de D. Pepe. 
O pronunciamento do Presidente uruguaio, sem dúvi-
da, merece essa honraria, porque se trata de um do-
cumento favorável à ciência e que condena as guerras 
como solução dos problemas políticos – discurso que 
comoveu meio mundo. 

Sr. Presidente, cito alguns trechos que considero 
tocantes de um discurso de cerca de três mil palavras 
certeiras de José Mujica:

(...)
O combate à economia suja, ao narcotráfi-
co, ao roubo, à fraude e à corrupção, pragas 
contemporâneas, procriadas por esse antiva-
lor, esse que sustenta que somos felizes se 
enriquecemos, seja como seja. Sacrificamos 
os velhos deuses imateriais. Ocupamos o tem-
plo com o deus mercado, que nos organiza a 
economia, a política, os hábitos, a vida e até 
nos financia em parcelas e cartões a aparên-
cia de felicidade.
Parece que nascemos apenas para consumir e 
consumir e, quando não podemos, nos enche-
mos de frustração, pobreza e até autoexclusão.
(...)
Nossa civilização montou um desafio men-
tiroso e, assim como vamos, não é possível 
satisfazer esse sentido de esbanjamento que 
se deu à vida. Isso se massifica como uma 
cultura de nossa época, sempre dirigida pela 
acumulação e pelo mercado. 
Prometemos uma vida de esbanjamento, e, 
no fundo, constitui uma conta regressiva con-
tra a natureza, contra a humanidade no futu-
ro. Civilização contra a simplicidade, contra a 
sobriedade, contra todos os ciclos naturais.
O pior: civilização contra a liberdade que supõe 
ter tempo para viver as relações humanas, as 
únicas que transcendem: o amor, a amizade, 
aventura, solidariedade, família.
(...)

A política, eterna mãe do acontecer humano, 
ficou limitada à economia e ao mercado. De 
salto em salto, a política não pode mais que 
se perpetuar, e, como tal, delegou o poder, e 
se entretém, aturdida, lutando pelo governo. 
Debochada marcha de historieta humana, com-
prando e vendendo tudo, e inovando para poder 
negociar de alguma forma o que é inegociável. 
Há marketing para tudo, para os cemitérios, os 
serviços fúnebres, as maternidades, para pais 
e mães, passando pelas secretárias, pelos au-
tomóveis e pelas férias. Tudo, tudo é negócio.
Todavia, as campanhas de marketing caem 
deliberadamente sobre crianças e sua psico-
logia para influir sobre os adultos e ater, assim, 
um território assegurado no futuro. Sobram 
provas dessas tecnologias bastante abominá-
veis que, por vezes, conduzem a frustrações 
e muito mais.
O homenzinho médio de nossas grandes ci-
dades perambula entre os bancos e o tédio 
rotineiro dos escritórios, às vezes temperados 
com ar-condicionado. Sempre sonha com as 
férias e com a liberdade, sempre sonha com 
pagar as contas, até que, um dia, o coração 
para, e adeus. Haverá outro soldado aboca-
nhado pelas presas do mercado, assegurando 
a acumulação. A crise é a impotência, a im-
potência da política, incapaz de entender que 
a humanidade não escapa nem escapará do 
sentimento de nação, sentimento esse que está 
quase incrustado em nosso código genético.

Adverte Mujica: 

Continuarão as guerras e, portanto, os fanatis-
mos, até que, talvez, a mesma natureza faça 
um chamado à ordem e torne inviáveis nossas 
civilizações. Talvez nossa visão seja demasiado 
crua, sem piedade, e vemos o homem como 
uma criatura única, a única que há acima da 
terra capaz de ir contra sua própria espécie. 
Volto a repetir, porque alguns chamam a cri-
se ecológica do Planeta de consequência do 
triunfo avassalador da ambição humana. Esse é 
nosso triunfo e também a nossa derrota, porque 
temos impotência política de nos enquadrar-
mos em uma nova época. E temos contribuído 
para sua construção sem nos darmos conta.
Por que digo isso? São dados, nada mais. O 
certo é que a população quadruplicou e o PIB 
cresceu pelo menos 20 vezes no último sécu-
lo. Desde 1990, aproximadamente a cada seis 
anos, o comércio mundial duplica. Poderíamos 
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seguir anotando dados que estabelecem a 
marcha da globalização. O que está aconte-
cendo conosco? Entramos em outra época 
aceleradamente, mas com políticos, enfeites 
culturais, partidos e jovens, todos velhos ante 
a pavorosa acumulação de mudanças que 
nem sequer podemos registrar. Não podemos 
manejar a globalização porque nosso pensa-
mento não é global. Não sabemos se é uma 
limitação cultural ou se estamos chegando a 
nossos limites biológicos.

E aí fala o Presidente uruguaio:

Não foram as repúblicas criadas para vege-
tar, mas, ao contrário, para serem um grito na 
história, para fazer funcionais as vidas dos 
próprios povos e, portanto, as repúblicas que 
devem às maiorias e devem lutar pela promo-
ção das maiorias.
Seja o que for, por reminiscências feudais que 
estão em nossa cultura, por classismo domina-
dor, talvez pela cultura consumista que rodeia 
a todos, as repúblicas frequentemente em suas 
direções adotam um viver diário que exclui, 
que se distância do homem da rua.
Esse homem da rua deveria ser a causa cen-
tral da luta política na vida das repúblicas. Os 
governos republicanos deveriam se parecer 
cada vez mais com seus respectivos povos 
na forma de viver e na forma de se compro-
meter com a vida.
(...)
Ouçam bem, queridos amigos: em cada minuto 
no mundo se gastam US$2 milhões em ações 
militares nesta terra. Dois milhões de dólares 
por minuto em inteligência militar!! Em investi-
gação médica, de todas as enfermidades que 
avançam enormemente, cuja cura dá às pes-
soas uns anos a mais de vida, a investigação 
cobre apenas 10% para fazer as investigações.
Este processo, do qual não podemos sair, é 
cego. Assegura ódio e fanatismo, desconfian-
ça, fonte de novas guerras e, isso também, 
esbanjamento de fortunas. Eu sei que é muito 
fácil, poeticamente, autocriticarmo-nos pes-
soalmente. E creio que seria uma inocência 
neste mundo plantear que há recursos para 
economizar e gastar em outras coisas úteis. 
Isso seria possível, novamente, se fôssemos 
capazes de exercitar acordos mundiais e pre-
venções mundiais de políticas planetárias que 
nos garantissem a paz e que a dessem para 
os mais fracos, garantia que não temos. Aí 

haveria enormes recursos para deslocar e 
solucionar as maiores vergonhas que pairam 
sobre a Terra. Mas basta uma pergunta: nesta 
humanidade, hoje, aonde se iria sem a exis-
tência dessas garantias planetárias? Então 
cada qual esconde armas de acordo com sua 
magnitude, e aqui estamos, porque não pode-
mos raciocinar como espécie, apenas como 
indivíduos.

É interessante esta afirmativa do Presidente uru-
guaio:

Até que o homem não saia dessa pré-história 
e arquive a guerra como recurso quando a 
política fracassa, essa é a larga marcha e o 
desafio que temos daqui adiante. E o dizemos 
com conhecimento de causa. Conhecemos a 
solidão da guerra. No entanto, esses sonhos, 
esses desafios que estão no horizonte impli-
cam lutar por uma agenda de acordos mun-
diais que comecem a governar nossa história e 
superar, passo a passo, as ameaças à vida. A 
espécie como tal deveria ter um governo para 
a humanidade que superasse o individualismo 
e primasse por recriar cabeças políticas que 
acudam ao caminho da ciência, e não apenas 
aos interesses imediatos que nos governam 
e nos afogam.
Paralelamente, devemos entender que os in-
digentes do mundo não são da África ou da 
América Latina, mas da humanidade toda, e 
esta deve, como tal, globalizada, empenhar-
-se em seu desenvolvimento, para que pos-
sam viver com decência de maneira autôno-
ma. Os recursos necessários existem, estão 
neste depredador esbanjamento de nossa 
civilização, [feita por alguns, ao contrário da 
imensa maioria].

Mas D. Pepe, atrás desse seu tom frio e duro, é 
um otimista. 

O homem pode levar a agricultura ao mar. O 
homem pode criar vegetais que vivam na água 
salgada. A força da humanidade se concentra 
no essencial. É incomensurável. Ali estão as 
mais portentosas fontes de energia. O que sa-
bemos da fotossíntese? Quase nada. A energia 
no mundo sobra se trabalharmos para usá-
-la bem. É possível arrancar tranquilamente 
toda a indigência do Planeta. É possível criar 
estabilidade para as gerações vindouras, se 
conseguirem raciocinar como espécie e não 
só como indivíduos, levar a vida à galáxia e 
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seguir com esse sonho conquistador que car-
regamos em nossa genética.
Mas, para que todos esses sonhos sejam pos-
síveis, precisamos governar a nós mesmos ou 
sucumbiremos porque não somos capazes 
de estar à altura da civilização em que fomos 
desenvolvendo. 
Esse é nosso dilema. Não nós entretenhamos 
apenas remendando consequências. Pense-
mos nas causas profundas, na civilização do 
esbanjamento, na civilização do usa-tira, que 
rouba tempo mal gasto de vida humana, es-
banjando questões inúteis. Pensem que a vida 
humana é um milagre. Que estamos vivos 
por um milagre e nada vale mais que a vida. 
E que nosso dever biológico, acima de todas 
as coisas, é respeitar a vida e impulsioná-la, 
cuidá-la, procriá-la e entender que a espécie 
é nosso “nós”.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sobre 
o fantástico discurso de José Mujica, na ONU. Quis 
também, e especialmente, trazer informações mais 
detalhadas sobre esse político que deveria ser um es-
pelho, um exemplo, para todos os homens que atuam 
politicamente neste mundo. 

Você, telespectador que está me assistindo, sabia, 
já assistiu nas televisões, nos jornais, a esses fatos da 
vida de Mujica? A gente assiste à televisão, pega o jor-
nal, e as notícias são as mesmas. Então, ultimamente, 
não dá mais para assistir à televisão. É só violência, 
mais violência, mais violência, mais violência. 

Falando nisso, meu amigo querido Cristovam, não 
entendo a decisão dos professores de São Paulo, que 
fizeram uma manifestação em solidariedade aos que 
fizeram o quebra-quebra, dizendo que foram contra-
tados advogados e tudo mais para fazer a defesa dos 
que fizeram quebra-quebra.

Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Podiam 
fazer qualquer coisa, mas fazer uma manifestação 
imensa – e essa pacífica, pois os quebra-quebras não 
apareceram – em solidariedade aos quebra-quebras, 
ao direito de eles irem e quebrarem. E isso aparece 
no jornal. Eu vi quatro vezes na televisão ontem. Mu-
dava de canal e dava a mesma coisa; mudava e dava 
a mesma coisa.

Esse exemplo de homem é qualquer coisa fan-
tástica. Nós temos uma identidade: a nossa Presidente 
também sofreu; é uma irmã de Mujica nessa época de 
vítima da ditadura, do arbítrio e da violência. Doze anos 
de solitária. Nem o nosso querido chefe e irmão, lá na 
África do Sul, teve tanto – 27 anos, mas não tantos 
de solitária. E saiu.

Várias vezes, vou ao Uruguai com a caravana dos 
Deputados do Mercosul. E a pergunta que mais emo-
ciona, conversando com os uruguaios, já era, antes, 
sobre o Mujica. Ele lançou sua candidatura.

Como nós sabemos, o Uruguai era a Suíça da 
América, plena democracia a vida inteira, um país 
muito rico – era o trigo, era o vinho, era o turismo, era 
o jogo. O Uruguai era um país com um parâmetro de 
vida alto. De repente, erros e equívocos. O comércio 
da lã diminuiu – ele era o maior produtor de lã – com 
a presença do sintético. Uma luta interna de Tupama-
ros e tudo mais. E o turismo se esvaziou. E o Uruguai 
entrou em crise. E da crise foi para a Ditadura.

E os Tupamaros lutaram. Nessa vida toda do Uru-
guai, havia dois partidos: os blancos e os colorados. 
Os dois da burguesia. A rigor, um mais positivo, por 
uma vida mais social, mais preocupada, não existia. 
Embora, justiça seja feita, o Uruguai fosse um país 
onde praticamente não existia miséria.

Vindo a ditadura, veio a resistência; e, na resis-
tência, a confusão toda. Retomada a democracia, tanto 
os colorados quanto os blancos não tinham maioria, 
e se fez uma aliança. No início, parecendo quase que 
impossível. Mas a verdade é que a aliança ganhou a 
primeira eleição. E agora está lá, novamente, o Mujica.

Havia interrogações com relação ao Mujica. Era 
um homem identificado com aquelas pessoas que luta-
ram para fazer a democracia, um homem de esquerda. 
E o que faria no governo? Lá está um grande governo, 
um governo sério, um governo responsável. O Mujica e 
a Presidente Dilma têm feito um esforço enorme com 
relação, por exemplo, à Argentina, com relação ao 
Paraguai, com relação à Venezuela, com relação ao 
Mercosul, com relação à situação da América.

Mas quero chamar atenção para o que deveria, 
realmente, ser algo de exemplo, de símbolo, que é a 
vida do Mujica, a sua personalidade, aquilo que ele é.

Eu tive, Cristovam, um exemplozinho: o Itamar. 
O Itamar, como Vice-Presidente, não queria morar no 
Palácio do Jaburu. E como Presidente, também. Aluga-
ram uma casinha no Lago Sul. Ele ia ao lado dos seus 
auxiliares e queria ficar por lá. Foi um esforço enorme 
que tivemos que fazer para que o Itamar aceitasse.

E aquilo – eu me lembro das reuniões – era con-
siderado um escândalo: “Você tem que respeitar as 
instituições. O povo está acostumado a vê-las desse 
jeito. Isso que você está fazendo vai cair no ridículo.”

O Mujica, não. Mora na granja que ele tinha, que 
ele tem, uma pequena granja lá no interior de Monte-
vidéu, plantando, criando as suas vacas e produzindo 
os seus frutos, que ele vende ali, e continua vendendo. 
E é Presidente da República morando na sua casinha, 
usando o seu fusca de 30 anos atrás, usando a roupa 
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que ele usa sempre – inclusive, todo mundo de grava-
ta, empertigado, ele sem gravata. 

Esse é o homem. Ganha US$12,500 por mês, 
gasta 10%, os 90% são distribuídos na construção 
de casas populares. Há aquele ditado: palavras co-
movem, mas exemplos arrastam. É uma grande ver-
dade. Esse é homem que está dando exemplo para o 
mundo inteiro. A Presidência não lhe subiu à cabeça, 
não enlouqueceu. 

Quantas vezes a gente vê isso. Até em eleição de 
prefeitura, um homem simples, modesto, de repente, 
se empertiga e pensa que é o rei da terra porque tem 
determinado cargo. 

Não sei, dizem que não adianta. Nessa minha 
longa vida pública, eu tenho debatido, analisado mui-
tas vezes a imprensa, essa angústia que ela tem por 
buscar coisa ruim. Se pega um telefone e quer falar 
com alguém da imprensa para fazer sair uma notícia, 
quer pegar a capa de jornal, descubra uma coisa bem 
feia, bem suja e você ganha. Mas coisas possíveis, 
positivas, realmente espetaculares, que acontecem no 
Brasil, essas não existem para a imprensa. 

Lembro-me de que, lá se vai tempo, eu participei, 
pela primeira vez, de um Rebanhão, na igreja, em pleno 
carnaval. O ginásio, aqui, lotado. Havia cerca de 20 mil 
jovens, sei lá, dançando no carnaval, mas dançando 
as músicas da igreja, as músicas da fé e da eucaristia. 
Eu chamei a atenção. 

Eu respeito o carnaval, acho o carnaval uma festa, 
o povo tem direito, mas é de se salientar que no meio 
de tudo isso há esse fato. Exclusividade do absurdo 
que isso pode acontecer, os jornais importantes do 
Brasil não publicaram nada. Não saiu nada. Não o meu 
discurso, o acontecimento. Não era notícia.

Eu acho que exemplo como o de Mujica, o exem-
plo como o do nosso herói Mandela lá na África do Sul, 
27 anos de cadeia, a maneira como ele fez a reconci-
liação de séculos entre brancos e negros, e conseguiu 
evitar uma guerra civil interminável, e conseguiu plas-
mar um país, são coisas que deveriam, realmente, ter 
mais respeito da humanidade.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Simon, o senhor provoca muitas 
reflexões que não serão viáveis de fazer aqui diante do 
tempo curto que temos, com outros Senadores que-
rendo falar. Mas eu queria começar pelo discurso. Eu 
devo lhe dizer, Senador, que quando ouvi o discurso do 
Presidente Molina, eu fiquei com uma tremenda inveja: 
a nossa Presidente não é capaz de fazer um desses. 
Nem os anteriores a ela. A cabeça! Não é pelo estilo, 
não é pela beleza do texto, porque isso um assessor 
faz. Não, não é isso. É a cabeça. A cabeça de ver que 
o nosso modelo de crescimento econômico se esgo-

tou, que precisamos de uma nova proposta. Eu sinto, 
Senador Simon, e o senhor não sabe o que é isso, 
mas eu sei, porque sou gordinho, que nós sofremos 
da síndrome do gordo. A gente prefere o prazer de 
uma lasanha hoje do que as veias limpas de colesterol 
daqui a cinco anos. É isso que o Brasil está fazendo. 
Estamos olhando o imediato sem olhar o longo prazo. 
E a melhor visualização disso são as nossas avenidas 
coalhadas de carro. O carro é o colesterol da cidade, 
mas nenhum de nós resiste a ter um carro, sabendo 
que isso vai interromper as vias. Nenhum resiste a 
um carro sabendo que isso vai aumentar o tempo de 
transporte de um lugar para outro se todos tiverem, 
e não podemos proibir que os que quiserem comprar 
comprem. Mas o lado do carro serve para tudo. Nós 
queremos consumir tanto hoje, como a lasanha que eu 
disse que o gordinho come, que estamos sacrificando 
o futuro, na energia, que vai se acabar, no aquecimento 
global, que vai ameaçar a vida das nossas gerações 
futuras. Nós sofremos da síndrome do gordo, na civi-
lização mundial e no Brasil. Não tem como continuar 
crescendo dessa maneira. Nós temos que escolher 
com clareza onde é que a gente para atender os ne-
cessitados e onde é que a gente decresce naqueles 
que têm e onde é que a gente decresce naqueles que 
têm um consumo supérfluo. E aí vem a vida do Molina. 
O Molina é um exemplo de que é possível viver com 
muito menos. Aliás, Keynes, grande filósofo ...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria /PMDB – 
RS) – E ele era gordinho.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – É, 
ele era bem gordinho. Ele escreveu um livro. Quanto 
basta? Ele calculou quanto basta para uma pessoa vi-
ver bem, satisfeita e feliz. Ele calculou isso. E ele não 
era socialista, era um capitalista. Nós temos que sa-
ber o quanto é que basta para nós, para garantir que 
esse basta sirva também às nossas gerações futuras. 
E aí, depois de dizer que eu senti muita inveja de não 
ter um presidente que fizesse um discurso desses – a 
nossa Presidente fez um discurso pequeno, primário, 
sobre esse negócio de espionagem, que não tem do 
que reclamar, porque, espionagem, ou a gente con-
segue evitar, ou não adianta reclamar, pois o espião 
vai continuar fazendo. Espião é para isso, é para fazer 
secretamente. Não adianta querer ter regras de espio-
nagem; regra de espionagem é conversa. Espionagem 
não aceita regulação, e o discurso dela foi para isso, eu 
acho que querendo olhar o público interno. E eu fiquei 
com inveja. Mas depois eu fiquei foi com desejo de ver 
nós todos seguindo o exemplo da austeridade do Mo-
lina. Claro que dá para a gente viver sem uma porção 
de vantagens que a gente tem. Claro que dá, claro 
que é possível isso. Mas nós nos desacostumamos, 
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até porque quem fizer do jeito do Molina aqui vai ser 
visto como excêntrico. E ninguém quer ser excêntrico 
porque cheira mal. Agora, quando o homem é presi-
dente, deixa de parecer excêntrico; vira um exemplo 
para a juventude. Quando ele passa a usar o mesmo 
carro tantos anos, os jovens começam a se perguntar: 
para que trocar de carro de tantos em tantos anos? 
Quando ele usa o mesmo pulôver ano depois de ano – 
não há por que mudar de pulôver, gente –, as pessoas 
começam a perguntar: para que ter tantos? O Molina 
é um exemplo não apenas no conteúdo do seu discur-
so, como também na sua prática de vida. É possível, 
sim. Outra reflexão é sobre uma pergunta que V. Exª 
fez sobre os professores ...

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria /PMDB – 
RS) – Um aparte ao seu aparte.

Eu não tinha me dado conta, você falando ago-
ra, eu não senti na hora a não ser uma sensação es-
tranha, mas eu estou me dando conta aqui também, 
quando eu vi o Molina, de que eu também fiquei com 
uma inveja tremenda.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT -DF) – Fiquei com uma inveja muito grande. 

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria /PMDB – 
RS) – Não tive inveja contra. Foi uma sensação diferen-
te. Olhava aquilo... Mas, quando V. Exª falou, eu também 
senti. Eu falo com toda sinceridade: eu senti inveja.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Eu queria um presidente que fizesse um 
discurso desses, falasse para o mundo. Eu esperava 
esse discurso da Presidente durante a Rio + 20. Em vez 
disso, ela falou sobre o que está fazendo aqui. Aquele 
povo, eles nem entenderam, nem sabiam o que era, 
nem ligaram. Esse era o discurso que ela poderia fazer 
de um país com 200 milhões de habitantes, e não de 
um país pequeno como o Uruguai. De um país que tem 
todos os problemas do mundo, e não do Uruguai, que 
não tem mais tantos. Na questão da austeridade, eu 
queria até citar um exemplo aqui, Senador Mozarildo: 
quando eu era Governador, recebi aqui o ex-presidente 
Mário Soares, na Casa de Governo, e ele perguntou 
se ali era a minha casa. Eu disse: “Não, Presidente, eu 
moro em um apartamento, mas aqui é a Casa do Go-
verno”. Ele disse: “Quando eu era Presidente, continuei 
morando no mesmo apartamento, não me mudei”. E 
eu fiz uma pergunta estúpida, e recebi uma resposta 
inteligente. Eu perguntei: “Mas, Presidente, como é que 
o senhor fez com a sua segurança? Porque eu tentei 
ficar no meu apartamento, mas, depois de uns quinze 
dias, os seguranças me disseram que não tinha como, 
porque eles não tinham onde dormir, porque os vizi-
nhos estavam reclamando. E eu me mudei”. E ele olhou 
para mim e disse: “Mas, governador, eu fui eleito para 

ser presidente. Isso é um problema dos seguranças. 
Eles que resolvessem o problema, eu é que não ia me 
mudar da minha casa”. Mas a gente não se acostuma 
com isso, nós estamos viciados. A verdade é que a 
gente não proclamou a República ainda, a gente ainda 
mora em palácio – esse é um exemplo. Até nos Esta-
dos Unidos, um país onde há concentração de renda, 
o lugar em que mora o presidente se chama casa; aqui 
a gente chama de palácio. Nós nos acostumamos com 
isso. Mudando de assunto, o Senhor falou dos profes-
sores pagando advogados para os chamados vândalos. 
Como se explica isso? Vou dizer a minha impressão: é 
que os que vão às passeatas, pacificamente, fazendo 
reivindicações, querem mudar o Brasil. Por exemplo, 
aumentar o salário do professor. São desiludidos com 
a situação que está aí. Os que vão quebrar não são 
desiludidos, são desesperados, nunca tiveram nada. 
Eles querem quebrar, e não mudar o Brasil. Só que, a 
partir de certo momento, os desiludidos ficam deses-
perados. Quando uma greve de professor passa de 
certo tempo, eles deixam de ser desiludidos e ficam 
desesperados. Esse pagamento de advogado por 
professor é um pequeno passo anterior à realidade 
do desespero que vai chegar para aqueles que hoje 
são apenas desiludidos. Eles ainda não vão quebrar, 
mas já estão pagando o advogado e quem quebra. E 
se nós não tomarmos cuidado, todos vão virar que-
bradores de vidraça. Todos. E não venham dizer que 
estou incentivando, que estou fazendo proselitismo. 
Não. Estou alertando, porque para mim é óbvio. Pos-
so estar completamente enganado, mas a desilusão, a 
partir de certo momento, transforma-se em desespero. 
E, depois da desilusão que quer mudar o País para 
consertar o que está errado, no desespero você quer 
é quebrar o que está aí. Estamos muito perto de que 
os desesperados virem uma multidão. E como é que a 
gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nós somos 
os líderes deste País! Não vai dar mais para ficar indi-
ferente. Já não dá mais para ficar indiferente! Mas não 
é só indiferente aos que quebram vidraça; é indiferente 
aos que destroem floresta, aos que não erradicam o 
analfabetismo, aos que mantêm três milhões e meio de 
crianças trabalhando. Nós já temos vândalos demais, 
não precisava desses meninos. E o pior é que quer se 
consertar com a polícia. É preciso polícia, não estou 
aqui dizendo que não se deve prender os que fizeram 
isso. Deve sim. Mas não vi a polícia dizer o que está 
na cabeça desses meninos que foram presos. O que 
me preocupa hoje é por que esses meninos saem da 
escola, do trabalho, do namoro, da igreja, até do bo-
teco para ir quebrar vidraça. É tão mais divertido ficar 
na escola, no trabalho, com a namorada ou tomando 
uma cerveja! Por que isso de quebrar vidraça, inclu-
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sive correndo riscos? Por que usar máscara? Aí tem 
que entender o porquê disso, e não como impedir na 
marra, como eu vi que o Governador de São Paulo 
vai tentar. Pode até conseguir uma vez, duas vezes, 
na Avenida Paulista, mas depois não vai conseguir no 
subúrbio. Há agência bancária em todos os lugares da 
cidade. Se eles não podem quebrar em um canto, vão 
quebrar em outro, porque hoje eles já dispõem da arma 
da internet para se mobilizar. Então, acho que é isso: é 
prova de que os professores estão começando a sair 
da desilusão para cair no desespero e, a partir desse 
momento, fica incontrolável todo o processo.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Agradeço muito o aparte de V. Exª. Acho que 
V. Exª é um bom exemplo para esta Casa, tenho dito 
isso várias vezes. Várias vezes V. Exª, da tribuna, falou 
menos para nós do que para uma reflexão em voz alta 
daquilo que V. Exª pensa e daquilo que deseja.

Fico a me perguntar por que não temos condi-
ções. Eu me considero, na verdade, uma pessoa que 
não deu certo. Eu era um guri quando entrei na política 
e sonhador como esses jovens, como o presidente da 
UNE. Comecei na época do Petróleo é Nosso, época 
bacana do Getúlio, liberdade e democracia, o Gover-
no de Juscelino. Como a cidade vibrou no debate, na 
discussão, na luta!

Eu, sinceramente, naquela luta, achava que es-
távamos no caminho. O Brasil estava crescendo...

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – ... estava desenvolvendo, estava avançando: pe-
tróleo de um lado, Volta Redonda do outro, a energia 
elétrica como Furnas, Três Marias; um governo explo-
sivo em crescimento, como o de Juscelino. Eu achava 
que o caminho do Brasil era um grande caminho. 

Veio a vitória de Jânio Quadros. Eu votei no Lott, 
mas aqueles sete meses de Jânio Quadros me im-
pressionaram. Ele realmente tomou uma posição, fez, 
avançou, andou, reabriu relações com o mundo. O fra-
casso da renúncia dele, renúncia que até hoje ninguém 
entende; fracasso do Congresso Nacional. Naquela 
época, não existia nenhuma relação, a renúncia do 
Jânio não tinha nada que ver com militar, com coisa 
nenhuma, ninguém estava preparado – ninguém estava 
preparado. O duro foi o Congresso Nacional derrubar o 
vice-presidente que deveria assumir e querer implantar 
um verdadeiro regime de exceção com o Presidente 
da Câmara. A partir daí, essa degradação foi crescen-
do. O duro dos militares no Brasil, o duro da ditadura 
é que, além de tudo de errado que eles fizeram, eles 
foram um governo medíocre na ideia, na dignidade, 
na seriedade. Poderiam, pelo menos, tentar acertar. 

Cada coronel tinha uma... Criaram uma sociedade de 
economia mista para colocar militar como dirigente. E 
a coisa foi piorando.

Eu queria que nós da oposição... Teve uma oposi-
ção que mereceu respeito. Nós do velho MDB fizemos 
muito isso – muito. E parte da Igreja, porque a Igreja, 
no geral, no Brasil, participou da ditadura, deu força, 
botou Deus e o crucifixo na frente das caminhadas pela 
Pátria com Deus, sei lá o quê, estavam levando para 
a ditadura. Muita gente da Igreja trabalhou por essa 
causa. Mas eu não sei o que acontece no Brasil! A gen-
te não consegue vencer o tal de jeitinho brasileiro de 
querer levar vantagem em tudo. Não consigo entender!

Não consigo entender, por exemplo, que o PT... 
Eu sempre olhei com inveja para o PT, eu fui convidado 
para entrar e senti vontade de entrar, Mas, naquela al-
tura, eu achava que nós devíamos ficar ali unidos até à 
Assembleia Nacional Constituinte. Acho que tínhamos 
que ficar, fazer a campanha, convocar a Assembleia 
Nacional Constituinte, ir para a Assembleia Nacional 
Constituinte e admitir candidaturas avulsas; convocada 
a Assembleia Nacional Constituinte, excluir esses par-
tidos e se formariam os grupos dentro da Assembleia; 
se agrupariam e se organizariam os grupos e, feita a 
Assembleia Nacional Constituinte, teria um prazo de 
seis meses para se criar os partidos. 

Na verdade, não é que faltaram ao Brasil grandes 
nomes. Se olharmos com calma, com meditação, vamos 
ver. E nem vou citar aqui, porque eu estaria fazendo 
injustiças. Mas vivemos, nessa história, nesses anos 
de Brasil, nomes extraordinários, nomes fantásticos: 
D. Helder Câmara, D. Evaristo, Celso Furtado. Tivemos 
grandes nomes que, se estudarmos as biografias, não 
ficam a dever a nenhuma das pessoas do mundo intei-
ro. Gente do bem, gente querendo fazer. Por que essa 
gente não conseguiu se reunir? Por que não consegui-
mos? Não temos até agora um grupo que tenha feito 
no sentido “não, esse grupo tentou, fez”. 

O que é que está acontecendo? O que impede, 
nós brasileiros, de nos organizarmos nesse sentido?

Eu falava contigo, Cristovam, e com outras pes-
soas: nós estamos vendo as coisas, no início, logo que 
nós assumimos, com a Presidente Dila. A gente se 
reuniu e debatemos: não vamos deixar a Dilma solta, 
para que ela não fique à mercê dos grupos que estão 
ali radicalizando, cobrando, o “é dando que se recebe”. 
Vamos criar um grupo aqui, independente, que diga 
a ela: “A senhora adote a posição que tem de ser da 
moralidade, da dignidade, da seriedade, do progresso, 
do desenvolvimento, e nós estamos com a senhora a 
troco de nada. Não conseguimos! Não conseguimos! 

No fim, está aí essa falta de consistência. Por isso 
que esse entendimento da Senadora Marina com o Go-
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vernador de Pernambuco, a gente olha com respeito – 
não sabemos nem o que vai acontecer –, porque pelo 
menos foi uma tentativa, pelo menos foi alguma coisa 
de novo contra essa Velha República das velhas coi-
sas: vai lá e me troca, pega o Fulano, dá um Ministério, 
pega o Beltrano e demite o Fulano. Tem sido assim.

Quando entrou o PT, eu achava que ia mudar. 
Eu recebi o Lula – perdoe-me o Zé Dirceu –, jantou 
na minha casa, quando me convidaram para participar 
do Governo. Porque eu votei no Lula na primeira vez e 
votei com alegria, pensando: dessa vez nós vamos lá, 
nós vamos chegar lá. E ele tinha tudo para dar certo, 
e deu. Cá entre nós, houve muitas coisas positivas no 
governo dele, não vamos deixar de reconhecer. Mas, 
no essencial, naquilo que o PT representava, naquilo 
que o Brasil precisava, ele não deu certo. Ele viu essas 
coisas. Não é que ele não pudesse fazer um acordo 
com o Maluf para apoiar o prefeito de São Paulo, para 
ganhar – tudo bem. Mas não precisava tirar uma fo-
tografia, abraçado com ele, para botar na televisão e 
nos jornais todos que era aquilo.

Essas coisas é que fazem hoje a gente ver que o 
PT é o PT. Não tem uma gota a mais do que o PSDB 
quando foi governo. E nós somos nós, não fizemos 
nada em lugar nenhum.

Eu estou aqui me despedindo, com 83 anos, e 
me pergunto: Por que não fui advogar? Por que não fui 
continuar lecionando na universidade? Por que não fui 
cuidar da minha família, dos meus filhos? Pelo menos 
eu teria algum patrimônio para deixar agora? O que 
somou? Onde eu errei? Aí eu teria de usar o plural: 
Onde nós erramos nessa questão de não encontrar 
um caminho? 

Eu entendo aqui. As vezes em que nós nos sen-
tamos, como estamos fazendo agora com o Governo 
da Dona Dilma, em que nós tentamos nos reunir e 
chegamos até uma maioria que elegeria o Presidente 
desta Casa e tudo mais... Inclusive, aqueles que esta-
vam ali, com essa disposição, foram os primeiros que 
caíram. Um é presidente disso, outro é presidente da-
quilo, outro é secretário daquilo. Quer dizer, o sonho, a 
perspectiva de ser era pequenina e, com dez tostões, 
trocaram um sonho por um carro.

Eu acho, Sr. Presidente, com toda a sincerida-
de... Estou vendo as reações da união da Dilma com o 
Governador de Pernambuco causando algo que a mim 
estranha. Não vou discutir agora se o Partido Socialis-
ta tem o fulano, o beltrano. Quem de nós pode atirar 
a primeira pedra pelas companhias a, b ou c, porque 
todos os partidos, hoje, têm de todo mundo. Tem de 
tudo nos partidos. 

Eu não vou deixar de reconhecer que a Presidente 
Dilma, no seu Governo, avançou. É uma mulher que 

merece o meu respeito, a minha admiração. É difícil a 
posição da Dilma, eu sei. O Lula é o dono do partido, 
o Lula criou o partido. Quem está ali entrou por causa 
dele. Qualquer coisa que existe hoje no PT foi o Lula 
que fez. A Dilma veio do PDT para chegar ao PT e se 
eleger Presidente, mas ela não tem o PT. Ela está lá 
condicionada: de um lado o PMDB, do outro lado o PT, 
cada partido querendo alguma coisa. E este Congresso 
não teve condições de ter vida própria. 

Não sei, amigo Cristovam, mas eu olho com 
inveja o que está acontecendo nos Estados Unidos. 
Pode parecer estranho, mas aquele debate entre o 
Congresso e o Presidente... Olhe, os Republicanos, 
digam o que disserem, mas estão lá, inclusive contra 
a opinião pública, porque a opinião pública americana 
é a favor do Obama, acha que eles devem autorizar 
de uma vez o orçamento. Como é que o país vai ficar 
sem orçamento, sem poder gastar? Correndo o risco 
de, de repente, não pagarem as dívidas e terem um 
carimbo de caloteiro. E eles estão lá, lutando, dando 
duro e enfrentando. Aquele Congresso existe, realmente 
existe. Mas nós, não sei. Sinceramente, não entendo 
e não compreendo.

Por isso, quando vejo um homem como Mujica... 
Eu poderia falar do Dr. Ulysses, um homem que 

nunca fez nada que não fosse se dedicar de corpo e 
alma à vida pública. Dona Mora era viúva, seu primeiro 
marido era muito rico. Ela deu uma procuração para o 
Dr. Ulysses, para ele administrar os bens dela. Lá pelas 
tantas veio alguém dizer que os bens da Dona Mora 
estavam quase indo a hasta pública, porque um esta-
va desalugado, não sei o que, não pagavam imposto 
da prefeitura etc. Aí entrou alguém, eles se reuniram 
e deram uma procuração para uma terceira pessoa.

O Dr. Ulysses não tomava conhecimento. Ele, 
absolutamente, não tomava conhecimento. Dinheiro 
era uma coisa que, para ele... Ele usava aquilo. Como 
Presidente do MDB, que era o único partido de opo-
sição àquela altura... Tinha um carrinho velho, a coisa 
mais ridícula que havia. Ele andava naquele carrinho. 
Ele foi eleito Presidente da Câmara, então o coloca-
ram naquele carro moderno. Naquela época era uma 
coisa inédita. Hoje, com essa história de telefone, vão 
considerar até como uma piada, mas era uma coisa 
excepcional o carro do Presidente da Câmara, porque 
tinha um telefone.

Numa ocasião, ele foi me pegar em casa para 
irmos a um jantar que festejaria o fato de ele ter sido 
eleito presidente. Era um grupinho da família dele. 
Quando nós entramos no carro, ele se sentou e, de 
repente, tocou o telefone. Ele perguntou: “O que é 
isso, Zé?” “É o telefone, Dr. Ulysses!” “Mas que tele-
fone? Como esse telefone veio parar aqui?” Ele não 
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tinha reparado que estava num carro novo. Ele pensou 
que era o fordeco que ele estava usando, não se tinha 
dado conta da coisa.

Esse era o Dr. Ulysses, um homem preocupado 
com o conjunto, independentemente de ganhar ou 
deixar de ganhar. Nunca nomeou este aqui ou aquele 
lá. Nós temos muitas pessoas assim.

Celso Furtado emocionava a gente. Eu falando 
com ele, e ele com aquele conhecimento, com aquela 
cultura fantástica que ele tinha. Peguem a análise que 
Celso Furtado faz do Nordeste: nós já poderíamos es-
tar com o Nordeste no caminho certo há muito tempo, 
há muito tempo.

Na hora, o máximo que ele conseguiu com o Tan-
credo foi ser, se não me engano, o Ministro da Cultura. 
Nós queríamos botá-lo como Ministro do Planejamento 
ou outra coisa, mas virou Ministro da Cultura para não 
ficar fora. Eu fui um dos que disseram para o Tancre-
do: “Mas, Dr. Tancredo, vai ficar ruim fazermos um mi-
nistério nesta hora e não botarmos o Celso Furtado, 
que estava no exterior, era professor com brilho nas 
universidades da França. Ele não está vindo aqui de-
sempregado, não está vindo, não. Ele está deixando 
a Sorbonne par vir aqui.”

Aí ele pegou o ministério.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Nós ficamos felizes da vida: ele vai pegar o mi-
nistério, vai pegar o planejamento, vai pegar a Cultura. 
Ele tinha condições e capacidade imensas para ser 
o Ministro da Cultura, mas, no Brasil, naquela altura, 
ele podia ser o homem do Nordeste, para... Então, eu 
não sei.

Eu encarei com alegria enorme, embora a impren-
sa fosse contrária a ela, a criação da TV do Governo. 
Eu achei que criar a TV Brasil seria um passo muito 
grande, muito positivo no sentido do sentimento na-
cional. E o Governo criou, mas a TV que eu imaginava 
que o Governo ia criar era uma espécie de televisão 
do governo de Londres.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Uma empresa que é qualquer coisa de fantás-
tica, de espetacular, uma empresa para levar cultura, 
para levar o desenvolvimento. E o Brasil fundou. Eles 
argumentam – e até eu possa ter de concordar – que 
a imprensa só a deixou aparecer e que ela só está an-
dando com zero ponto não sei quanto de ouvintes, por-
que ela é fraquinha assim como ela está. Se fosse uma 
grande empresa, ela teria sido destruída. Na verdade, 
o que eu defendo é que alguma coisa deve ser feita. 

Eu estou saindo. Ao Cristovam, que está entran-
do, e a alguns fica aqui uma grande responsabilidade, 
a responsabilidade de fazer isso. Não precisa ser par-
tido, pode ser desse partido, daquele partido, mas um 
grupo que tenha esse pensamento, que tenha esse 
princípio, que se reúna... Lá pelas tantas, vamos cha-
mar a direção da Rede Globo.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Lá pelas tantas, vamos chamar a representação 
da RBS. E vamos conversar. Vamos ver, vamos planejar 
o futuro do Brasil, como deve ser feito, mas fazer algu-
ma coisa. Por enquanto, nós temos que nos contentar 
em ouvir o Cristovam, achar que o que ele diz é uma 
maravilha, indo para casa e ficar tudo do mesmo jeito.

Eu lamento isso, Sr. Presidente, sinceramente 
lamento. Por isso eu vejo com alegria a união da Sena-
dora e do Governador de Pernambuco. Ela exagera... 
Mas vejo com alegria a manchete: Terminou a Velha 
República. Se terminou a Velha República... Eu nasci 
em 1930, e, na época, eu não disse, mas me conta-
ram depois que o que se falava é que terminou a Ve-
lha República com a vitória da Revolução de 30. Mas 
até agora não começou a nova República. Vamos ver, 
Sr. Presidente.

(Soa a campainha.)

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria. PMDB – 
RS) – Obrigado pela exagerada tolerância de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, neste 
instante, ao Senador Magno Malta.

O SR. MAGNO MALTA (Bloco União e Força/
PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Se V. Exª me permitir, vou fazer a minha 
fala daqui de baixo mesmo, visto que eu nem tenho ar-
gumento nem conteúdo para falar tanto tempo quanto 
o Senador Pedro Simon. Então o meu tempo será um 
pouco mais curto.

Mas quero, a princípio, fazer referência a essa 
emenda proposta, Senador Mozarildo, pelo Senador 
Cristovam Buarque e o Senador Paim, essa emenda 
tão importante que fala e propõe a candidatura avul-
sa, para que nós não estejamos debaixo da ditadura 
dos partidos.

Por exemplo, eu tenho um debate para fazer com 
a Nação. V. Exª me pergunta: “V. Exª quer ser candidato 
a Presidente da República?” Eu quero ser. Tenho pro-
jeto para ser, tenho conteúdo. Eu quero debater segu-
rança pública no País, mas eu não posso. Não posso, 
porque o meu partido não me dá a legenda. A ditadu-
ra dos partidos. Se nós temos a candidatura avulsa, 
sozinho, sem tempo de televisão, eu posso andar por 
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este País debatendo a redução da maioridade penal, 
debatendo drogas, a violência imposta à sociedade. 
O nosso grande drama é segurança pública. O País 
carece e padece. A sociedade precisa desse debate 
que o PT não fará e o PSDB passou oito anos no po-
der, e não fez.

Mas como fazer esse debate sobre segurança 
pública com o País – a maior carência, a maior dor 
deste País, o País da insegurança, da violência, das 
drogas – se você sofre a ditadura dos partidos? E se 
tivéssemos possibilidade de fazer candidatura avulsa, 
certamente nós teríamos n pessoas preparadas, com 
conteúdo, para fazer debates diversos com o País e 
para o País, para acrescentar ao País.

Eu quero dizer ao Senador Paim e ao Senador 
Cristovam, que faço coro com muita gente deste País e 
espero que nós cheguemos a essa maturidade. Lá na 
Câmara – V. Exª foi Deputado Federal como eu –, se 
você quer ser candidato sem indicação do seu partido, 
o Regimento diz que você pode ter uma candidatura 
avulsa, como aqui também. E você tem a possibilida-
de de fazer o debate sem indicação, sem chapa, sem 
praxe, porque você protegido pela lei.

Mas, Sr. Presidente, na verdade, eu quero fazer 
um registro importante. Eu disse aqui. Eu sou propo-
nente da CPI do Erro Médico. Não estou falando de CPI 
que vai fazer enfrentamento aos médicos, sacerdotes 
da saúde, abnegados, os homens de bem deste País. 
Estou falando daqueles que cometem crimes contra a 
população brasileira. E criminoso tem em todo lugar. 
Eu tenho um arsenal comigo, que está com o Minis-
tério Público, com a própria Polícia Federal e as Polí-
cias Civis à disposição, esperando a hora dessa CPI 
para dar uma resposta àqueles que sofrem neste País 
e pela negação da saúde no setor público e privado.

Quando eu entrei com o pedido da CPI dos Car-
tões de Crédito, recebi e tive todas as assinaturas, e, 
em seguida, uma movimentação no escuro, nas trevas. 
Sabe Deus a mão de quem satanás usou, mas usou 
a mão de alguém para sepultar esse sonho da Nação 
de ver plano de saúde ser investigado no Brasil. Eu 
entrei com o pedido da CPI, recebi as assinaturas, 
foram checadas, foi votado, aprovado pelo Plenário. 
A passagem está comprada, e agora fica o Governo 
adiando a viagem. Vai viajar um dia, porque ela está 
aprovada. Ninguém vai desaprovar. E, a exemplo da 
CPI dos Bingos, de que eu fui proponente. V. Exª sabe 
bem daquela CPI e do fim do mundo em que se trans-
formou. O Supremo, então, mandou instalar, mandou 
instalar, porque o Regimento Interno diz que o Presi-
dente tem prazo para isso. E eu fui ao Supremo. E eu 
espero que o Supremo mande o Senado cumprir a lei 

e nós instalemos essa CPI para responder à socieda-
de brasileira.

Chegam denúncias e denúncias todos os dias 
que vão me agonizando. Por exemplo: eu tenho aqui 
na minha mão, e a maioria dessas pessoas eu recebi, 
denúncia da Promotoria da Defesa da Saúde do Dis-
trito Federal. E o Promotor dessa promotoria é o Dr. 
Diaulas Ribeiro. 

Os jornais já vêm falando muito coisa sobre esse 
moço. A Agência Brasil traz uma nota dizendo o seguin-
te: “Em discussão na Câmara, médico defende cuidados 
paliativos em lugar de eutanásia.” O Dr. Diaulas Ribeiro, 
traz o jornal: Mesmo sendo Promotor de Justiça que 
atua contra médicos acusados de erro médico – vejam 
só o disparate – representa o Conselho Federal de Me-
dicina nos debates e nos eventos em órgãos oficiais.

Se o Senador Pedro Simon soubesse disso teria 
passado uma hora e meia ali, em vez de uma hora e dez. 

O Globo: “Governo admite falha e promete am-
pliar fiscalização de cadastro de médicos.” Enquan-
to a notícia denuncia médicos com até 15 vínculos 
de trabalho, com carga horária superior a 160 horas 
semanais, o Dr. Diaulas Ribeiro representa a classe 
médica, defendendo os médicos. Ele é o Promotor da 
Defesa da Saúde no Distrito Federal. Nossa sorte é 
que o Senador Pedro não sabia dessa notícia. 

Vejam só. Correio Braziliense: “Justiça oferece 
benefício a dentista que arrancou todos os dentes de 
um estudante.” 

Após ouvir as testemunhas e ter o laudo [esse 
recebi aqui] do Instituto Médico Legal em mãos, 
o Delegado Laércio Rosseto convenceu-se 
tratar-se de lesão corporal gravíssima com dolo. 

O dentista arrancou todos os dentes do estudan-
te sem ordem.

No entendimento da Polícia, o médico teria 
arrancado dentes saudáveis do adolescente. 
Mas quando o processo chega às mãos do 
Promotor Diaulas, [...] [que é o Promotor da 
Saúde do Distrito Federal], o entendimento 
mudou. Depois de interrogar o dentista por 4 
horas, o Promotor Diaulas alegou que o profis-
sional agiu só com negligência e não com dolo. 

Arrancou todos os dentes da boca do menino. 
Esse eu recebi aqui. Vamos embora. 

O G1, do dia 07/12/2012 diz o seguinte: 
TJDF decide arquivar inquérito sobre negli-
gência de hospitais a secretário. 
Duvanier Ferreira [então Secretário de Recur-
sos Humanos do Ministério do Planejamento] 
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morreu de infarto após passar por três hospitais 
sem atendimento. A Delegacia do Consumidor 
A Delegacia do Consumidor do Distrito Fe-
deral (Decon), que abriu investigação para-
lela, concluiu [...] pela possível negligência 
no atendimento a Duvanier. De acordo com a 
Delegada Alessandra Figueiredo, o inquérito 
aponta que os hospitais por onde o secretá-
rio passou recusaram atendimento preliminar 
antes da efetuação de pagamento.

Mesmo assim, o Promotor Diaulas Ribeiro reque-
reu o arquivamento do processo. Não há um em que 
ele milite em favor da sociedade.

Em 14/02/2012, o menino Marcelo morre de um 
ataque de asma no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, 
por suposta negligência médica. O Dr. Diaulas foi o 
promotor do caso de novo. Permaneceu inerte por vá-
rios meses, mesmo já possuindo todos os elementos 
para oferecer denúncia.

Esse caso aqui é do filho do Flávio Dino. Esse 
aqui – não é porque o Flávio Dino nós conhecemos – 
é aberração da grossa.

Assim, os pais da vítima ofereceram queixa-cri-
me substitutiva da denúncia porque o promotor não 
o fazia. Ao receber a queixa, o juiz da Vara Criminal 
descreveu detalhadamente a inércia do promotor, afir-
mando ser injustificável. A decisão está no processo 
nº 2012.01.136420/3, visível a todos no site do Tribu-
nal de Justiça.

Sr. Presidente, a representação. Em maio de 
2013, o atual Presidente da Embratur, Flávio Dino, 
moveu representação contra o Dr. Diaulas perante a 
Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do 
Distrito Federal. Na representação, Diaulas é acusado 
de defender e representar a classe médica, ao mes-
mo tempo em que acusa médicos por erro médico. Ou 
seja, Diaulas estaria exercendo funções incompatíveis, 
de modo que estaria acusando e defendendo as mes-
mas pessoas segundo os seus interesses particulares.

Sr. Presidente, consta ainda o Processo nº 
2010.01.1.017039/6, que tramita no Tribunal do Júri 
de Brasília, que o Promotor Dr. Diaulas teria cobrado 
R$300 mil para denunciar um médico por crime me-
nos gravoso.

Esse processo é brabo. O que tem do escopo 
dele é brabo. E CPI do erro médico é daí para pior. A 
Nação sabe quem está lá do outro lado da rua, espe-
rando essa CPI ser instalada, porque nós não estamos 
falando de gente de bem nem de sacerdote que está 
na vida pública ou fazendo saúde no Brasil. Nós esta-
mos falando de quem comete crime, Senador Raupp, 
contra a população brasileira.

Por todas essas denúncias, Sr. Presidente, e por 
outras contra o promotor Diaulas, eu estou encami-
nhando o meu pronunciamento, a minha fala hoje, aqui 
gravada, ao Ministério Público do Distrito Federal e ao 
Conamp (Conselho Nacional do Ministério Público), 
para tomarem as providências cabíveis.

Eu fiz um relato, mas os depoimentos que há 
dentro desses processos – depoimentos – são esca-
brosos. Se fosse com um cidadão comum ou com um 
político, ele já estaria desmoralizado nos telejornais 
deste País. Então, não é porque é um promotor que 
nós temos que... Tem que acabar essa história de que 
se tem medo de promotor. Quem comete crimes pre-
cisa responder por eles. E até estou fazendo um bem 
a ele, porque, se ele não os cometeu, eu o faço publi-
camente, para que ele possa então ter a possibilidade 
da defesa nesses processos que já tramitam.

As acusações são muito ruins. Penso até que – o 
nome dele é Diaulas Ribeiro, Dr. Diaulas Ribeiro –, se 
ele tiver dificuldade de ser promotor, vá viver “de aulas”.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra, 
neste instante, ao Senador Valdir Raupp, do PMDB 
de Rondônia.

Senador Magno Malta, V. Exª será atendido na 
forma do Regimento.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, 
estudo divulgado pelo BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) mostra que o Brasil, além de taxar 
de forma desmesurada seus cidadãos, é o campeão 
da desigualdade horizontal.

Trabalho elaborado pela economista argentina 
Ana Corbacho, sob o título “Taxação na América Latina 
e no Caribe: Mito versus Realidade”, evidencia que a 
estrutura tributária de nosso País castiga o contribuinte 
duplamente – vertical e horizontalmente.

A desigualdade horizontal mede a disparidade 
da tributação de contribuintes de mesma classe de 
renda quando são enquadrados em distintos regimes 
tributários.

O exemplo mais eloquente entre nós verifica-se 
no caso de pessoas físicas e jurídicas que percebem 
a mesma renda anual.

No caso apontado no estudo, de renda hipoté-
tica de US$12 mil, ou cerca de R$24,5 mil, enquanto 
a pessoa jurídica recolhe zero de Imposto de Renda, 
uma pessoa física, ou seja, o cidadão comum recolhe 
33,9% do produto de seu trabalho ao Fisco.

No comparativo com o Chile, por exemplo, o 
contribuinte brasileiro perde feio, Sr. Presidente, Srªs 
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e Srs. Senadores. No vizinho transandino, a imposição 
tributária horizontal é praticamente equivalente: 20% 
para empresa e 23,2% para a pessoa física.

No caso do México e da Argentina, incluídos no 
estudo, o desequilíbrio é maior, embora não alcance 
a situação brasileira de isentar a empresa e recolher 
mais de um terço da renda do cidadão.

A pesquisa do BID confere transparência a uma 
série de prejuízos com os quais arca cotidianamente 
o contribuinte nacional.

Enquanto a carga tributária média, em relação ao 
Produto Interno Bruto, na América Latina, é de 17%; 
no Brasil, ela é simplesmente o dobro, ou seja, 34% 
de tudo aquilo que produzimos anualmente.

É bem verdade que o Brasil optou, dentro de seu 
emaranhado fiscal que contempla nada menos que 88 
tributos, pela simplificação impositiva.

Parece ironia, mas é isso mesmo, Sr. Presidente, 
com o chamado Simples, sucessivos governos pro-
curam facilitar a vida dos contribuintes. Hoje, verifica-
-se que a situação está perpetrando uma tremenda 
injustiça fiscal.

Ana Corbacho, em entrevista ao jornal Folha de 
S.Paulo, lembra que os modelos de simplificação

[...] foram criados para simplificar a cobrança, 
mas hoje é cada vez mais custoso atender a 
milhões de pessoas que optam por esse regi-
me e pagam muito menos que os assalariados 
de empresas grandes.

Para a pesquisadora, é preciso que os governos 
considerem igualmente o impacto na produtividade, 
na medida em que os micro e pequenos empresários 
seriam incentivados a evitar o crescimento. É que as 
empresas de maior porte são dotadas de economia 
de escala, com compartilhamento de custos de con-
tabilidade, pessoal e de acesso ao crédito, não dispo-
nibilizados aos pequenos.

Com correção, ao meu juízo, a funcionária do 
BID alerta para o caráter transitório que deveriam ter 
modelos como o Simples brasileiro, na atualidade ge-
rador de gritantes distorções.

Em vigor desde 1997, e reforçado 10 anos depois 
pela adição do prefixo “super”, Super Simples, acredi-
to que o modelo deve mesmo ser revisto. E estamos 
diante de uma ocasião para lá de oportuna: quando 
a economia nacional começa a dar frequentes sinais 
de desaceleração e a confiança dos agentes econômi-
cos registra discreto, mas persistente esmorecimento.

Na verdade, Srªs e Srs. Senadores, já passou a 
hora de nos debruçarmos com decisão sobre uma re-
forma fiscal de corte vertical. O País, na vocalização 
de suas principais forças produtivas e representativas, 

clama há muitos anos por uma profunda revisão de 
nossa estrutura tributária. 

Além de arcaico e pesado, com perto de uma 
centena de tributos, entre impostos, taxas e contribui-
ções, nosso modelo é muito injusto, como deixa claro, 
em apenas uma de suas vertentes, esse novo estudo.

Ademais, não bastasse a obesa carga impositi-
va, o Estado, por intermédio dos vários Governos que 
se sucedem no País, não tem dado a devida contra-
partida aos cidadãos e contribuintes. Ao contrário, os 
serviços públicos, em geral, são insatisfatórios, basta 
analisarmos as pesquisas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores.

Há Estado, há Município em que a saúde chega 
a ter um apontamento, ou melhor, desapontamento, 
porque é crítica de 77% a de 78% da população. Eu 
já vi pesquisas de Estados e Municípios em que em 
torno de 78% da população reclamam do serviço de 
saúde. Então aí alguma coisa está errada. Com cer-
teza absoluta, alguma coisa está errada. 

Se formos para a segurança pública, também 
não é diferente. São as duas áreas mais citadas nas 
pesquisas em todo o País: a saúde e a segurança pú-
blica. Depois vem a educação, a geração de emprego, 
que não é mais o grande problema no Brasil, graças 
a Deus! Hoje temos quase emprego pleno, mas ainda 
existem alguns gargalos, como a infraestrutura e a mo-
bilidade urbana, muito apontadas pelas manifestações 
populares de junho deste ano.

Somos deficitários em atendimento médico-hos-
pitalar e ambulatorial, em infraestrutura de transportes 
e armazenamento e em qualidade da educação, por 
exemplo. Isso, para não mencionar a situação da segu-
rança pública brasileira, uma preocupação constante 
e crescente na vida de milhões de cidadãos.

Por tudo o que recolhe cotidianamente aos cofres 
públicos, a sociedade merece mais atenção e respeito. 
O cidadão tem todo o direito de identificar nos serviços 
públicos o resultado correto e positivo dos tributos que 
é compelido a recolher.

Não há dúvida de que o nosso maior desafio é 
tornar isto uma singela realidade.

Eu concluo, Sr. Presidente. Isso aqui é o que cha-
mamos de crítica construtiva; eu não estou aqui fazendo 
uma crítica destrutiva do Governo; nós somos da base 
do Governo. O PMDB é o maior partido do Brasil, tem 
o Vice-Presidente da República, tem o Presidente do 
Senado Federal e o Presidente da Câmara dos Depu-
tados. Logo, já fica bem claro que é um grande partido 
e que está na base do Governo, mas não podemos 
apenas só aplaudir; temos que fazer críticas também 
para poder chegar à resolução dos problemas.
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Eu sei que o Governo tem se esforçado. O gover-
no do Presidente Lula, com o qual nós colaboramos e 
ao qual ajudamos, foi um grande governo. Houve uma 
diminuição significativa das desigualdades sociais e 
regionais; a infraestrutura tem avançado, se bem que 
não tem acompanhado o crescimento do País, por isso 
está aí o gargalo na infraestrutura, nas estradas, nas 
nossas rodovias, nas nossas ferrovias, nas nossas hi-
drovias, nos nossos portos, nos nossos aeroportos. O 
Governo tem se esforçado através do PAC (Programa 
de Aceleração do Crescimento), e eu tive o privilégio, 
quando Relator-Geral do Orçamento, em 2007, de 
colocar os primeiros recursos, R$15 bilhões, naquele 
orçamento para iniciar o PAC no Brasil, a pedido do 
governo do Presidente Lula.

O PAC, realmente, tem acelerado o desenvol-
vimento do Brasil, senão na forma desejada, mas já 
diminuíram muito os impactos dos gargalos da infra-
estrutura brasileira.

O apelo que faço neste dia, nesta tarde, ao en-
cerrar o meu pronunciamento, é de que as obras, os 
investimentos, a resolução dos problemas seja mais 
célere, mais rápida, tenha mais agilidade, porque o 
Brasil anda um pouco travado. A gente tem reclamado 
muito, desde o início deste ano tenho reclamado de 
que o País está travado, de que a burocracia, ao invés 
de estar diminuindo, está aumentando, e nós precisa-
mos fazer alguma coisa.

O Congresso está fazendo a sua parte, tem tra-
balhado, tem votado, tem deliberado, mas o Governo 
precisa acelerar um pouco mais as ações para que a 
população sofra um pouco menos. Acho que estamos 
no caminho certo. Temos protestos de rua, temos mo-

vimentos populares, reivindicando, cobrando, o que 
é justo.

O meu Partido nasceu dos movimentos, tanto é 
que teve o nome, no início, de Movimento Democráti-
co Brasileiro, o velho MDB, o velho Manda Brasa, que 
nasceu das ruas, das lutas contra a ditadura militar. Por 
isso nós apoiamos os movimentos. Não o vandalismo, 
jamais, o quebra-quebra, a depredação de agências 
bancárias, de prédios públicos, seja aquilo que for. Não 
apoiamos esse tipo de protesto, esse tipo de manifes-
tação, mas as manifestações pacíficas nós apoiamos, 
sim, e precisamos avançar para diminuir as desigual-
dades sociais e regionais do nosso País.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Senador Valdir Raupp, 
quero parabenizar V. Exª e, inclusive, me associar à 
forma como V. Exª abordou o tema.

Sempre ouvi falar que o bom aliado não é aque-
le que sempre aplaude, não é aquele que fica calado 
quando percebe uma coisa que está errada, e tam-
bém concordo com isso. Eu, portanto, tenho a mesma 
postura de V. Exª. Acho que vir aqui comentar as coi-
sas que estão fazendo a sociedade sofrer não é, real-
mente, ficar contra o Governo Federal, a Presidente. 
O importante é que ela tenha aliados capazes de ter 
a coragem de falar e alertá-la, portanto, para o rumo 
que se está indo.

Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 5 minutos.)
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Ata da 177ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 11 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana e Mozarildo Cavalcanti

(Inicia-se a sessão às 9 horas e 23 minutos e 
encerra-se às 11 horas e 32 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-

nário que recebeu o Recurso nº 16, de 2013, interpos-
to no prazo regimental, no sentido de que continue a 
tramitação da Proposta de Emenda a Constituição 
nº 55, de 2012, tendo como primeiro signatário o Se-
nador Ricardo Ferraço, que altera o § 1º do art. 14 da 
Constituição Federal para estabelecer o voto facultativo.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A matéria será incluída em Ordem 
do Dia oportunamente, para discussão, em primeiro 
turno, quando poderão ser oferecidas emendas, nos 
termos do art. 358, § 2º, do Regimento Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Encerrou-se ontem o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Resolução 
nº 74, de 2013, do Senador Acir Gurgacz, que altera a 
Resolução nº 93, de 1970, que aprova o Regimento In-
terno do Senado Federal, para modificar o horário das 
reuniões da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.

Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça 

e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolu-
ção nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado 
também modifica a referida Norma Interna, seguindo, 
posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do 
Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio Go-
verno/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios 
nºs 117, 122, 131 e 155, de 2013, do Presidente da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comu-
nicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Pro-
jetos de Lei do Senado nºs 602 e 155, de 2011; 196, 
de 2013; e 331, de 2012, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 117/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013 

Assunto: Aprovação de matéria 
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no 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 nº 602, de 2011, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Clésio Andrade, 
que “Denomina ‘Rodovia Senador Eliseu Resende’ o 
trecho da BR-494 entre os Municípios de Oliveira, no 
Estado de Minas Gerais, e de Angra dos Reis, no Es-
tado do Rio de Janeiro”, com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 122/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013 

Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente, 
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no 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 nº 155, de 2011, de autoria de Sua 
Excelência o Senhor Senador Eunício Oliveira, que “De-
nomina Rodovia Padre Cícero Romão Batista o trecho 
da BR-116 desde a cidade de Fortaleza até a divisa do 
Ceará com Pernambuco”, com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vi-
ce-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte. 

Of. nº 131/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Aprovação de matéria 
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no 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 nº 196, de 2013, de autoria 
de Sua Excelência o Senhor Senador Alvaro Dias, que 
“Denomina ‘Rodovia Engenheiro Lysímaco Franco Fer-
reira da Costa’ o trecho da BR-277 que se estende de 
Curitiba a Paranaguá; ‘Rodovia do Café Governador 
Ney Braga’ os trechos da BR-277 e da BR-376 que 
se estendem de Curitiba a Nova Londrina e seu pro-
longamento até Porto São José, na divisa com Mato 
Grosso do Sul; e ‘Rodovia General Luiz Carlos Pereira 
Tourinho’ o trecho da rodovia BR-369 entre Londrina e 
Maringá”, com as emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº 155/2013/CE

Brasília, 20 de agosto de 2013

Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 91 do Regimento Inter-

no 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 nº 331, de 2012, de autoria 
de Sua Excelência a Senhora Senadora Ana Amélia, 
que “Confere ao Município de Carlos Barbosa, no Rio 
Grande do Sul, o título de Capital Nacional do Futsal”.

Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Pre-
sidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência aos Ofícios nºs 
117, 122, 131 e 155, de 2013, fica aberto o prazo de 
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um 
décimo da composição da Casa, para que as matérias 
sejam apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, 
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu queria desejar um bom-dia 
a todos e a todas e cumprimentar todos os que nos 
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado 
nesta sexta-feira.

Estamos aqui cumprindo o Regimento e a nossa 
missão no Senado de fazer uma sessão não delibera-
tiva na sexta-feira, pela manhã.

Eu convido para fazer uso da palavra o Senador 
Mozarildo Cavalcanti, como primeiro orador inscrito.

Depois, está inscrito o Senador Cristovam.
Eu pretendo falar logo após o Senador Mozarildo. 

Espero que ele possa presidir a sessão.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR) – Eu a presido.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Pretendo falar sobre a 3ª Confe-
rência Internacional sobre Trabalho Infantil, que sedia-
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mos em Brasília e que se encerrou ontem. São quase 
200 milhões de crianças no mundo que necessitam 
trabalhar.

Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Senador Jorge Viana, que preside 
a sessão desta sexta-feira, é até bom tê-lo como Presi-
dente da sessão, porque vou abordar três projetos, dois 
de minha autoria – os dois foram aprovados no Senado 
e estão na Câmara. O primeiro diz respeito ao Plano Na-
cional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da 
Faixa de Fronteira. A faixa de fronteira vai de norte a sul. 
Isso foi fruto do trabalho da Subcomissão que presidi, a 
Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de 
Fronteira. Nós propusemos, depois de muitos debates, 
a implantação de um plano permanente, para que não 
seja apenas uma política de governo a cuidar da Ama-
zônia e da faixa de fronteira, mas que seja uma política 
de Estado. Portanto, qualquer que seja o Presidente, o 
plano não sofre solução de continuidade.

Quais são os principais objetivos desse projeto, 
que, repito, já foi aprovado aqui e que está na Câma-
ra, com relação à Amazônia e à faixa de fronteira? 
Os objetivos, sinteticamente falando, são: promover o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal e da 
faixa de fronteira, por meio de estímulo ao crescimento 
econômico, com responsabilidade ambiental e justiça 
social; ampliar a ocupação produtiva sustentável e a 
vivificação da Amazônia Legal e da faixa de fronteira; 
promover a redução das desigualdades regionais – 
esta é uma obrigação constitucional, prevista na nossa 
Constituição, que diz que a República é responsável por 
eliminar as desigualdades regionais e sociais; reduzir 
os riscos sociais e ambientais a que estão sujeitas as 
populações da Amazônia Legal e da faixa de frontei-
ra; facilitar o compartilhamento de informações entre a 
União, os Estados e os Municípios da Amazônia Legal 
e da faixa de fronteira; estimular a instalação de infra-
estrutura de transporte, de energia e de saneamento, 
para favorecer o desenvolvimento sustentável da região; 
auxiliar na implantação de infraestrutura de transporte, 
de energia e de integração com os demais países da 
América do Sul, nossos vizinhos que fazem fronteira 
conosco; consolidar as atividades de monitoramento, de 
patrulhamento e de vigilância das fronteiras terrestres 
brasileiras; combater organizações criminosas e ativi-
dades ilícitas transfronteiriças; auxiliar a implantação 
de políticas públicas de educação, de saúde, de habi-
tação, de turismo, de assistência técnica e extensão 
rural; e ampliar a presença e a mobilidade das Forças 
Armadas na Amazônia Legal e na faixa de fronteira 
como ferramenta de dissuasão de forças hostis.

Esse projeto, quando aprovado na Câmara, cons-
tituirá as regras permanentes que deverão ser seguidas 

por qualquer que seja a pessoa que ocupe a Presidên-
cia da República.

O outro projeto cria a Fronteira Agrícola Norte. 
Já existe uma lei nesse sentido, cuidando da fronteira 
agrícola do Centro-Oeste e do Sul do Brasil, mas nada 
existe que regule a atividade agrícola na Região Norte.

Os objetivos do Programa Fronteira Agrícola 
Norte são: promover a fixação do homem no campo 
e desestimular o êxodo rural, dotando os Municípios 
em que predomine população composta por peque-
nos e médios produtores rurais e por comunidades 
extrativistas de infraestrutura que viabilize e agregue 
valor à sua produção; promover o fortalecimento da 
agricultura familiar pelo estímulo ao cooperativismo 
e ao associativismo econômico; promover, mediante 
ações integradas das diferentes esferas de governo, 
o desenvolvimento econômico e social da área de 
abrangência, dotando-a das condições indispensáveis 
à sua integração ao mercado brasileiro e à inserção ao 
mercado internacional; estabelecer modelos de desen-
volvimento sustentável adequados às características 
naturais e à vocação econômica e às potencialidades 
das microrregiões homogêneas na área de abrangên-
cia; e assegurar a aplicação, de forma articulada, dos 
recursos públicos e privados em áreas selecionadas 
para a criação de polos de desenvolvimento.

Então, eu diria que um projeto complementa o 
outro no que tange à Amazônia e, portanto, à fronteira 
do nosso País.

Também quero registrar que participei da comissão 
mista que apreciou a medida provisória que institui o Pro-
grama Mais Médicos e que introduzi – acatadas pelo Re-
lator e pela votação majoritária dos membros da Comissão 
– algumas inovações, digamos assim, ou algumas coisas 
que não estavam previstas na medida provisória original. 

Entendo que, passado esse momento emergencial 
de realmente colocar médico à disposição da população, 
todo mundo sabe – não só eu, como médico – que o 
problema não se resume só à presença do médico, mas 
inclui também mais profissionais de saúde nas outras 
áreas, como enfermagem, bioquímica, etc.. Também é 
importante estabelecermos um prazo para a duração 
desse projeto, nessa forma em que está concebido. 

Ao mesmo tempo, botamos como obrigação para 
o Governo Federal, num prazo de cinco anos, o que é 
razoável, que ele construa, reforme e equipe as unida-
des de saúde nessas regiões carentes de médicos. E 
estabelecemos regras – que eu diria rígidas até – para 
o funcionamento dos cursos de Medicina como uma 
medida preventiva, justamente para o que o progra-
ma se dispõe, que é o aumento ou até a duplicação 
de vagas nas universidades públicas e até o estímulo 
para a abertura de cursos de Medicina particulares.
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Então, entendo que essa medida provisória, que 
foi aprovada na Câmara com pouquíssimas modifica-
ções, deve chegar ao Senado realmente na condição 
de ser aprovada. 

Repito: esse é um programa emergencial, que 
precisa de fato ser implantado. Mas é bom que já se 
tenha nessa medida provisória um tratamento de médio 
e longo prazo para esse problema, para que não haja 
apenas um movimento que depois possa ser pratica-
mente esvaziado ou extinto.

A medida provisória chegou ontem ao Senado. 
Sou o Relator Revisor e vou, portanto, defender e ana-
lisar esse programa aqui, no Senado, que espero seja 
aprovado o mais rápido possível. 

Srs. Senadores, Srªs Senadoras, sempre me 
preocupo muito com a Região Norte e com a Região 
Nordeste, mas muito mais com a Região Norte, por-
que sou representante de um Estado mais ao extremo 
Norte, que é Roraima – o Senador Jorge Viana repre-
senta o Acre aqui. Precisamos, de fato, ter condições 
de desenvolver, de forma sustentável, como está em 
ambos os projetos, a Amazônia. Nisso se encaixa tam-
bém a saúde, até como prioridade. 

Falando justamente de saúde, quero lamentavel-
mente dizer que a saúde no meu Estado está quase morta, 
está na UTI. Hoje, Senador Cristovam, duas manchetes 
do jornal Folha de Boa Vista dão a dimensão das preca-
riedades da única maternidade que temos no Estado de 
Roraima, que fica na capital. Veja bem a manchete da 
primeira matéria: “Mães com seus bebês recém-nascidos 
ficam no corredor por falta de leitos”. Aí não é falta de mé-
dicos, é falta de leitos. Quando as mães não podem ir para 
casa, têm que ficar no corredor. Há aqui a foto de duas 
mães amamentando seus filhos no corredor do hospital. 

Esse, realmente, é um quadro deprimente, que, 
neste atual governo de Roraima, só vem se agravando, 
porque não só a corrupção no setor de saúde como 
também a falta de prioridade do Governador para a 
área de saúde ensejam essa situação na maternidade, 
que deveria ser um lugar mais nobre, porque lá há os 
partos, sejam naturais ou cesarianas, e outras emer-
gências, como abortos etc.. 

O que temos aqui? Essas mães, com a respecti-
va fotografia, estão literalmente fazendo seu pós-parto 
no corredor. 

Só para ler o início da matéria:

Mais de dez mães estão internadas nos cor-
redores do Hospital Materno Infantil, única 
maternidade pública do Estado. São mulheres 
que já deram à luz e, por falta de leito, estão 
acomodadas com os filhos nos braços em pol-
tronas reclináveis na ala médica. 

Isso, realmente, ainda é triste de se ver no sécu-
lo XXI. Eu, que me formei há 44 anos, que tive como 
hospital-escola a Santa Casa, não vi esse problema 
dessa forma. 

E tanto está sofrendo de descaso a maternidade que 
houve o rapto de uma criança recém-nascida, Senador 
Pimentel, por uma pessoa que, inclusive, alegou em sua 
defesa que estava ou pouco perturbada. O certo é que 
essa pessoa, por sinal, uma professora universitária, en-
trou na maternidade, pegou o bebê e saiu pela porta dos 
fundos sem nenhum problema de haver alguém vigiando.

Então, realmente, é um desrespeito às mulheres, 
às mães de Roraima o fato de a nossa única materni-
dade estar nesse quadro. 

Portanto, quis ressaltar esses dois projetos de 
minha autoria, o projeto que inclui a fronteira agrícola 
norte e o projeto que cria um plano permanente para o 
desenvolvimento da Amazônia e da faixa de fronteira. 
Já estão na Câmara dos Deputados, e vamos envidar 
todos os esforços para que sejam aprovados logo. 

Também, já que estamos falando de saúde, fiz 
esse comentário inicial, mas, evidentemente, no dia da 
votação, vou detalhar todas as medidas que aprovamos 
na Comissão Mista. Espero que tanto aqui quanto na 
Câmara seja votado.

Não há como os colegas médicos acharem que 
isso é uma anormalidade ou que é uma afronta à classe 
médica. Nós sabemos que existe o problema, e nossas 
entidades nunca apresentaram um plano realmente 
correto para cuidar desse problema.

Portanto, se as entidades que defendem a nossa 
categoria não apresentaram, por mais que haja iniciati-
vas dos Parlamentares médicos nesse sentido, o certo 
é que nunca houve um convencimento por parte des-
sas entidades do Parlamento ou do Governo, para que 
pudéssemos, primeiro, ter a carreira de Estado para os 
médicos. Segundo, também nunca conseguimos, seja 
por iniciativa do Governo ou do Parlamento, de fato, ter 
uma proposta concreta para solucionar esta questão, 
que, repito, já existia quando me formei, há 44 anos.

Então, quero pedir a V. Exª, Senador Jorge Via-
na, que autorize a transcrição dessas matérias a que 
me referi.

Agradeço pelo tempo em que utilizei a tribuna e 
concluo meu pronunciamento antes do tempo, para 
que outros colegas possam falar.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM 
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e o 
§ 2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu que agradeço a V. Exa, Sena-
dor Mozarildo.

Gostaria de pedir que V. Exa assuma a Presidên-
cia para que eu, como orador inscrito, possa fazer uso 
da palavra. Inclusive, vou me referir a uma entrevista 
minha, em que comentei sobre Eduardo Campos, Ma-
rina, Lula, Dilma, no Valor Econômico de hoje.

Mas, antes, faço a leitura de três expedientes que 
estão sobre a mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência lembra às Sras e 
aos Srs. Parlamentares que está convocada a sessão 
conjunta, solene, do Congresso Nacional, a realizar-
-se no dia 14 de outubro do corrente, segunda-feira, 
às 11h, no plenário do Senado Federal, destinada a 
homenagear o centenário do nascimento de Vinícius de 
Moraes. Então, o nosso fantástico poeta, que a mim e 
a várias gerações tocou o coração, Vinícius de Moraes, 
será homenageado no dia 14 de outubro do corrente, 
segunda-feira, às 11h, no plenário do Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência lembra às Sras e 
aos Srs. Parlamentares que está convocada a sessão 
solene do Congresso Nacional, a realizar-se no dia 15 
de outubro do corrente, terça-feira, às 13h30, no ple-
nário do Senado Federal, destinada à promulgação da 
Emenda Constitucional no 75, de 2013, que acres-
centa a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constitui-
ção Federal, instituindo imunidade tributária sobre os 
fonogramas e videofonogramas musicais produzidos 
no Brasil, contendo obras musicais de autores brasi-
leiros e/ou obras em geral interpretadas por artistas 
brasileiros, bem como os suportes materiais ou arqui-
vos digitais que os contenham. 

É a PEC da música, no dia 15 de outubro.
É a semana da cultura. Vamos homenagear Viní-

cius de Moraes, no dia 14, e, no dia 15, sancionaremos 
a PEC da Música, Senador Mozarildo. 

Em uma sessão solene, então, no dia 15 de ou-
tubro, às 13h30, haverá ter vários artistas aqui na pro-
mulgação da PEC da Música.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência lembra às Srªs 
e aos Srs. Parlamentares que a sessão conjunta do 
Congresso Nacional convocada para o dia 15 de ou-
tubro do corrente, terça-feira, às dezenove horas, no 
Plenário da Câmara dos Deputados, será destinada a:

Parte I
– Apreciação de Vetos Presidenciais.
Parte II
– Apreciação do Projeto de Resolução do Con-

gresso Nacional nº 3, de 2009, que “Dispõe sobre a 

Comissão Mista do Congresso Nacional de Assuntos 
Relacionados à Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa, sua composição, organização e compe-
tências”;

Inclusive, sou signatário. Estive em Portugal, re-
presentando o Presidente Renan. Nós vamos agora 
trabalhar de maneira definitiva para a inserção nova-
mente do Brasil na comunidade dos países de Língua 
Portuguesa, agora com representação parlamentar.

– Apreciação do Projeto de Resolução do Con-
gresso Nacional nº 1, de 2013, que “Acrescenta § 4º 
ao art. 26 da Resolução nº 1/2006 – CN, que dispõe 
sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere 
o § 1º do art. 166 da Constituição Federal”;

– Apreciação do Projeto de Resolução do Con-
gresso Nacional nº 2, de 2008, que “Dispõe sobre as 
finalidades, composição e funcionamento da Comis-
são Mista de Controle das Atividades de Inteligência 
(CCAI), órgão de controle e fiscalização externos da 
atividade de inteligência, previsto no art. 6º, da Lei nº 
9.883, de 7 de dezembro de 1999, e estabelece outras 
normas relativas à sua atuação”;

– Apreciação do Projeto de Lei do Congresso 
Nacional nº 1, de 2013, que “Altera o caput do art. 2° 
e o Anexo IV.1 da Lei n° 12.708, de 17 de agosto de 
2012, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
e execução da Lei Orçamentária de 2013, e dá outras 
providências”; e 

– Apreciação do Projeto de Lei do Congresso Na-
cional nº 4, de 2013, que “Abre ao Orçamento Fiscal 
da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor 
de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de 
reais), para reforço de dotação constante da Lei Or-
çamentária vigente”.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Esses expedientes foram lidos, 
cumprindo-se o Regimento do Senado Federal.

Passo a Presidência ao querido e nobre Senador 
Mozarildo Cavalcanti.

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

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Concedo a palavra ao 
ilustre Senador Jorge Viana, do PT do Estado do Acre.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Mozarildo Cavalcanti, caro 
Líder José Pimentel, nosso Líder no Congresso, eu 
queria cumprimentar V. Exª, porque todos achavam que 
o mundo ia cair quando voltássemos a apreciar vetos 
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– e sei do trabalho de V. Exª junto com a Ministra Ideli, 
com outros Líderes da Casa –, e o Congresso apenas 
ganhou agora a conclusão do processo legislativo. 

Temos apreciado vetos, temos tido vitórias impor-
tantes para o País, não só para o Governo, e sei que 
aí surgiu um trabalho silencioso de V. Exª na Liderança 
do Governo no Congresso. Poucos valorizam isso, mas 
quem trabalha aqui sabe da dificuldade que é pautar 
uma matéria, apreciar uma matéria e ter maioria em 
relação a ela. E quem tem, de alguma maneira – já que 
a Câmara é mais complexa –, dado esse equilíbrio é 
também a Bancada do Senado, já que tem que haver 
um quórum qualificado ou um percentual, um número 
de votos adequado, quando se aprecia veto ou quando 
se delibera no Congresso Nacional. 

Então, parabéns!
Agora vou imitar um pouco o querido Senador 

Cristovam. Vou deixar para fazer uma fala sobre a 
Conferência sobre o Trabalho Infantil, que se encerrou 
ontem, na semana que vem.

Mas a situação segue tão grave, Senador Cris-
tovam Buarque, que não vou fazer hoje porque saiu 
uma entrevista minha no Valor Econômico de hoje e 
preciso fazer alguns comentários sobre essa minha 
entrevista dada à competente jornalista Andréa Jubé, 
que ontem conversou comigo aqui na Vice-Presidên-
cia do Senado. E preciso fazer referência, tendo em 
vista que entramos no calendário eleitoral. A minha 
fala é sobre política, sobre esse novo cenário político, 
de Marina junto com Eduardo Campos, ou seja, da 
Rede, que ainda não é um partido de direito, mas já é 
de fato, junto com o PSB, ambos ex-aliados nossos e 
que, agora, se colocam como uma alternativa na dis-
puta presidencial.

Queria dizer que, ontem, participei, com o Pre-
sidente Lula, que fez uma fala brilhante, da III Confe-
rência Global sobre Trabalho Infantil, organizada pela 
OIT. Estavam lá o Ministro do Trabalho, que tem pro-
curado colaborar – inclusive há lideranças do PDT à 
frente do Ministério –, o Ministro Manoel Dias, assim 
como a Ministra Tereza Campello. O Brasil conseguiu 
inclusive trazer a III Conferência para cá graças à ação 
do Governo do PT, do Presidente Lula e da Presidenta 
Dilma, que abriu a Conferência; o Presidente Lula fez 
sua fala ontem, no último dia.

O Brasil conseguiu uma redução de 67% no 
número de crianças de 5 a 14 anos que trabalham; 
mundo afora, a média da redução foi de 36%, mas 
são números alarmantes. Existem no mundo ainda, 
Senador Cristovam... Na Conferência de ontem havia 
153 países. Está se ganhando consciência. Na última, 
realizada na Holanda, havia 80. Ontem havia 153 paí-
ses representados aqui em Brasília. Lamentavelmen-

te, não foi a pauta do noticiário. Não sei o que pode 
ser mais grave no mundo de hoje, além da fome. Há 
crianças escravizadas pelo trabalho infantil. Não sei 
o que pode ser mais urgente. Nunca encontrei, como 
prefeito e como governador, um bezerro solto na cida-
de, sem dono. Sempre tem um dono. Mas encontramos 
crianças sem eira nem beira. E não há ninguém que 
assuma a responsabilidade por elas.

É um assunto tão sério, tão complexo, que vou 
me organizar melhor. Portanto, na semana que vem, 
já estou inscrito, pretendo abordar esse tema. Existem 
no mundo mais de 160 milhões de crianças de 5 a 14 
anos que ainda trabalham. E V. Exª, Senador Cristo-
vam, que é uma pessoa que ganhou respeito de todos 
nós seus colegas, desde a época do PT, desde a épo-
ca do seu governo, e também agora, no PDT, com o 
seu mandato, sabe que lugar de criança é na escola.

Ontem, o Presidente Lula falou duas coisas em 
relação às crianças. Ele defendeu e fez uma homena-
gem a Leonel Brizola e a Darcy Ribeiro, dizendo que 
eram pessoas que lutaram pela escola integral, que 
trabalharam, que apontaram caminhos. E reafirmou 
que lugar de criança é na escola e, fora da escola, 
brincando, não trabalhando, para poder se completar 
como ser, para poder viver essa fase tão bonita, que 
adoramos e desejamos para os nossos sobrinhos, para 
os nossos filhos, mas nos esquecemos dos filhos dos 
outros, e são muitos, são milhões, que não fazem uma 
coisa nem outra, que não estão na escola nem estão 
brincando, estão trabalhando, escravizados, na busca 
da sobrevivência da família.

Parabenizo a Presidenta Dilma, o Presidente Lula, 
a Ministra Tereza Campello, o Ministro do Trabalho, 
todos que nos ajudam, os órgãos, o Ministério Públi-
co, a Justiça brasileira, os conselhos, as prefeituras, 
os governos, por essa redução de 67% do número de 
crianças de 5 a 14 anos que trabalham em nosso País. 
Enquanto o mundo reduziu um terço, o Brasil reduziu 
dois terços. Mas o número ainda é alarmante.

Mas, Srªs e Srs. Senadores, caros colegas, eu 
queria dizer que, hoje, no primeiro caderno, na con-
tracapa, há uma matéria sobre a minha conterrânea, 
a companheira Marina Silva, que tem dominado os 
noticiários, na Folha de S.Paulo. É claro, eu li, pois ela 
escreve às sextas-feiras. Estou publicando, inclusive, 
no meu site, como faço sempre, junto com outros ar-
tigos. O meu site ganhou nesta semana, a minha fan 
page, um espaço enorme, porque estou tentando tra-
duzir um pouco aquilo que é fundamental no Acre e 
também no Brasil. 

O jornal Valor Econômico foi generoso comigo. 
Publicou até uma foto grande, com uma matéria que se 
chama de pingue-pongue, caro Líder. Descreve algu-
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mas opiniões que dei ontem, e dei com toda a sinceri-
dade, com toda a independência, pois o nosso Partido 
nos permite fazer política, sempre com o propósito de, 
primeiro, ser transparente e autêntico. É assim que eu 
faço na minha vida. 

Dei, inclusive, uma entrevista no Acre esta sema-
na, que de alguma maneira tentaram transformar em 
polêmica, uma entrevista em que reconheço a realida-
de, sincera, verdadeira, elogiando, inclusive, o traba-
lho que estamos realizando. Alguns menos avisados, 
até sem ler o que eu falei, sem ver a minha entrevista, 
tentaram fazer – e aí, de parte a parte – comentários 
absolutamente sem nenhum apego à verdade, no sen-
tido de tirarem algum proveito da fala que eu fiz com 
absoluta transparência.

E a minha entrevista começa... Os jornalistas 
todos ficam cobrando – e os jornais de hoje tratam 
disso – por que o Presidente Lula conversou durante 
quatro horas ontem com a Presidenta Dilma e mais 
alguns assessores. Todos ficam perguntando, por eu 
ser do Acre, assim como a Marina... Primeiro, a Ma-
rina saiu do PT, seguiu sua vida, é uma pessoa que 
sigo admirando, temos uma relação de mútuo respeito, 
uma história de vida construída juntos. A história dela 
se confunde com a nossa história no Acre. Nós temos 
muito orgulho disso tudo. Mas ela resolveu seguir um 
caminho e, como ela mesma diz, passar adiante seus 
sonhos, seus ideais, e tentar reunir pessoas em torno 
desses sonhos, todos eles tentando, de alguma ma-
neira, construir um Brasil melhor para todos. 

E me perguntam sempre. A primeira pergunta 
que me foi feita é como eu vejo essa aliança do PSB, 
Senador Pimentel, e da Rede. Eu falei que, primeiro, 
essa é a demonstração real, concreta, do fracasso das 
oposições em nosso País. Porque, veja bem, Sr. Líder 
Pimentel, as oposições estão há treze anos fora do go-
verno. Treze anos depois, às vésperas da eleição de 
2014, as oposições não têm nenhum projeto, nenhum 
programa e nem candidato, porque passaram treze anos 
colocando defeito naquilo que o PT ia tentar fazer ou 
naquilo que o PT fazia. Como o Presidente Lula, o PT 
queria o Bolsa Família, que é um programa que V. Exª 
está na origem dele, pela sua militância e gestão. O 
Presidente Lula transforma-o num programa fantástico, 
que chama a atenção do mundo inteiro, e o PSDB – 
não digo o PSDB, mas pessoas do PSDB ou aliadas 
ao PSDB – argumenta: “Eu quero saber quando esse 
pessoal vai sair do Bolsa Família”. O Presidente Lula 
diz: “Deixa pelo menos o pessoal entrar no programa, 
começar a ter algum benefício”. São bilhões de reais 
que vão direto para a mão do pobre.

Ontem, o Lula falou: “É engraçado. Quando a 
gente põe dinheiro na mão do rico, é investimento, mas 

quando põe dinheiro na mão do pobre, é despesa!”. O 
nosso Governo fez o contrário: colocou dinheiro nas 
mãos dos pobres e deu oportunidade àqueles que que-
rem crescer suas fortunas. Quantos eram milionários 
e ficaram bilionários no Brasil, com o Governo do PT? 
Quantos eram pobres e ficaram ricos? Quantos eram 
ricos e ficaram milionários? Quantos eram excluídos 
e passaram a ser incluídos? 

Então, a primeira pergunta é sobre o que eu acho 
dessa aliança. Ora, as oposições foram incompetentes, 
e agora nós estamos tendo um noticiário gordo, gran-
de, falando de Eduardo Campos e Marina. E quem são 
Eduardo Campos e Marina? São ex-ministros do nosso 
Governo. Ajudaram a construir este Brasil e, legitima-
mente, têm o direito de se colocar como alternativa. 
Mas a construção dessa alternativa, que alguns cha-
mam de terceira via, é a prova, é um tiro de misericórdia 
nas oposições. Aliás, a informação que temos é que a 
permanência do ex-Governador Serra e ex-candidato 
a Governador de São Paulo, a Prefeito de São Paulo, 
a Presidente da República – a tudo – se deu para ele 
ser candidato, de novo, a Presidente pelo PSDB. Nem 
o disco eles conseguem trocar. É o mesmo. O Aécio 
estava querendo se colocar como candidato, mas o 
Serra disse: “Não, só vamos discutir isso em 2014”. 

Nessa primeira pergunta, eu ainda falei que há 
uma vítima da ida da Marina para essa aliança com o 
PSB, que é o PPS. A oposição mais raivosa que nós 
temos hoje, aqui, é a do PPS. O PPS foi criado na bi-
blioteca do Palácio da Alvorada, para ser uma força 
auxiliar ao PSDB. E eu falei aqui que o PPS estava 
no altar, esperando a noiva. A noiva não apareceu, 
ele ficou lá, no altar, e não houve casamento. É uma 
oposição raivosa, cheia de rancor, que só vê defeito 
no País. Tudo o que fazemos está errado. E não reco-
nhece absolutamente nada. 

A outra pergunta é se o PT está preparado para 
enfrentar dois ex-aliados. E eu falo claramente: a Ma-
rina tem deixado bem claro que ela não quer fazer. 
E quando eu vi na imprensa alguma notícia e alguns 
posicionamentos da própria Marina, eu disse: “Toma-
ra que não haja aí nenhum tipo de ressentimento”, e 
ela logo disse: “Olha, não há”. Porque, se houver, ela 
estará agindo contra tudo o que fez na vida, porque a 
Marina sempre trabalhou de forma positiva, pela pro-
posição, e não contra, fazer uma ação só contra isso 
ou contra aquilo.

Enfim, a Marina tem agora o seu partido, e há 
muito tempo isso está muito bem resolvido na minha 
cabeça. Mas nós temos que ver que são duas pessoas 
que saíram de dentro do nosso Governo e que querem 
fazer um debate, agora, da qualidade – tomara que seja 
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isso – do crescimento do Brasil, da qualidade das ações 
do Governo. Isso seria muito importante para o Brasil.

E também me pergunta que reflexo isso traz para 
a campanha e se haveria transferência de voto automá-
tica para Eduardo Campos. Eu acho que os eleitores 
que estão buscando novos partidos, especialmente um 
partido diferente, que vem parecido com a história do 
PT, porque a Marina escreveu, outro dia – eu repeti, 
tenho falado sobre isso –, que no Brasil existe o costu-
me de se criar um partido primeiro e depois ir atrás de 
uma representação social. Foi assim com os últimos. E 
tem sido assim com dezenas. No caso do PT, nós nas-
cemos de movimentos sociais legítimos, com líderes 
enraizados no Brasil, e só precisávamos da chancela 
de um partido para seguir na luta partidária, com a 
nossa jornada de tentar mudar a sociedade brasileira 
e o Brasil. E conseguimos. A Rede está tentando esse 
caminho. Não é um caminho novo, é um caminho que 
o PT já trilhou. Não é um caminho inovador, mas é um 
caminho correto. Acho que todos os partidos deveriam 
ser criados assim. Como foi o próprio PDT no nasci-
mento. Também foi assim. Havia um movimento, uma 
base social, precisava apenas do partido. Tanto é que 
houve briga pelo PTB e pelo PDT. 

Mas ouço, Senador Cristovam, o aparte de V. Exª, 
com muita satisfação.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF. Fora do microfone.) – Pode ser depois, 
Senador.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – E eu logo concluo, porque tenho cinco minutos...

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Senador, eu não quero interromper...

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT – 
AC) – ... e eu ainda vou pegar uma asa dura para o Acre.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Então, está terminando. Eu vou ser mui-
to rápido, até porque, com este aparte, eu abro mão 
da minha fala, para que o Senador Pimentel o faça, a 
tempo da reunião dele e eu da minha. Senador, real-
mente, eu próprio não havia percebido a ideia. De que 
a oposição não traz nenhuma proposta, eu já disse 
muitas vezes aqui.

Não há proposta.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/

PT – AC) – Cadê o projeto da oposição para o Brasil?
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/

PDT – DF) – Não há, não há. Eu já o disse. Agora eu 
não tinha percebido que hoje surgiu uma alternativa de 
dentro do próprio projeto – vamos dizer – democrático 
e popular. Talvez essa seja a maior vitória do Governo 
Lula e Dilma, com os quais nós colaboramos.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – Prova do nosso sucesso. Está tão bom que 
alguns estão querendo fazer do jeito deles.

O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Gover-
no/PDT – DF) – Agora, há uma vitória maior do que 
esta: é, de fato, acontecer a alternância com a eleição 
de uma proposta que saiu de dentro, mas que não é 
a mesma, que seja capaz de dar um oxigênio novo ao 
que está sendo claramente um esgotamento natural em 
toda força que fica muito tempo no poder. Não existe 
nenhuma que não se esgote. Algumas levam 70 anos, 
como o PRI, como a União Soviética; outras, 4 anos; 
outras, 12 anos; outras, 20 talvez. Então, realmente é 
uma vitória a alternativa que hoje tenta formular um 
projeto – não formulou ainda com clareza. Eu tenho 
dito que Marina e Campos são a novidade, mas ainda 
não são o novo, porque não mostraram aqui o novo, 
saíram das mesmas fileiras, da mesma concepção 
de um projeto chamemos – muita gente não gosta; eu 
gosto – de esquerda. Mas a alternância vai ser uma 
vitória maior ainda, como eu acho que a maior vitória 
de Fernando Henrique Cardoso foi passar o poder para 
Lula sem nenhum problema, sem constrangimento, 
tranquilamente, apesar de seu candidato ter perdido. 
Então, o senhor tem razão: vem das mesmas fileiras. 
Isso é uma vitória. Mas a maior vitória vai ser a alter-
nância com avanços ainda maiores, como, por exemplo 
– para concluir –, no combate ao trabalho infantil. Eu 
acho lamentável que o Presidente Lula não tenha acei-
to, nos primeiros meses de Governo, como eu sugeri, 
criar um grupo específico para lutar contra o trabalho 
infantil. Eu lembro que eu chamei até de xerife, alguém 
que coordenasse o trabalho, primeiro ponto – hoje são 
cinco entidades –, e segundo, com meta, meta, meta 
de abolir em tantos anos. Lamentavelmente, não foi 
esta a preferência, o trabalho infantil, como não foi a 
erradicação do analfabetismo, como a gente começou 
no primeiro ano do Governo Lula.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/
PT – AC) – Eu agradeço o aparte de V. Exª, Senador 
Cristovam.

De fato, aqui também eu sou perguntado: “Marina 
vai transferir votos para Campos?” Eu respondo que o 
problema é que ela tem, dentre os simpatizantes dela 
– ela teve quase 20 milhões de votos –, a parte talvez 
mais exigente de eleitores do Brasil, que não vai ser 
encaminhada com o que se chama na política, com todo 
o respeito, de efeito manada: vai um, vão todos para lá.

É um eleitor que tem de ser conquistado, que 
é sujeito do processo político. Certamente uma par-
cela grande desses eleitores vai ficar conosco, caso 
ela não venha a ser candidata. Não tenho nenhuma 
dúvida disso.
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Aqui me foi feita outra pergunta: “Lula e Dilma 
intensificaram os encontros. Qual o papel de Lula no 
governo Dilma?”

Eu faço questão de ler a resposta porque a jor-
nalista foi muito precisa e porque é uma questão que 
eu vejo – está na minha resposta – como verdadeiro 
preconceito contra Lula, por parte de algumas pesso-
as. Querem vestir o pijama no Lula a qualquer custo 
quando ele está em pleno vigor. E nunca esteve tão 
bem. Está virando sábio, já com os outonos da vida. 
Eu respondo: “Lula é o mais experiente político em ati-
vidade no país, é o ‘cão de guarda’ do nosso projeto” – 
usei esse termo. Dilma criou uma condição que nunca 
ninguém tinha visto na política: sendo a número um 
no Executivo brasileiro, ela se encontra permanente-
mente com o Presidente Lula, com outras lideranças, 
como um relógio, todo mês. Ontem foi mais... E, ago-
ra, dependendo do cenário, eles se encontram duas 
vezes por mês para aumentar o nervosismo daqueles 
que querem Lula longe da política e do debate sobre 
os destinos do País.

“Isso é pedagógico e, lamentavelmente, não é 
reproduzido na política brasileira, nos Estados.” De-
veria ser – deveria ser. “Ninguém pode pegar um lí-
der como o Lula [ouçam todos que me acompanham 
pela TV Senado e pela Rádio Senado e meus colegas 
aqui], que é um ‘Pelé da política’ [usei essa figura do 
Pelé porque Pelé só existe um] e deixar no banco de 
reserva”. É como se houvesse uma disputa da Copa 
do Mundo, uma decisão importante, e o Pelé, com 28 
anos, ficar na reserva, não participar de nada.

A Presidenta Dilma está pegando o nosso Pelé 
da política e está fazendo um extraordinário uso do 
nosso Pelé, que é o Lula.

Aí vem outra pergunta: “Mas essa relação é cri-
ticada como uma interferência de Lula no governo de 
sua sucessora”.

Respondo:

Lula faz tudo isso sem interferir de maneira 
direta no governo. Essas críticas beiram o 
preconceito, acham que Lula tem de vestir o 
pijama. Lula não nomeou nem demitiu minis-
tro. A relação com Dilma e o governo, Lula faz 
como um mestre, com sabedoria.

Aqui há mais uma pergunta, que eu queria deixar 
como última: “O marqueteiro João Santana disse que 
Dilma vai se eleger no primeiro turno, porque ocorre-
rá uma ‘antropofagia de anões’. O senhor concorda?”

“Não podemos criar um ambiente que nos leve 
a tomar decisões precipitadas, como não vai ter se-
gundo turno.”

Não dá para discutir isso, tem que trabalhar como 
se... A eleição é de turnos. O PT tem tratado isso com 
muita tranquilidade, o próprio Presidente Rui Falcão, a 
própria Presidenta Dilma, que não está fazendo uma 
discussão direta, aberta sobre sucessão, mas sempre 
coloca... Estive com ela, em Nova York. Tenho visto que 
tem os pés no chão. O Presidente Lula nem se fala. 
Se alguém chegar com uma conversa dessa para ele, 
ele vira uma arara.

“Achei precipitadas e lamentáveis as declara-
ções [de João Santana – respondo eu.] Ele é um cra-
que, mas acho que disse algo tão reprovável quanto 
o Montenegro.”

Eu conheço e me dou bem com o Montenegro do 
Ibope. Há um ano e meio antes, por conta do Mensa-
lão, ele sentenciou que o Lula não faria o sucessor e 
que o PT sairia do Governo, porque estava derrotado. 
Com base em quê?

Eu acho que o craque João Santana não pode 
repetir o Montenegro do Ibope, que também é uma 
pessoa muito qualificada para debater esse tema, mas 
eles também erram quando tentam assumir um papel 
de adivinho. Então, uma figura, um craque como o João 
Santana não pode trabalhar com achismo.

“Não tem eleição fácil, muito menos a busca de 
um quarto mandato.”

Então, eu concluo aqui dizendo que a eleição 
começou agora e nós do PT, que estamos no Gover-
no, precisamos ter uma avaliação desse quadro polí-
tico com muita humildade, nós temos que ter os pés 
no chão. Nós temos hoje as duas mais importantes 
lideranças do País, a Presidenta Dilma e o Presiden-
te Lula, um governo bem avaliado, um governo que, 
de alguma maneira, faz uma governança pedagógica 
para o mundo, mostrando prioridade na busca da in-
clusão social, no crescimento econômico, no controle 
econômico.

O próprio Senador Cristovam tinha, num aparte, 
falado sobre a importância da alternância, eu quero só 
dizer: a alternância é importante, mas nós precisamos 
de mais um tempo, que a democracia nos permite com 
o processo de eleição e reeleição, para que nós possa-
mos concluir essa obra, que não é uma obra acabada.

Mesmo depois desse tempo, ainda não vai estar 
acabada, mas vai ter transformado o Brasil e a vida dos 
brasileiros para melhor. É esse o legado que o PT, e o 
PT tem todo o direito de reivindicar mais um governo 
para poder aperfeiçoar e avançar.

Então, eu vou reproduzir essa entrevista que eu 
dei no Valor Econômico no meu site, na minha fan page 
e espero que, ela, sendo lida, possa ser comentada 
por aqueles que se interessarem. Eu vou ler e acom-
panhar os comentários com toda atenção e respeito.
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Obrigada, Senador Mozarildo. Desejo um bom 
fim de semana para V. Exª e para todos os colegas 
do Senado.

Cumprimento os que nos visitam e todos que 
estão me acompanhando pela TV e Rádio Senado.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-

co União e Força/PTB – RR) – Quero também dar as 
boas-vindas ao grupo que se encontra aqui nas nossas 
galerias e explicar que hoje, sexta-feira, a sessão é não 
deliberativa. Portanto, não há votação. E é apenas des-
tinada aos Senadores que quiserem vir explanar seus 
pensamentos e debater com os colegas que estiverem 
aqui presentes. Muito obrigado a vocês.

Concedo a palavra ao nosso líder José Pimentel, 
Senador pelo Estado do Ceará.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/
PT – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador 
Mozarildo Cavalcanti, Srs. Senadores e Srªs Sena-
doras, nós tivemos ontem, aqui em Brasília, a abertu-
ra do Fórum Nacional do Comércio Lojista do Brasil. 
Nesse Fórum, que é o 26º, temos lideranças de todo 
o Brasil, da nossa Roraima, que V. Exª representa, 
do nosso Ceará e de todas as câmaras dirigentes do 
Brasil. Eles discutem uma série de ações para forta-
lecer esse importante setor da economia brasileira. 
Esse Fórum dará continuidade aos seus trabalhos 
até domingo. Há uma série de painéis, uma série de 
reflexões que envolve esse profundo debate que eles 
estão fazendo sobre o crédito, o consumo, o cenário 
econômico brasileiro e internacional, a relação com 
os consumidores, que eles precisam cada vez mais 
melhorar e aprimorar; um debate muito forte sobre o 
comércio eletrônico, que, para eles, é preciso ter uma 
série de mudanças, particularmente na logística, para 
que eles possam entregar os seus produtos, um debate 
significativo sobre o crédito, o sistema de recuperação 
do poder de compra das famílias brasileiras. Portanto, 
um seminário muito rico.

Nesse debate, vem muito forte a questão da mi-
cro e da pequena empresa, porque mais de 80% dos 
lojistas brasileiros são micro e pequenos empresários, 
são aqueles que têm, em média, quatro empregados 
em cada uma das suas lojas e são eles aqueles que, 
efetivamente, estão gerando emprego no Brasil.

Nós tivemos, Sr. Presidente, o cuidado de acom-
panhar, e acompanhar de perto, a chamada relação 
Caged, que é o Cadastro Nacional de Geração de Em-
prego e Desemprego, que, todo mês, o empresariado, 
os empreendedores brasileiros encaminham ao Minis-
tério da Previdência Social e ao Ministério do Trabalho.

Eu diria que, de todos os cadastros do Brasil, esse 
é um daqueles que não têm nenhuma crítica, porque, 
ao fazer o seu lançamento, além de ter o nome do tra-
balhador, ter o número da sua carteira profissional, a 
data em que ele começou a trabalhar... Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Eu queria apenas, inter-
rompendo um pouquinho o seu pronunciamento, fazer 
o registro da presença, nas nossas galerias, de uma 
quantidade boa de pessoas que vem assistir, escla-
recendo que, hoje, a sessão é não deliberativa. Por-
tanto, não há votações. Ela é apenas destinada a que 
os oradores apresentem as suas sugestões, os seus 
comentários e debates.

Então, hoje, a sessão é excepcional em relação às 
sessões de terça, quarta e quinta, quando há votações.

Quero, principalmente, registrar que são pesso-
as do Colégio Sagrado Coração de Maria, do ensino 
fundamental, de Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-
-vindas, portanto.

O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco Apoio Governo/PT 
– CE) – Até porque, Sr. Presidente, esses jovens aqui 
presentes serão nossos empreendedores de amanhã.

O Brasil é um dos países de maior empreende-
dorismo do mundo e a vontade de grande parte da 
nossa juventude é ter o seu empreendimento, ter o 
seu negócio próprio e, a partir dali, crescer na vida e 
contribuir para a economia brasileira.

Portanto, sejam bem-vindos.
Como eu dizia, a relação Caged é um cadastro 

muito consistente e que nos permite ter uma radiogra-
fia muito clara da realidade do emprego no Brasil, este 
País que, hoje, vive no pleno emprego. Todo país que 
tem menos de 6% da sua população procurando em-
prego é considerado como de pleno emprego.

E, nesse último mês, no mês de agosto, que foi 
o último mês em que nós fechamos o nosso cadas-
tro, o Brasil gerou 127.648 empregos novos. Entre o 
saldo que nós tínhamos em julho, as demissões que 
nós tivemos em agosto e as contratações novas, nós 
tivemos 127.648 empregos novos, e vamos fechar 
este ano, este ano de 2013, com mais de 1,2 milhão 
de empregos novos sobre o saldo que nós tínhamos 
em dezembro de 2012.

Isso, para que possamos ter uma ideia, as econo-
mias centrais – como os Estados Unidos, a Espanha, 
a Itália, a França, a própria Alemanha – não chegam 
a gerar 800 mil, 700 mil empregos por ano. Já o nos-
so País está acima de 1 milhão de empregos, e traz 
isso desde 2008, essa marca da geração de mais de 
1 milhão de empregos novos todo ano.

E o que chama a atenção é que quem gera em-
prego no Brasil são as micro e as pequenas empre-
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sas. Nesse mês de agosto, por exemplo, elas geraram 
127.439 empregos, enquanto as médias e as grandes 
empresas tiveram saldo negativo. Nesse mês de agosto, 
entre o que as médias e grandes empresas empregaram 
e o que elas demitiram, elas demitiram mais do que os 
empregos que geraram – 2.463 empregos a menos. 

Se nós fizermos uma comparação de 2008 para 
cá, quando estruturamos a Lei Geral da Micro e da Pe-
quena Empresa, em que V. Exª, Senador Mozarildo, foi 
um parceiro forte naquela aprovação aqui do Senado 
Federal, se não fossem as micro e pequenas empre-
sas, o saldo de emprego no Brasil seria negativo, como 
acontece na Espanha, na França e em outros países.

Na maior economia do Brasil, que é o Estado 
de São Paulo, as micro e pequenas empresas, em 
agosto, naquele Estado, geraram 43.860 empregos a 
mais, enquanto as médias e as grandes empresas do 
Estado de São Paulo demitiram 5.480 trabalhadores, 
ou seja, um saldo negativo na maior economia do Es-
tado de São Paulo. E o setor que mais desempregou 
no Estado de São Paulo foi exatamente a indústria de 
transformação, esta que produz para o mercado na-
cional e deveria ter um outro posicionamento.

Esse excelente resultado do mundo do emprego, 
da formalização do mercado de trabalho é consequência 
da Lei Complementar nº 123, de dezembro de 2006. 
Essa lei foi aprovada após a reeleição do maior e do 
melhor Presidente de toda a história do Brasil, que é 
Luiz Inácio Lula da Silva. Essa lei entrou em vigor em 
julho de 2007. Quando ela se iniciou, Sr. Presidente, 
havia apenas 1,337 milhão de micro e pequenas em-
presas formais no Brasil. Nós iniciamos este outubro 
de 2013 com 7,976 milhões de micro e pequenas em-
presas formais no Brasil. Portanto, nesses últimos seis 
anos, à luz da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, 
nós formalizamos 6,5 milhões de micro e pequenas 
empresas. É por isso que o Brasil hoje é considerado 
o país de maior empreendedorismo do mundo. 

E esse processo da Lei Geral da Micro e Pequena 
Empresa, como eu já havia demonstrado aqui, é aque-
le setor que está gerando emprego, gerando renda e 
crescimento econômico. 

Naquele período, quando iniciamos com a Lei Ge-
ral da Micro e Pequena Empresa, houve, por parte dos 
governadores do Brasil e particularmente do Confaz, 
que é o Comitê Fazendário dos Secretários Estaduais 
de Fazenda, uma resistência muito forte.

Já em 2007, ainda no segundo semestre, o Con-
gresso Nacional aprova a Lei Complementar nº 127, 
que era exatamente para fechar as janelas e as com-
portas que os governos estaduais estavam utilizando 
para dificultar a implantação da Lei Geral.

Em seguida, nós aprovamos a Lei Complementar 
nº 128, criando o empreendedor individual. Isso tinha 
como objetivo trazer para a formalização algo em tor-
no de 11 milhões de pequenos empreendedores que 
tinham seus negócios, mas o Estado nacional, o Pac-
to Federativo, os governos municipais e os governos 
estaduais viviam de costas para eles, impedindo que 
esse setor pudesse se formalizar.

Hoje, menos de quatro anos após a LC 128, há 
3,398 milhões de empreendedores formalizados. Esse 
público, em 2008, nos dizia que o seu objetivo era exa-
tamente ser formal, ser legal, porque não queria mais 
continuar na informalidade, tendo muita dificuldade para 
ter acesso a crédito e à fidelização de seus clientes.

Em seguida, nós aprovamos a Lei Complemen-
tar nº 133, isso já em 2009, para organizar a econo-
mia criativa. E esse setor da economia tem um peso 
significativo, particularmente naqueles Municípios em 
que a base da economia é o turismo, é a parte mais 
cultural. Essa lei complementar tem essa finalidade. 

Já agora, no Governo da nossa Presidenta Dilma, 
aprovamos a Lei Complementar nº 139, em que atua-
lizamos o teto nacional da micro e pequena empresa, 
elevando-o de R$2,4 milhões para R$3,6 milhões. E 
aqueles quase oito milhões de micro e pequenas em-
presas estão nesse teto máximo de faturamento de 
até R$3,6 milhões.

Também elevamos o teto de receita bruta dos 
empreendedores individuais de R$36 mil para R$60 
mil, para que eles pudessem ter um melhor desempe-
nho. E, nesse período, assistimos também a uma série 
de outras demandas; a principal delas é a do crédito.

Particularmente, no nosso Estado de Roraima, 
na nossa Região Norte, no nordeste do nosso Ceará e 
aqui, na Região Centro-Oeste da nossa Brasília, havia 
o impedimento para o lojista, para o pequeno comer-
ciante e para o setor de serviços do acesso ao crédito 
dos fundos constitucionais. Havia uma trava, que vinha 
dos anos 90 e que dizia que, no máximo, esses fundos 
só poderiam aplicar até 20%. Numa cidade como a 
nossa Brasília, do nosso Gim Argello, nosso Senador... 

Gim, como você sempre nos ensinou, o que pre-
domina na economia de Brasília é o setor de serviços, 
é o comércio, é essa vasta economia de prestação 
de serviços que foi criada em torno da nossa grande 
Brasília. Esta era a região mais prejudicada por conta 
dessa trava do impedimento do crédito.

Em 2012, a Presidenta Dilma sancionou a Lei nº 
12.716, aprovada por unanimidade aqui no Senado 
Federal e também na Câmara Federal, permitindo a 
ampliação do crédito dos fundos constitucionais para 
os lojistas do Brasil, em especial das Regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.
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Esse crédito, juntamente com uma série de outras 
medidas tomadas pelo BNDES, pelo Banco do Brasil, 
pela Caixa Econômica Federal, pelo Basa, que é um 
banco regional federal da Região Norte, pelo BNB, que 
é um banco federal regional da Região Nordeste... E 
há toda uma luta para se criar o banco federal regio-
nal aqui do Centro-Oeste. E esse processo permitiu 
ampliar significativamente o crédito. 

No entanto, há ainda uma agenda pendente, que 
precisamos enfrentar e superar. E o principal item des-
sa agenda diz respeito ao ICMS, o imposto cobrado 
pelos governos estaduais. Os governos criaram, Sr. 
Presidente, a chamada substituição tributária, e, com 
esse mecanismo, os governos estaduais, sem exce-
ção, estão neutralizando, estão tirando as vantagens 
tributárias que a micro e a pequena empresas ganha-
ram com o Simples Nacional. Com essa substituição 
tributária, eles cobram antecipadamente o ICMS cheio 
que, às vezes, chega a 35% do preço do produto. 

E o empreendedor individual, a micro e a peque-
na empresas não fazem jus ao crédito do ICMS. O que 
é isso? Poder utilizar o ICMS para pagar outros tribu-
tos de abrangência estadual. E esse mecanismo tem 
neutralizado totalmente a vantagem que a micro e a 
pequena empresas têm na diminuição da carga tribu-
tária do seu ICMS, que começa com 1,25% e finaliza 
com 3,9%. Portanto, a micro e a pequena empresas, 
esses quase oito milhões de empresas, pagam isso 
de ICMS, mas, com a substituição tributária, estão pa-
gando, em média, 18%. Essa é a média nacional, mas 
há produtos que chegam a 35%. E isso nós precisa-
mos enfrentar e modificar, para que os 27 governado-
res cumpram, na sua totalidade, o Simples Nacional, 
como fizemos em 2007, quando tivemos que aprovar 
uma lei complementar.

Há também, Sr. Presidente, outra questão gra-
víssima, que diz respeito à burocracia: a burocracia 
municipal, a burocracia estadual e o remanescente 
ainda da burocracia nacional. Precisamos ter o CNPJ, 
que é o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, como 
a certidão de nascimento e a certidão de existência 
de cada empresa no Brasil. Não precisa ter cadastro 
municipal, que são 5.564. Não precisamos ter 26 ca-
dastros estaduais e o cadastro do Distrito Federal, além 
do cadastro nacional. Podemos ter um único cadastro, 
que é o CNPJ, com um processo simplificado, para que 
a empresa no Brasil possa se formalizar em um curto 
espaço de tempo, como acontece nos outros países, 
onde, em média, são dois dias, 48 horas. 

E o Brasil tem tecnologia para assim fazer. Eu 
lembro aqui que a Previdência Social era considerada 
a maior burocracia do Brasil até 2008. E eu tive a felici-
dade de ser Ministro de Estado da Previdência Social 

brasileira, e o nosso Presidente Lula me dizia: “Você 
vai com a tarefa de simplificar a concessão de bene-
fícios”. Hoje, a aposentadoria na Previdência Social é 
concedida em até meia hora. Essa inovação tecnologia 
está pronta e podemos utilizá-la na criação, na modi-
ficação e na baixa da empresa, sem precisar dessa 
parafernália de papéis, documentos e procedimentos 
que se exigem nesse setor.

Temos também outra questão gravíssima com o 
empreendedor individual. Quando se formaliza, a sede 
de sua empresa é a sua residência. De um modo geral, 
é uma marmitaria, um salão de beleza. São pequenos 
negócios que constituíram para garantir a renda da 
sua família. No entanto, ao se formalizar, ao receber 
o CNPJ o município de imediato o enquadra como 
pessoa jurídica e como empresa comercial, e enqua-
dra também o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Urbana, que é diferenciado para residências. 
Comparando-se a residência com a sede da empre-
sa comercial, eleva-se muito o imposto. Esse IPTU é, 
então, quadruplicado; às vezes é multiplicado por 10 
em algumas regiões do Brasil! Isso neutraliza todos os 
efeitos, todas as vantagens do empreendedor individual, 
causando um prejuízo muito forte para esse segmento.

Sr. Presidente, nessas mudanças que estamos 
construindo com o Ministério da Micro e Pequena 
empresa, com o Ministro Afif Domingos, que assumiu 
aquela pasta, precisamos enfrentar essa questão da 
substituição tributária, junto com a Presidenta Dilma, 
com os governos municipais, por meio de suas enti-
dades representativas, com o Confaz, como também 
precisamos enfrentar a questão do enquadramento 
do empreendedor individual, quando ele se formali-
za, para que continue com o IPTU residencial, sem 
ter esse acréscimo.

Por último, Sr. Presidente, nós precisamos en-
frentar outro tema que aflige a micro e a pequena 
empresa. É que os fundamentos da nossa economia, 
quando aprovamos a Lei Geral, em 2006, eram um.

A nossa taxa Selic, de cobrança de juros, era 
muito alta, mas ela foi reduzida. O nosso sistema tri-
butário brasileiro não dava início à chamada redução 
da carga tributária, o que nós temos feito ao lado das 
médias e grandes empresas, particularmente no que 
se refere à contribuição previdenciária patronal: es-
tamos substituindo a contribuição sobre a folha pela 
contribuição sobre o faturamento. Isso tem melhorado 
o desempenho dessas empresas. Mas, lamentavel-
mente, essas empresas não estão gerando emprego, 
vêm mantendo os empregos que já existiam, conforme 
aqui demonstrei.

Nesse processo, é preciso um debate político 
de âmbito nacional, porque, de um lado, a sociedade 
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brasileira, através do Congresso Nacional, em articula-
ção com o Governo Federal, tem feito a diminuição do 
chamado custo Brasil, tem diminuído o custo do em-
pregado, com a substituição da contribuição patronal 
do INSS sobre o faturamento. É necessário que esse 
setor também dê a sua contribuição, e a primeira delas 
é não demitir seus trabalhadores, principalmente neste 
grande esforço nacional que todos estamos fazendo 
para recuperar a nossa indústria, para fortalecer a nos-
sa economia e, acima de tudo, para continuar gerando 
emprego, como exige a sociedade brasileira.

Por isso, Sr. Presidente, agora, vou ajudar a fazer 
um painel no Fórum Nacional dos Lojistas do Brasil, 
com essa reflexão, a partir das 11h. Em seguida, isso 
terá continuidade no Congresso Nacional através do 
Projeto de Lei Complementar no 237, de 2012, que tem 
como Relator na Câmara Federal o Deputado Cláudio 
Puty e que, no mês de novembro, deverá chegar ao 
Senado Federal, para que possamos dar esse salto.

Quero agradecer, Sr. Presidente, o espaço con-
cedido e a atenção e dizer que a economia brasileira 
precisa muito das micro e pequenas empresas.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Parabéns, Senador Pimen-
tel, pelo excelente pronunciamento que fez!

Concedo a palavra, neste instante, ao Senador 
Gim Argello, Líder do PTB e Líder do Bloco Parlamen-
tar que envolve o PTB, o PR, o PSC e o PRB.

O SR. GIM (Bloco União e Força/PTB – DF. Pro-
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) 
– Muito obrigado, Sr. Presidente desta sessão, nosso 
querido Senador Mozarildo Cavalcanti, representante 
do Estado de Roraima, que muito nos ensina no dia a 
dia do Congresso Nacional, do Senado da República. 
Muito obrigado, Senador Mozarildo.

Parabenizo também, pelo discurso feito, o no-
bre Líder do Governo no Congresso, o Senador José 
Pimentel.

Venho aqui hoje, numa sexta-feira, para agrade-
cer, pois esta foi uma semana profícua, uma semana 
em que os trabalhos desenvolvidos no Congresso 
Nacional foram muito importantes, principalmente no 
Senado. Quero agradecer, Senador Mozarildo, porque, 
nesta semana, foi sancionada uma medida provisória 
da qual o nosso Bloco teve a distinção de receber a 
relatoria – V. Exªs me indicaram como Relator –, que 
foi a Medida Provisória nº 615, que traz uma série de 
benefícios.

Aproveitando o discurso do Senador e Líder José 
Pimentel sobre as pequenas e microempresas do nosso 
País e sobre os empresários brasileiros, quero dizer a 
todos os empresários do País que, desde ontem, está 

publicada no Diário Oficial a abertura do Refis da Crise. 
Através da nossa Medida Provisória nº 615, reabrimos 
o Refis para todo o País, para que os empresários com 
débitos até novembro de 2009 possam renegociar e 
refinanciar suas dívidas.

É uma oportunidade para aqueles que, outro dia, 
diziam: “Para os maus pagadores, não”. Hoje, a nossa 
carga tributária é muito pesada, todos sabemos disso. 
Então, todas as oportunidades que tivermos de facilitar, 
ajudar a que as pessoas possam novamente ter certi-
dões negativas e voltar ao Estado de direito são muito 
importantes. Foi com essa intenção que reabrimos o 
Refis da Crise, através dessa Medida Provisória, que, 
conforme eu tinha anunciado desta tribuna e como foi 
combinado, foi sancionada pela Senhora Presidente 
da República, a quem temos de agradecer.

Também há o Refis para aquelas instituições que 
são do exterior, para as empresas brasileiras que estão 
no exterior. Por estarem no exterior, não tinham essa 
obrigação. Elas devem R$75 bilhões e, agora, vão re-
financiar essas dívidas. Com isso, vai entrar dinheiro 
nos cofres da União, para que a União possa continuar 
fazendo por todos neste País.

Igualmente, o Refis dos bancos também foi aceito 
nessa mesma Medida Provisória.

Nessa Medida Provisória também, Senador Mo-
zarildo, está a subvenção do etanol e da cana-de-açú-
car do Nordeste, que foi uma reivindicação de vários 
Parlamentares, principalmente dos Parlamentares do 
Nordeste, muitos deles filiados ao Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB). Então, também foi assinada a subven-
ção do etanol e da cana-de-açúcar para o Nordeste, 
incluindo todos os sindicatos.

Para vermos a importância dessa Medida Provi-
sória, conhecida como a MP do Bem, nela está a re-
gulamentação de todo o sistema de arranjo de paga-
mentos do País. Todos os cartões de crédito, todas as 
formas de pagamento que não tinham a fiscalização ou 
a orientação do Banco Central passaram a ter. Vejam 
que número impressionante: chegou-se ao volume de 
R$1 trilhão que o Banco Central passou a fiscalizar, a 
organizar. Quando muitos desses pequenos cartões que 
não tinham sucesso no mercado quebravam, a conta 
ficava com o usuário, com o consumidor. Agora, não! 
A responsabilidade é do Banco Central. Isso também 
foi determinado nessa Medida Provisória.

Nessa Medida Provisória, prorrogamos o prazo 
para a abertura das Zonas de Processamento de Ex-
portação (ZPEs), que são algumas ilhas que foram 
elaboradas, criadas. V. Exª aprovou uma para Roraima. 
Esse prazo foi prorrogado por mais 24 meses, para 
que possa ser instalado, no Território Nacional, o que 
foi um modelo de sucesso. Hoje, na China, para vocês 
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terem ideia, há mais de 600 mil Zonas de Processa-
mento de Exportação. São ilhas de saber e de conhe-
cimento, onde as pessoas podem produzir e exportar 
80%, sem acarretar qualquer tipo de imposto federal.

Então, uma dessas Zonas de Processamento de 
Exportação, para vocês terem ideia, já foi autorizada 
para o Distrito Federal, e outra vai se instalar na cidade 
de Cristalina, no Estado de Goiás. Mas são várias que 
o Congresso já autorizou. Existe toda uma estrutura 
no Ministério da Indústria e Comércio para que isso 
possa ser instalado no País. Então, o prazo está pror-
rogado, a partir de ontem, por mais 24 meses, para a 
abertura das Zonas de Processamento de Exportação.

Também nessa Medida Provisória, fizemos a in-
clusão do MDIC e da ANTT no Conselho do Contran, 
para que todos nós possamos abrir um pouco mais 
aquele Conselho, com a participação efetiva do Minis-
tério e da ANTT, que são órgãos ligados à questão do 
trânsito, para eles darem palpite, para ajudarmos na 
condição de mobilidade urbana, para o que eles vão 
contribuir também, já que vimos que isso está preci-
sando realmente de muita ajuda.

Há outro tema importantíssimo e dele falo para 
todos os advogados, para todos os funcionários públicos 
do País: desde ontem, a digitalização de documentos, 
a desburocratização e a segurança jurídica no sistema 
financeiro e jurídico do País já constam da lei. Já exis-
tem, então, regras, uma lei clara sobre digitalização de 
documentos. Isso passou a ser lei formalmente desde 
ontem, com a publicação da sanção da Senhora Pre-
sidente da República.

Há mais três temas importantíssimos a serem 
colocados, Senador Mozarildo Cavalcanti, mas eu 
gostaria de falar de um deles. Fizemos onze reuniões 
neste País afora e fomos muito, muito elogiados por 
todos quando o trabalho terminou. Essas reuniões, 
para que o senhor tenha ideia, vararam madrugadas, 
com a participação de todos, e trataram do sistema 
de tributação da soja neste País. É preciso otimizar a 
eficiência da cadeia produtiva, o que reduz o impacto 
tributário e elimina distorções.

O que acontece? Hoje, no nosso País, a soja 
vem conseguindo, há um ou dois anos, ser o principal 
produto de exportação. A soja já ganhou, no ano pas-
sado, do minério em volume de recursos exportados. 
Neste ano, vamos bater em 86 milhões de toneladas 
de soja. Mas havia um problema sério na tributação. 
Na produção de soja, não se perde nada, pois a soja 
está em quase todos os produtos do cotidiano das 
pessoas. Quando você mexe em 0,3% na cadeia de 
tributação, você afeta não só os produtores, como tam-
bém aqueles que usinam a soja para fazer margarinas, 
óleos. A soja possui mil utilidades, mas, se você não 

pegar a cadeia inteira da tributação da soja, um ponto 
ou outro é afetado.

Vou explicar isso para vocês. Para vocês terem 
uma ideia, foram mais de 50 horas de reunião com to-
dos os grupos interessados, com todos os produtores, 
com todas as associações, com todos os sindicatos 
deste País.

Quero agradecer ao Ministério da Fazenda, ao 
Guido Mantega e ao seu Secretário-Executivo, o Dio-
go. Trabalhamos nisso efetivamente até chegarmos a 
uma conclusão com o aceite de todos os envolvidos 
na cadeia produtiva da soja no País. Vejam vocês que 
maravilha! Só isso mereceria um destaque em âmbito 
nacional. Mas foi apenas mais uma lei colocada na MP 
nº 615. Por isso, digo que foi a MP do Bem, uma MP 
com a qual todos ficaram felizes, porque todos cede-
ram um pouquinho, e, hoje, a cadeia da soja, em nosso 
País, obedece a regras claras e eficientes.

Mais do que isso, também houve a prorrogação 
até 2018 do prazo da subvenção do setor elétrico, que 
também fez parte dessa lei que foi sancionada.

Agora, o que se destacou nessa lei, Senador 
Mozarildo Cavalcanti? Foi a parte do bem que essa 
lei trouxe também para os humildes, para os mais 
humildes. Nós conseguimos acrescentar a melhoria 
das políticas públicas para as mulheres que devem 
ter atendimento por terem vivido uma situação de vio-
lência. Agora, o Banco do Brasil vai poder financiar a 
construção dessas centrais – isto está autorizado em 
lei – para o atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência em todo o País. E isso já é lei!

Mais do que isso, qual foi o grande destaque que 
a mídia toda cobriu? Fiquei muito satisfeito. Falei com a 
Presidente da República, na reunião de Líderes, sobre 
a necessidade de ela sair do Palácio do Planalto e dar 
um pulo na Central de Táxis de Brasília. Quando falei 
isso, ela adorou a ideia, concordou. Então, estivemos 
lá anteontem, à tarde. Todos os taxistas do Brasil já 
estão a par disso, mas é bom reforçar isso, agradecen-
do à Senhora Presidente da República, agradecendo 
à Ministra Gleisi Hoffmann, à Ministra Ideli e a todos 
os assessores que participaram disso.

Agrademos também ao Presidente do Congres-
so Nacional, Senador Renan Calheiros, que se fez 
presente; ao Presidente da Câmara, Henrique Alves; 
a todos os Srs. Senadores. Estiveram lá vários Sena-
dores. Esteve lá o Presidente do PTB do Brasil, Benito 
Gama, como também o Senador Eunício Oliveira, que 
participou efetivamente, e o Senador Eduardo Amorim, 
do nosso Bloco. Vários e vários Senadores estiveram 
presentes, vários Deputados Federais participaram do 
ato, bem como vários taxistas de todo o País.
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É muito importante dizer isto a todos vocês, ta-
xistas que nos estão vendo pela TV Senado e nos ou-
vindo pela Rádio Senado: lá estiveram representantes 
de vocês de vários Estados. Na verdade, só faltou o 
representante de um Estado, mas um sindicato estava 
representando dois Estados. Mas vieram sindicalistas. 
Houve Estado que mandou 20 representantes. Quer 
dizer, foi um negócio maravilhoso!

Todos os taxistas do Brasil e a família dos ta-
xistas hoje sabem que, através dessa lei, da qual tive 
muito orgulho de ser o autor, a família do taxista está 
protegida. Na falta do taxista, a família perdia o ente 
querido e a fonte de renda. A fonte de renda, o táxi, 
esse patrimônio está preservado agora por uma lei.

Tenho de agradecer a todos os Congressistas, aos 
Srs. Senadores, às Srªs Senadoras, aos Deputados, 
às Deputadas, a todos aqueles que votaram favoravel-
mente. Era uma matéria que tinha sido vencida, que 
tinha sido colocada três vezes e que tinha sido veta-
da três vezes. Bastou explicar como isso era simples, 
bastou explicar a necessidade, a urgência disso para 
os taxistas! Esse é um caso legítimo! A Presidente da 
República entendeu e sancionou a lei, dando tranqui-
lidade para a família de mais de 600 mil taxistas no 
Brasil, dando tranquilidade para, no Distrito Federal, 
mais de cinco mil profissionais do volante.

Eu gostaria também de dizer que essa lei dos 
táxis foi muito importante, tendo em vista que o Brasil 
todo... Para vocês terem uma ideia, recebemos mais 
de oito mil e-mails no nosso gabinete, parabenizando-
-nos por essa lei. A MP tratou de todos esses temas 
importantes.

Senador Mozarildo, houve alguns vetos? Houve. 
Houve o veto do caso dos farmacêuticos e o do porte 
de armas para os agentes penitenciários. Mas quero 
dar aqui uma boa notícia para todos os agentes pe-
nitenciários deste País: conforme combinado com a 
Senhora Presidente Dilma Rousseff, com o Ministro 
José Eduardo Cardozo, deve estar publicado no Diário 
Oficial de hoje – se não hoje, na segunda-feira – um 
projeto de lei que a Senhora Presidenta da República 
já mandou para o Congresso Nacional, com regime de 
urgência, para que a gente possa analisar, debater e 
votar esse projeto, a fim de dar tranquilidade àqueles 
que fazem esse trabalho tão árduo e tão difícil como 
o de agente penitenciário. A luta deles é para terem 
porte de arma de serviço. 

Eu gostaria de falar um pouco mais, Senador Mo-
zarildo Cavalcanti, Sras e Srs. Senadores, sobre algo 
pelo qual vamos lutar para incluir no Direito Civil. Como 
ocorre com a permissão, autorização ou concessão 
dos taxistas, surgiu-nos uma ideia, que nós coloca-
mos na MP – pediram um pouco mais de prazo para 

ser analisada –, que é sobre o caso dos quiosques, 
dos trailers, da bancas de feira e das bancas de jornal. 

O que é que nós queremos fazer com isso, Se-
nador Mozarildo Cavalcanti? A mesma coisa dos ta-
xistas: dar tranquilidade para a família dos donos de 
bancas de feira, dos donos dos quiosques, das bancas 
de jornal e dos trailers. Não vamos determinar o que a 
prefeitura vai fazer. São as prefeituras locais que podem 
autorizar, permitir ou conceder nesses casos. Nós não 
vamos entrar dizendo o que a prefeitura pode ou não 
pode fazer. O que nós vamos dizer é que, no caso da 
falta do titular durante o período de vigência, aquele 
bem passa a ser da família enquanto durar aquela li-
cença, que pode ser de cinco, dez ou vinte anos, ou 
aquela permissão, ou aquela concessão. 

Então, nós vamos lutar por isso. É uma bandeira 
nossa. Foi um pedido do Luiz, aqui de Brasília, que é o 
Presidente dos Quiosques. Entendi isso perfeitamente. 
Já nos reunimos com vários representantes do País e 
estamos lutando. Agora, vamos falar com a Senhora 
Presidente para que ela mande para cá um projeto de 
lei, com urgência, para que a gente possa debater aqui, 
no Congresso Nacional, e, se Deus quiser, fazer uma lei 
para dar tranquilidade a todos os donos de bancas de 
jornal, bancas de feira, quiosques e trailers deste País.

Eu gostaria também, Sr. Presidente, de dizer que, 
amanhã, é o Dia de Nossa Senhora e o Dia da Criança. 
Para a Padroeira do Distrito Federal e do Brasil, vamos 
fazer aqui, em Brasília, uma missa na Esplanada, que 
será conduzida por Dom Sérgio, em que haverá mais 
de 100 mil pessoas. Mas o dia de amanhã tem que ser 
comemorado também, que é o Dia da Criança. 

E eu vou fazer uma pequena prestação de contas 
aqui dos projetos de lei da nossa autoria, já pensan-
do nas nossas crianças, nos nossos bebês. Primeiro 
deles, o parto humanizado, que apresentamos. Já foi 
aprovado na Comissão terminativa. Esse projeto pos-
sibilita que toda mãe que for ter um bebê tenha um 
acompanhante também no Sistema Único de Saúde. 
Isso já é feito em São Paulo e em alguns outros Esta-
dos. Agora, nós estamos fazendo a lei, para que, na-
cionalmente, a mãe possa ter um acompanhante e ter 
um parto, como o nome já diz, humanizado.

Também gostaria de falar da lei que nós fize-
mos sobre o Bisfenol, que é aquele produto que proibi 
que se colocasse em mamadeiras, que é proibido em 
quase todo o mundo, mas aqui, no Brasil, é liberado 
ainda. Comprovadamente – e isto foi comprovado em 
outros países –, as crianças que usassem mamadei-
ra com bico contendo Bisfenol poderiam correr risco 
de ter câncer. Então, já foi uma vitória nossa, no ano 
passado, e só estou relembrando. 
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E em relação à alimentação saudável também. 
Foi aprovado agora que, nas cantinas de todas as es-
colas do Brasil – sou vítima disso; vivo lutando contra 
a balança –, não haja só coxinhas e aqueles produ-
tos com muita gordura. Estamos lutando – e dizendo 
isto na lei – para que, nas cantinas das escolas, haja 
uma alimentação mais saudável, com lanches mais 
saudáveis, mais frutas, mais verduras, para que nos-
sas crianças possam crescer de forma mais saudável. 

Também temos uma outra lei aprovada, que é 
a primeira lei do País de combate eficiente contra o 
bullying. Citei aqui vários exemplos que aconteceram 
naquela época, e conseguimos aprovar uma lei do 
bullying antes daquela tragédia do Rio de Janeiro. 
Trata-se de um projeto antigo nosso. É a primeira lei 
nacional de combate efetivo, dando autoridade e au-
torização para que as diretoras de escola possam, 
realmente, fazer um combate eficiente. 

Vejo, aqui, várias crianças no nosso plenário 
hoje. Parabenizo todas, desejando um feliz Dia das 
Crianças para vocês. 

Agradeço-lhe, Senador Mozarildo Cavalcanti. 
Eu queria comunicar e convidar V. Exª, que é do 

glorioso PTB, que agora faremos um encontro – vou 
sair daqui para este encontro – aqui, que está sen-
do realizado no Auditório Petrônio Portela. O PTB do 
Distrito Federal, com os seus mais de 80 candidatos, 
pré-candidatos para a eleição de 2014, estarão reu-
nidos ali para eu fazer uma prestação de contas para 
eles, entrelaçarmos. 

É muito importante que todos aqueles que pen-
sam em fazer vida pública venham conhecer as insta-
lações do Senado da República e, mais do que isso, 
venham conhecer a sequência de como é que se cons-
troem as leis do nosso País. 

Quero agradecer a cada um de vocês, principal-
mente ao Senador Pedro Simon. 

O nosso muito obrigado e fiquem com Deus.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 

União e Força/PTB – RR) – Cumprimentando o Se-
nador Gim, pelo Distrito Federal, quero também dar 
as boas-vindas aos alunos do Ensino Fundamental 
da Escola Classe 404 do Recanto das Emas, Distrito 
Federal, que se encontram nas galerias. 

Cumprimento também os alunos e alunas do Co-
légio Sagrado Coração de Maria, Ensino Fundamental, 
aqui do Distrito Federal. 

Sejam bem-vindos!
Explico que esta sessão de sexta-feira é não de-

liberativa. Portanto, não há votações, apenas espaço 
para que os Parlamentares tragam os assuntos do seu 
Estado ou do Brasil para comunicar à Casa e à popu-

lação brasileira, como também façam o debate com 
algum colega que queira discutir algum tema. 

Pergunto ao Senador Pedro Simon se deseja fa-
zer uso da palavra. (Pausa.)

Concedo, portanto, a palavra a V. Exª, Senador 
Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul.

No Senado, todos os Estados têm o mesmo nú-
mero de Senadores. São três Senadores por Estado. 
Portanto, é aqui que há o equilíbrio entre os Estados 
da Federação.

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, nós es-
tamos vivendo, digamos assim, um momento muito 
importante na vida política brasileira. 

Vários políticos estão dizendo que, talvez, nesta 
eleição, nós vivamos o fim da Velha República, em que 
houve a Revolução de 1930. Lá se vão 80 anos. Lá se 
disse: “A Revolução de 30 terminou com a Velha Re-
pública”. Terminou. Democracia, voto direto, eleições 
democráticas. Mas, na verdade, os vícios, os erros, os 
fracassos da Velha República continuaram tempo afo-
ra. Momentos de democracia entrecortados por longos 
períodos de ditadura. 

Parece mentira, Presidente, mas, agora, quando 
a gente festeja os 25 anos da Constituinte, na verda-
de, o que a gente está festejando é que o Brasil está 
vivendo o maior período de vida democrática de sua 
existência desde a sua independência. O maior período. 
O Império era o Império. Normalmente o Congresso 
fazia o papel de mentirinha. Na Velha República, as 
eleições eram feitas a bico de pena, de forma aberta. 
O cidadão entrava na fila e votava. Votava no candi-
dato do comissário, do chefe, ou, então, não se sabia 
o que aconteceria com ele.

Conta a história que em vários Estados não havia 
Justiça Eleitoral, e o Presidente da República nomea-
va uma comissão eleitoral. Essa comissão apurava e 
chegava às conclusões. É claro que ganhava sempre o 
candidato do governador. Era a chamada “política dos 
governadores”. Veio 1930, e isso mudou: democracia, 
voto secreto, mulheres votando. Justiça Eleitoral cria-
da, grandes mudanças. Mas, na prática, na realidade, 
os vícios da Velha República estão aí: Congresso sem 
independência nenhuma.

Na Justiça Eleitoral temos uma grande vitória, um 
grande avanço, que é a urna eletrônica. Em termos, 
do momento em que o eleitor vota até a apuração, o 
Brasil é o maior exemplo de eleição no mundo inteiro. É 
perfeito. Os Estados Unidos ficam lá atrás de nós. Mas, 
até chegar ali, as anarquias, as irresponsabilidades, os 
gastos públicos postos fora, a fortuna que se faz, os 
descalabros. O Brasil continua como a Velha República
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Assisti ao programa eleitoral do PSB, ontem, na 
televisão. Falou o Governador de Pernambuco e falou 
a ex-Senadora Marina. Gostei do programa. Achei um 
programa bonito, interessante, firme e coeso. Eu gos-
tei do Governador porque ele deu uma mensagem de, 
na campanha, desta vez, fazer-se um grande debate. 

Eu gostei do Governador, porque ele não linchou 
as obras do governo de Lula e até as obras do Fernan-
do Henrique. Não foi um “destrói quarteirão”. Ele disse 
que o que foi feito foi feito e foi benfeito, só que agora 
nós temos que abrir o diálogo a um debate conjunto de 
toda a sociedade. Nós agora podemos ficar batendo 
palmas para o que aconteceu, mas temos que fazer 
um grande debate do que deve ser feito com a parti-
cipação de toda a sociedade.

Eu acho que essa aliança do PSB com a Rede 
tem um aspecto positivo para o Brasil. A eleição pas-
sada, na minha opinião, foi uma das mais tristes, uma 
das campanhas mais tristes que já vi. Os motes da 
campanha eram o aborto, o homossexualismo, teses 
ridículas, porque essas são teses de consciência, 
que debatemos, mas, na Presidência da República, o 
candidato tem que debater os problemas do País e as 
propostas que ele apresenta. A oposição foi muito dura 
em cima da candidata do Governo, a Senhora Dilma, 
e ela teve que entrar nesse debate, na minha opinião, 
ridículo. Foi feia a campanha, foi ruim, foi triste.

O que eu gostei, ontem, no programa do PSB, 
com a presença da Rede e da própria Senadora Marina, 
falando, inclusive, ao vivo, o que eu senti exatamente 
é que eles deverão levar o debate para o sentido da 
análise do que fazer e de como avançar. É o que diz 
o Governador. Não se pode deixar de reconhecer que 
o Brasil cresceu, não se pode deixar de reconhecer 
que as classes sociais melhoraram, que muita gente 
saiu da miséria e que, hoje, come duas vezes por dia.

O problema não é debater querendo acusar, que-
rendo ver os erros, os equívocos. A questão é daqui 
para frente. Pode-se fazer mais e melhor. E com isso 
eu concordo.

Eu acho que, nesta campanha, a Presidente Dilma 
não deve seguir à risca como o PT tem feito.

É verdade que deu certo. O PT, na primeira cam-
panha do Lula, naquela em que ele perdeu para o 
Collor, se alguém tivesse lhe dado uma orientação, 
o Lula estaria com a eleição ganha. Perdeu naque-
le debate da Rede Globo. E perdeu de uma maneira 
ridícula. O Collor colocou em debate que ele tinha 
uma filha e que havia falado para a senhora mãe da 
filha fazer aborto, e fez disso um escândalo. A coisa 
foi tão ridícula que ele, Collor, olhava a vida do Lula. 
Lá pelas tantas, aparecia um aparelho de música, de 
televisão, muito completo, e o Collor disse: “Mas é tão 

bom, é tão caro que eu não dinheiro para comprar. Eu 
não tenho um igual”. No dia seguinte, a Rede Globo, 
o Jornal Nacional... Todo o Jornal Nacional pinçando 
as coisas ruins do Lula e colocando o Collor nas al-
turas. Lá, eu concordo, faltou ao Lula um planejador, 
que é necessário.

Eu não sou contra que haja publicitário que orien-
te, que faça, que demonstre as coisas. Eu sou contra 
o publicitário tomar conta. A primeira eleição que o 
Lula ganhou, na verdade, foi o Duda Mendonça. A im-
prensa publicava, todos os dias, muito mais a palavra 
do Duda Mendonça do que a do Lula, porque o Lula 
só repetia o que Duda Mendonça mandava. O Duda 
Mendonça dizia: “Eu vou mudar a aparência do Lula, 
essa barba não dá”. Aparou a barba, aquela rústica, 
liberta do Lula, e fez uma barba como a desses em-
presários importantes. “Eu vou mudar a roupa do Lula.” 
O Lula, que aparecia com aquela roupa simples e tal, 
de repente, apareceu com um figurino excepcional. 
Líamos no jornal, primeiro, o que o Duda disse que ia 
fazer. No dia seguinte, o Lula fazia aquilo que o Duda 
mandou fazer.

Por aí, não dá! Aí, os americanos são mil vezes 
mais sérios na campanha do que nós. O que decide 
a campanha nos Estados Unidos, Presidente, são os 
três ou quatro debates entre os dois presidentes ao 
vivo. A pergunta é feita e eles respondem na hora, sem 
nenhum papel. Não tem nada na frente deles.

O Kennedy ganhou nesses debates. O vice-Pre-
sidente do Clinton, Prêmio Nobel da Paz, candidato 
excepcional – era praticamente certo que seria nome-
ado Presidente da República –, perdeu. Por que ele 
perdeu? Ele perdeu porque as pesquisas eram tão fa-
voráveis a ele que a equipe disse o seguinte: “Tu não 
tens de ganhar pontos neste debate. Não tens. Tu não 
podes perder; então, cuidado na hora de falar. Evita, 
sempre que possível, dizer alguma coisa com que tu 
podes perder”. Então, vinham as perguntas clássicas: 
“E a intervenção no Iraque?”. Ele respondia: “Pois é, eu 
vou ver, eu vou pensar, eu não sei o quê”. Chegava o 
Bush e dizia: “Eu vou fazer, eu vou determinar”. Sobre 
todas as medidas, o Bush tinha personalidade para fa-
lar. Ele afirmava: “Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo 
e vamos fazer aquilo!”. E o outro, com o pensamento 
da sua assistência – “Já estás com a eleição ganha, 
só não dê resposta que vá ser colocada em jogo.” –, 
perdeu a eleição. Perdeu no debate. Perdeu no debate.

Aqui, não. Aqui, os debates são de mentirinha, 
até porque é uma pergunta aqui, outra ali, são cinco ou 
seis candidatos. O que vale é, realmente, o programa. 
Na primeira eleição do Lula, foi espetacular o progra-
ma que o Duda armou. Foi fictício.
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Então, os homens da televisão dizem que é bom, 
bom, mesmo, o candidato que não tenha nada, que 
não tenha vida passada. Quando a gente fala: “Mas 
para votar num candidato assim tem que...” Um que 
não tenha vida passada é uma maravilha! Foi o que 
eles acharam desse Ministro da Educação que se 
elegeu Prefeito de São Paulo: não foi vereador, não 
foi deputado, não foi secretário, nunca foi nada. Teve 
uma passagem pelo Ministério. Com esse, a propa-
ganda fez o que quis. Não tinha o que cobrar, nem o 
que deixar de cobrar.

Então, quando o candidato do PSB diz que deve-
mos ir para um grande debate, tratando dos grandes 
problemas da sociedade brasileira, olhando para frente, 
eu acho que o PT e o PSDB deveriam dar a mesma 
resposta, fazer a mesma coisa. 

A melhor coisa, na minha opinião, que o PT e 
o PSDB podem fazer é esquecer a briga de 20 anos 
entre PT e PSDB e pensar no Brasil, porque esse ne-
gócio de oito anos PT, oito anos PSDB, oito anos PT, 
isso está cansando a opinião pública, e é o grande 
argumento que está aí.

O grande argumento do PSB e da Rede é: “Che-
ga de embromação entre PT e PSDB, que significam 
a mesma coisa”. 

Há muita semelhança entre o governo do Lula, do 
PT, e o governo do Fernando Henrique, do PSDB, tanto 
que, mesmo aqui no Senado, é muito difícil. O PSDB, 
quando critica o Governo, critica com cuidado, porque 
vem o PT e responde: “Mas vocês também fizeram”. 

O mesmo acontece com o PT. Quando o PSDB 
faz uma acusação mais dura, o PT não responde: “Não, 
nós não fizemos, não é verdade. A nossa linha é essa. 
Isso aí é completamente errado”. O PT responde: “Nós 
fizemos, mas vocês fizeram primeiro”. 

Então, na verdade, se nós analisarmos, nesses 
longos últimos anos que estamos vivendo, a oposição 
no Congresso é de mentirinha, é de faz de conta. O 
PSOL mais duro, mas numa posição intransigente, eu 
respeito e não discuto, mas muito diminuta na socie-
dade brasileira, e os outros vão levando. 

O PMDB esteve no governo oito anos com o Fer-
nando Henrique, está no governo com os oito anos do 
Lula – os oito não, porque os primeiros quatro,... mas 
estava, praticamente –, também não... O PFL, que 
quase desapareceu, não sabe para onde vai, nem o 
que vai fazer, nem qual é o seu futuro.

O PSDB surpreende. Pensávamos que a questão 
já estava resolvida. Primeiro, o candidato era o Aécio. 
Segundo, o Serra parou com aquela bobagem de sair 
de um partido para ser candidato por outro partido 
e havia determinado: “Estou no PSDB e vou ficar no 

PSDB”. E o tempo de mudar de partido já passou, 5 
de outubro. Então, está resolvido.

Veio o Serra ontem, em manchete, e disse: “Não, 
o assunto de candidato a Presidente do PSDB não está 
resolvido. Nós vamos discutir isso no ano que vem”. E 
já abriu uma confusão dos diabos. Quando achávamos 
que a candidatura no PSDB já estava decidida, que 
era o Aécio, que o apoio do Serra já estava decidido e 
que o Serra ia apoiar, o Serra diz com todas as letras: 
“Não, esse assunto só vamos discutir no ano que vem”. 

No PT, eu tenho a convicção de que vai ser a 
Presidenta a candidata. Nisso, eu acho muito positiva 
a ação do Lula. Não há dúvida de que há movimento 
intenso de muita gente no PT que gostaria do retorno 
do Lula. São aqueles que sempre veem na Presiden-
ta uma senhora importante e competente, mas uma 
pessoa que entrou no PT, mas que não teve origem 
no PT. Ela é do PDT do Brizola. Ela começou como 
Secretária de Fazenda do Collares, na Prefeitura de 
Porto Alegre; continuou com o Collares como Secre-
tária de Minas e Energia no governo do Estado; e, de-
pois, um núcleo do PDT, ela, Sereno Chaise, amigos 
íntimos do Brizola, inclusive, saiu do PDT e ficou com 
Olívio Dutra no governo.

A escolha dela para Ministra não foi indicação 
do PT, nem do Rio Grande do Sul, nem de lugar ne-
nhum; foi uma escolha pessoal do Lula. Lula, já elei-
to, fez reuniões pré-governamentais e, na reunião de 
Minas e Energia, chamou os secretários de todos os 
Estados e pessoas que entendiam do assunto. Ele 
ficou impressionado com a análise que a Dilma fez, 
discordando, inclusive, de alguns chefões e mostrando 
um caminho. Ficou tão impressionado que a convidou 
para ser ministra, à revelia... O PT do Rio Grande do 
Sul não gostou. E isso porque o PT do Rio Grande do 
Sul, no primeiro governo do Lula, se não me engano, 
teve três ou quatro ministros. Mas a Dilma não entrou 
na cota do PT, entrou na cota do Lula.

Então, há muita gente que gostaria de trocar. Se 
o Lula tivesse vaidade, o que é muito comum nos polí-
ticos, seria só ele aceitar essa onda. Tenho certeza de 
que a Presidenta Dilma, inclusive, cairia fora para ele 
entrar. Não! Com muita autoridade – e eu acho muito 
bonita a competência dele –, ele deixa claro que ele 
não é candidato e que o candidato dele é a Dilma. En-
tão, a Dilma já é candidata. 

Uma coisa interessante é que, tanto no caso da 
Dilma quanto no do Aécio, no debate, vai ser como na 
eleição passada: um não tem muita coisa para dizer 
do outro. O PSDB, na hora de bater no Lula, já sabia 
que viria a resposta do PT, mas lá no Fernando Hen-
rique também aconteceu. E o PSDB, a mesma coisa: 
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atacava o PT, mas sabendo que viria a contraverdade, 
dizendo: “Mas no seu governo também aconteceu”.

Esta eleição vai ser diferente. Se a Dilma e o 
Aécio ficarem trocando afagos ou desaforos, não vão 
somar. Vai haver uma terceira versão, em que vão de-
bater os problemas do Brasil. Então, eles vão ter de 
entrar nesse debate. E acho que o Brasil vai realmente 
acompanhar, com grande significado.

Eu diria que, pela primeira vez, será uma eleição 
que vai ter conteúdo. Não fizemos a reforma partidá-
ria, estamos com tantos partidos como nunca tivemos 
antes. Mas, apesar disso, a essa altura, a menos de 
um ano da eleição, eu me atrevo a dizer: pode haver 
candidaturas de mentirinha, partidos que lançam can-
didatos para se firmarem. Nem sempre acontece isso. 

Tenho uma admiração profunda pelo grande pro-
fessor, que foi grande Deputado, fundador do PT e que, 
na última eleição, foi candidato a Presidente da Repú-
blica. E, como candidato a Presidente da República, 
se não me engano, do PSOL, o maior debate que ele 
tinha, as maiores acusações que fazia era com a Mari-
na, nem com o candidato do PSDB, nem com a Dilma. 

E ele, um professor católico, um homem extraor-
dinário, um pouco radical, entrou em todos os deba-
tes, e o foco das suas acusações era a Marina: “Essa 
é perigosa, porque está vendo uma coisa que não é. 
Essa não pode”. E dava a entender que era preferível 
votar no candidato do PSDB, no candidato do PT a 
votar na Marina. Eu olhava aquilo e não conseguia en-
tender, não conseguia imaginar o porquê. Em primeiro 
lugar, o PSOL e o PSTU deveriam estar juntos em um 
determinado entendimento. Não. E não fizeram nada, 
com um pouquinho de Deputados, mas atrapalharam.

Mas desta vez será diferente, porque se vai ha-
ver um candidato que não vai fazer a campanha para 
ver os erros da Dilma nem comparar com os erros do 
Fernando Henrique, se vai haver um candidato que 
vai olhar para frente, vai debater e discutir com a so-
ciedade o que será daqui para diante... Gostei muito 
do Governador de Pernambuco quando falou ontem: 
“Não posso deixar de reconhecer o avanço social no 
governo do Lula, foram conquistas importantes. Não 
vou deixar de dizer que muita gente saiu da miséria 
e hoje tem uma vida respeitável. Isso foi feito, isso é 
importante. O que vou dizer é que isso foi feito. Vamos 
ver o que vão fazer daqui para diante”.

Isso é o correto, absolutamente correto. É o que, 
de certa forma, a imprensa publicou ontem. Fernan-
do Henrique, diz a imprensa, tem como expoente dos 
seus anos de governo a estabilidade financeira, o fim 
da inflação e a colocação do Brasil nos trilhos. Faltou 
dizer que o Fernando Henrique fez isso continuando 
o que tinha começado o Itamar. Essa política toda, o 

Itamar, no seu interregno como Presidente, começou. 
Mas justiça seja feita, o Fernando Henrique levou 
adiante e consolidou.

Por outro lado, se a marca do governo Fernando 
Henrique foi essa estabilidade na economia, combate 
à inflação, a marca do governo Lula foi o social. Pode-
-se discutir – muita gente discute – que temos que ter 
cuidado no sentido de dar dinheiro para o cidadão no 
fim do mês, porque ele termina se acostumando.

O Roosevelt fez isso na Grande Depressão em 
1930. A depressão era tão horrível, o desemprego era 
tão intenso, que Roosevelt criou um programa. Aconte-
ceu exatamente um problema como esse, o de dar um 
dinheiro, um auxílio para cada desempregado.

E a economia foi se retomando. Retomada a 
economia, alcançado um estágio de desenvolvimen-
to, foi difícil, porque alguns se acostumaram a receber 
aqueles dólares no fim do mês e queriam aquilo e mais 
nada. Não queriam trabalhar!

Então, fazer que o cara entendesse que aqueles 
dólares que ele recebia no fim do mês – uma miséria, 
mas com que ele acabou se acostumando –, ele tinha 
que deixar e tinha de conseguir o trabalho dele levou 
tempo. Mas se conseguiu.

Isto, no Brasil, temos que entender: Bolsa Família, 
tudo isso é importante, mas tem que ser temporário. 
Jamais teremos uma sociedade sadia, um país de-
senvolvido, com milhões de pessoas que para terem 
duas refeições precisem do dinheiro fornecido como 
caridade pelo Governo.

Deve ser feito, está certo. Mas tem de haver um 
prazo e uma forma por meio da qual na medida em 
que o País for se desenvolvendo, na medida em que 
o País for crescendo, mais pessoas entrem no ritmo 
da produção, conseguindo uma posição firme que lhes 
dê um rendimento bem maior do que aquele que esta-
vam recebendo. Isso, para eles adquirirem confiança 
neles mesmos.

Não há nada que diminua mais a personalidade 
do homem... Eu vejo isso várias vezes em minhas an-
danças, quando vou para o meio do povo, para o meio 
da gente mais simples e converso: “Dr. Simon, eu chego 
com vergonha em casa. Nós agora estamos tendo. Eu 
ganho um dinheirinho. Almoçamos e jantamos, estamos 
bem melhor! Mas eu me sinto inválido, porque eu não 
tenho emprego, eu não faço nada. Vivo disso!” Esse é 
o inconformado, que está buscando um trabalho. Mas 
muitos se conformam e se acomodam nisso.

Então, está certo o Governador de Pernambuco, 
quando diz que o que foi feito até aqui foi feito e bem 
feito. Mas que temos que ver o próximo passo. O Bra-
sil crescer e cada pessoa ser mais útil, trabalhando e 
recebendo a remuneração pelo seu trabalho.
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Um amigo meu, um grande escritor, que tenho a 
honra de ter comigo no meu gabinete, me dizia agora 
há pouco que essa campanha será feita em vários ní-
veis. Ele concorda que o nível da televisão, desta vez, 
vai ser elevado. Os Partidos farão grandes comícios, 
grandes concentrações – não pela concentração em 
si, porque com a televisão em cadeia, rádio em cadeia 
para todo o Brasil, um comício com 5 mil, 10 mil, 30 
mil, 40 mil, 50 mil pessoas não tem significado. Mas 
é importante para filmar e botar na televisão. Então, 
os partidos farão isto: grandes concentrações para 
mostrar prestígio e botar na televisão. E na televisão, 
o debate vai ser elevado.

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Senador Pedro Simon, 
permita-me apenas fazer o registro da presença, nas 
nossas galerias, dos alunos do Programa Escola na 
Câmara, do ensino médio de uma escola do Gama, 
Distrito Federal; eles estão aqui nos prestigiando.

E quero informá-los que hoje, sexta-feira, é uma 
sessão não deliberativa, portanto, não há votação. É 
destinada apenas, como está fazendo o Senador Pedro 
Simon, a debater os temas nacionais ou do Estado do 
Senador. Sejam bem-vindos!

O SR. PEDRO SIMON (Bloco Maioria/PMDB – 
RS) – Meu abraço aos jovens. É importante a expli-
cação do Presidente. Senão, vão sair por aí dizendo: 
“Esse é o Senado? Um presidindo, o outro falando e 
o plenário vazio”. O problema é que sexta-feira, nor-
malmente, é um dia não deliberativo, ou seja, não há 
votação, apenas debates. Os Senadores foram para 
os seus Estados ou estão nos seus gabinetes, ou até 
em casa, ligando a TV Senado e assistindo à sessão. 
De qualquer maneira, é interessante filmar para ver 
que aqui está vazio, e vocês nos honram com a pre-
sença. Um abraço.

Mas o que dizem, o que o meu amigo me diz é 
que está sendo preparada uma campanha suja, suja, 
suja, lá fora, nas redes sociais. Uma série de coisas 
que acontece. E vai ser de tal maneira que todo mundo 
não vai dar muita bola para a televisão normal, mas 
para o que está acontecendo nessas redes.

Já ouvi uma série de coisas que dizem, e pra-
ticamente não acredito, de A, de B, de C. E é triste, 
porque, nisso aí, ninguém pode atirar a primeira pedra. 
Ninguém pode atirar a primeira pedra!

Já estive nesta tribuna várias vezes defendendo a 
minha simpatia imensa pelas redes sociais. Imensa! E 
esses jovens na rua, aqui e no mundo, são a convicção 
de que vamos mudar. Não é aqui no Congresso Nacio-
nal. A depender das reuniões de Líderes do Senado 
e da Câmara, a depender de nós aqui, este mundo 
iria para pior. Com todo o respeito, o Supremo não é 

muito diferente. Não vamos esperar jamais grandes 
mudanças vindas do Judiciário. E do Executivo, então, 
reforma nenhuma. Mas do povo na rua.

Então, eu esperava e espero, nessa eleição, um 
grande debate. Isto é fantástico, as redes de comuni-
cações, com milhares, milhões de pessoas falando, 
discutindo, debatendo. Tenho a convicção de que vai 
ser uma batalha imensa. Pena é o que se está dizendo: 
que vai ser suja, muito suja, porque tudo aquilo que 
vão recolher, não tendo coragem de botar nos progra-
mas de rádio e televisão, porque teriam de responder 
processo, vai ser jogado ao ar.

Mesmo assim, acho que teremos uma grande 
eleição. Uma grande eleição! Talvez até, se Deus qui-
ser, estejamos dando um grande passo para enterrar 
a Velha República. É provável. Já temos aí a Lei da 
Ficha Limpa. Tenho visto uma série de companheiros, 
amigos de vários Partidos dizendo que não são can-
didatos, alguns até com mágoa. Conheço gente até 
do meu Partido, um grande prefeito, sério, honesto, 
decente, digno, que não tinha maioria na Câmara e a 
Câmara rejeitou as contas dele; então, está com a as 
contas rejeitadas e não pode ser candidato.

Mas disse para ele: “Pode ir porque, afinal, o tri-
bunal...”. “Não, não vou. Não vou porque não quero ver 
esse debate, na cidade inteira, todo mundo dizendo que 
não foram aprovadas as contas, e até eu provar que 
não roubei nada, não fiz nada...”. Então, muita gente, 
honesta inclusive, será excluída por conta própria da 
campanha. E outros, se a Justiça for firme, e se man-
tiver o que diz a Lei da Ficha Limpa, condenado no 
Colegiado, ainda que o processo esteja andando – e 
vai andar mais 20 anos –, não pode ser candidato.

Alguém me diz: “Mas serão feitas injustiças”. Se-
rão, muitas pessoas que talvez não mereçam serão 
atingidas e não serão candidatas. É o preço a pagar, é 
o preço a pagar até termos a consolidação do proces-
so. Esse é o grande fato determinante daquilo que Dr. 
Ulysses dizia, quando os Deputados iam lá falar com 
ele, queixando-se de que o Congresso estava muito 
ruim, muito ruim: “Espera até ver o que vem depois, 
porque o que vem depois é muito pior”.

Hoje eu não diria isso aqui, porque acho que, 
com a Lei da Ficha Limpa, muitos ficarão pelo caminho, 
e começaremos a ver aquilo que digo: o grande mal 
deste País é a impunidade. O cara rouba, mata, faz o 
diabo, mas, se é rico, não acontece nada –, nada! –; se 
é pobre, a Justiça nem toma conhecimento, e um cara 
no último grau da Polícia, um policial subalterno, pode 
pegar, prender, botar na cadeia e fica por isso mesmo.

Nós não temos condições. Esta Casa votou uma 
reforma eleitoral de mentirinha, de mentirinha, sem 
grande conteúdo, sem grande significado, mais para 
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dizer que nós votamos, para não ficar essa imagem de 
que o Congresso não vota a reforma política, nem a 
reforma eleitoral, não faz nada. O Senado fez. Vai cair 
lá na Câmara. Nem isso se consegue fazer.

Mas eu creio no novo Congresso, eu creio. Acho 
que teremos mudanças, e mudanças profundas.

Era isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Uma 
hora em que vejo com alegria, e a imprensa tem sa-
lientado este aspecto: que a entrada do Governador 
de Pernambuco e a chefe da Rede, essa união vai 
revolucionar as eleições no ano que vem e vai fazer 
com que o PT e o PSDB tenham um programa, sigam 
um rumo, apresentem uma proposta. E talvez, depois 
de muito tempo, vamos realmente discutir o que é o 
melhor para o nosso País.

Obrigado a V. Exª.

(Manifestação da galeria.)

O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Bloco 
União e Força/PTB – RR) – Quero registrar a presen-
ça, nas nossas galerias, dos alunos e professores do 
Centro de Integração Empresa-Escola, aqui de Brasí-
lia, Distrito Federal.

Sejam bem-vindos, assim como outros visitantes.
Quero explicar que esta sessão de sexta-feira é 

uma sessão não deliberativa; portanto, não há votação, 
nem discussão de nenhum projeto. É apenas destinada 
a que os Senadores abordem temas nacionais, ou re-
gionais, ou de seus Estados, já que aqui todo Estado, 
desde o menor até o maior, tem igual representação. 
São três Senadores por Estado.

Então, esta sessão, que começou às 9 horas, 
tem o objetivo exatamente de ouvir as explanações 
dos Senadores, inclusive com debates de temas, se 
assim o quiserem.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGI-
MENTO INTERNO

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
– MT. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, ao nos aproximarmos de um 
recorde de produção de 200 milhões de toneladas de 
grãos no Brasil intervenções urgentes são necessárias 
na infraestrutura logística de escoamento.

Como se pode notar nos indicadores do Governo 
Federal, repercutidos em todos os meios de comunica-
ção do país, o agronegócio está cumprindo papel fun-
damental no equilíbrio da balança comercial brasileira.

Esta situação demonstra competência, perseve-
rança e confiança dos produtores brasileiros no setor 
que mais cresce em volume, em valor, em tecnologia 
e em produtividade.

O Brasil em 50 anos passou de importador de 
alimentos a um dos principais fornecedores de alimen-
tos ao mundo todo.

Em 50 anos saímos da condição de roça e extra-
tivismo para o estado da arte em todos os ciclos dos 
processos de produção.

Desde métodos de correção do solo, plantio di-
reto, uso de defensivos mundialmente aprovados, pro-
dutividade na colheita.

Caracterizando-se como a revolução do agro-
negócio que se deu em metade do tempo da maior 
revolução econômica do mundo, a revolução industrial.

Ou seja, até a porteira da fazenda nos posicio-
namos como um dos maiores e mais qualificados pro-
dutores do mundo.

No outro sentido percebe-se a falta de sensi-
bilidade do Governo quanto a urgência de promover 
medidas efetivas e eficazes no sentido de prover con-
dições logísticas para o escoamento dessas riquezas.

Os sinais de ineficiência são claros e visíveis com 
prejuízos a toda a cadeia de produção.

Não temos estradas, ferrovias tampouco portos 
adequados a produção do país.

E quanto tempo mais vamos conseguir conviver 
com esta situação?

Planejamento e medidas de longo prazo são im-
portantes, mas no momento da “Safra 200 Milhões” se 
faz necessário um mutirão com medidas de gestão 
efetivas no sentido de promover melhorias rápidas e 
eficazes.

Temos que arregaçar as mangas e fazer acon-
tecer.

Não é aceitável que enquanto os produtores agrí-
colas perdem bilhões também é perceptível um pro-
cesso de tentativas de erros e acertos nos processos 
de concessões públicas.

Excelências, por falta de condições de escoa-
mento das cargas, este ano o agronegócio vai perder 
em Real o suficiente para a construção de todos os 
novos terminais portuários, tão necessários ao sistema.

O produtor vai perder entre 4 a 6 reais por saca 
pela falta de infraestrutura.

São bilhões queimados no momento em que se 
avizinha uma crise sem precedentes.

Enquanto isso, verificamos que técnicos insistem 
em tentativas de erro e acerto para as concessões im-
pondo atrasos que serão devastadores no presente e 
futuro próximo.

No setor portuário estamos verificando quase 
300 navios fundeados, aguardando para atracar en-
tre o Porto de Vitória e o Porto de Rio Grande, algo 
impensável para qualquer operação logística minima-
mente razoável.
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Cargas do MT e MS estão sendo levadas para o 
Porto do Rio Grande pela falta de condições de esco-
amento dos Portos de Santos e Paranaguá.

O processo de concessões de terminais portuá-
rios ainda está em fase incipiente.

Podemos verificar que o caos nas audiências 
públicas realizadas também seguem o mesmo rumo.

Os técnicos dos órgãos, designados pelo Governo 
Federal para realizar as licitações, estão sendo publi-
camente triturados na forma literal da palavra, levados 
inclusive ao constrangimento, pela falta de consistência 
do material apresentado.

As condições propostas para as concessões 
do Governo Federal deverão elevar em até 5 vezes 
os custos portuários rumando frontalmente contra as 
premissas estabelecidas pela presidência da repúbli-
ca que comprometeu-se a reduzir os custos e elevar 
a produtividade.

Foram mais de 1.200 manifestações e questiona-
mentos realizados nas audiências públicas deixando 
claro que não estamos no caminho certo.

Poderia mencionar aqui diversos problemas apon-
tados nos documentos apresentados pelo órgão res-
ponsável pelas licitações, tais como incompatibilidade 
física das áreas apresentadas, incompatibilidade de 
acessos em relação a demanda prevista, prazos e valor 
do arrendamento, elementos físicos, etc.

E, estamos somente discutindo a licitação de 
contratos vencidos que pouco poderão adicionar a 
capacidade instalada.

Precisamos de novos terminais e ainda de ampliar 
a capacidade para elevar os níveis de atendimento, 
com eficácia e baixo custo operacional.

E precisamos agora!
Esta foi a determinação da presidência da repu-

blica que não esta sendo cumprida.
O Brasil precisa fazer um mutirão e tomar medi-

das efetivas no sentido de possibilitar ações imediatas 
fazendo acontecer o compromisso da Presidência da 
Republica.

Entendo que o Senado deve dar sua contribuição, 
chamando para Comissão de Infraestrutura da Casa 
uma discussão imediata entre os Administradores 
Portuários que conhecem profundamente a situação 
local dos portos e os técnicos das agências e empre-
sas responsáveis pelos projetos.

Isto permitirá um debate, nesta casa, que repre-
senta a Federação, entre os profundos conhecedores 
do setor portuário (Administradores Portuários, Técni-
cos da ANTAQ. e da SEP) discutindo as divergências 
à exaustão na busca por condições das concessões 
em sintonia com as realidades de mercado e não de 
gabinete.

É neste sentido que gostaria de propor a impor-
tante e fundamental atuação da Comissão de Infraes-
trutura do Senado neste importante tema, convocando 
os técnicos do Governo Federal e os Administradores 
Portuários, patrocinando este importe debate que trará 
benefícios a toda a sociedade brasileira.

Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribu-
na, neste momento, para fazer o registro da entrevista 
com o ex-presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, intitulada “Há um sentimento mudancista”, 
publicada pela revista Época em sua edição de 25 de 
março de 2013.

O ex-presidente Fernando Henrique afirma que 
é bom para o país o florescimento de alternativas ao 
PT nas pré-candidaturas de Aécio Neves, Marina Silva 
e Eduardo Campos.

Sr. Presidente, requeiro que a entrevista acima 
citada seja considerada parte integrante deste pro-
nunciamento, para que passe a constar dos Anais do 
Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALOYSIO NUNES EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO ((Bloco Minoria/PSDB 
– PA. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presi-
dente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste 
momento, para fazer o registro de algumas matérias 
publicadas no jornal O Globo dos dias 14 e 16 de abril 
do corrente mostrando que um esquema de empresas 
de fachada – parte delas registrada no mesmo ende-
reço e controlada por um grupo de ex-funcionários do 
Ministério das Cidades – tem obtido cada vez mais 
contratos para construção de casas populares desti-
nadas às faixas mais pobres da população, no âmbito 
do Programa “Minha Casa Minha Vida”.

As referidas matérias, intituladas “Casa de fa-
chada”, “Uma especialista em um negócio milionário”, 
“Acusados negam envolvimento nas irregularidades de-
nunciadas”, “Na Bahia, casas que nunca ficam prontas” 
e “Fraude: suspeita de conexão política”, mostram que 
no centro do esquema está a empresa RCA Assesso-
ria em Controle de Obras e Serviços, cujos sócios são 
ex-servidores do Ministério das Cidades.

As matérias mostram, ainda, que a RCA con-
segue ao mesmo tempo ser representante do agente 
financeiro, tocar construções e também medi-las e 
fiscalizá-las. Para isso, usa uma rede de empresas 
que os sócios e os funcionários registraram em seus 
nomes e cujos endereços ou são na sede da RCA, em 
São Paulo, ou na casa de parentes.

Destaco que o Senador Alvaro Dias (PSDB-PR) 
apresentou requerimento na Comissão de Assuntos 
Econômicos para que o Ministro Aguinaldo Silva preste 
esclarecimentos sobre os fatos e que o Senador Aloysio 
Nunes Ferreira (PSDB-SP) apresentou requerimento 
à Mesa com o objetivo de verificar, por intermédio de 
auditoria do Tribunal de Contas da União, a legalidade 
das empresas que operam no Programa bem como os 
resultados na aplicação de recursos públicos.

Por fim, Sr. Presidente, requeiro que as matérias 
acima citadas sejam consideradas parte integrante 
deste pronunciamento, para que passem a constar 
dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR FLEXA RIBEIRO EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)

DINHEIRO PÚBLICO

Acusados negam envolvimento  
nas irregularidades denunciadas 

Dono da RCA Assessoria diz ter sido  
vítima de extorsão e acusa desafeto

O Globo (Abril 2013)
Gabriela Valente
valente@bsb.oglobo.com.br

BRASÍLIA Daniel Vital Nolasco, um dos donos, 
admite que a RCA Assessoria operou como constru-
tora em contratos do programa Minha Casa Minha 
Vida que administrava em cidades com menos de 50 
mil habitantes. Nolasco argumenta que era o recurso 
possível quando empreiteiras contratadas quebravam 
ou sumiam sem terminar as obras.

Ele cita casos no Maranhão e no interior de São 
Paulo. Para conseguir terminar esses serviços, contra-
tou a Souza e Lima Engenharia, que é do ex-engenheiro 
da RCA, e a Martins MA, empresa de um cunhado. No-
lasco também admitiu que tem várias empresas em seu 
nome prestando outros serviços ligados à construção 
civil. Mas disse que não vê problema no fato de várias 
funcionarem no mesmo endereço:

– Aqui é um prédio.
No início da entrevista por telefone ao GLOBO, 

Nolasco alegou que já sabia que seria procurado pela 
imprensa. Segundo ele, no dia anterior, o advogado do 
desafeto Fernando Lopes Borges teria procurado seu 
representante para extorquir dinheiro dele.

O advogado propunha fechar logo um acordo 
para encerrar a ação judicial em que Fernando Borges 
pede maior participação nas empresas do grupo. Se-
gundo Nolasco, Borges aproveita o momento em que 
contratos são renovados para chantagear.

– O advogado dele ligou ontem para o meu advo-
gado coagindo e até ameaçando ao ponto de extorsão 
mesmo. – afirmou Nolasco. – Já veio falso policial aqui. 
A coisa é um pouco mais grave.

Sem relações com Erenice
Daniel Nolasco diz que não tem relações com 

a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra e o irmão 
dela Antônio Carvalho. Os dois foram acusados por 
Fernando Borges, na ação que move contra a RCA, de 
montar um esquema para desviar recursos do Minha 
Casa Minha Vida. Erenice e Antônio foram procurados 
no escritório de advocacia da família, Guerra Advoga-
dos Associados. Não responderam às ligações.

Segundo o Ministério das Cidades, é de respon-
sabilidade das instituições financeiras fiscalizar as 
obras. A portaria 547/2011 diz que os bancos devem 
enviar à Secretaria Nacional de Habitação, a qualquer 
tempo, relatórios, informações e documentação para 
acompanhamento do programa. No entanto, o minis-
tério diz que é a função do Banco Central fiscalizar a 
atuação do correspondente bancário.

Já o BC diz que não precisa dar autorização para 
que um correspondente bancário funcione. Em nota, 
o BC afirmou que fiscaliza apenas se as instituições 
são capazes de monitorar seus correspondentes. O 
banco precisa apenas informar ao BC a celebração 
de contrato com a empresa.

“Os correspondentes atuam por conta e sob as 
diretrizes da instituição financeira, que é a responsável 
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pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por 
meio do contratado. Cabe ainda à instituição financeira 
garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e 
o sigilo das transações realizadas por seu correspon-
dente, respondendo pelo cumprimento da legislação 
e da regulamentação relativa a essas transações”.

O Banco Luso Brasileiro afirmou que não esco-
lhe as construtoras que realizam obras do Minha Casa 
Minha Vida. A assembleia de beneficiários desempe-
nha esse papel. O Banco Paulista disse que fiscaliza 
os trabalhos de seus contratados, não tendo, até o 
momento, detectado irregularidades.

“A RCA não é correspondente bancária do Ban-
co Paulista, mas, sim, empresa que presta serviços 
de assessoria técnica. A instituição não tem conheci-
mento de cobrança de quaisquer taxas indevidas por 
parte da RCA”, afirmou o banco em nota. Os bancos 
Schahin e Tricury não quiseram se pronunciar. O Bic 
Banco informou que a pessoa responsável pelo assunto 
estava em trânsito e não foi localizada.

O sócio da RCA Carlos Roberto Luna não falou 
com O GLOBO. O ex-garçom José Iran dos Santos não 
foi encontrado no endereço que aparece nos contratos 
de suas empresas. O PCdoB afirmou pela assessoria 
do comitê nacional que não comentará a denúncia.

Na Bahia, casas que nunca ficam prontas

Contratos geridos pela RCA não foram con-
cluídos

BRASÍLIA Famílias de agricultores baianos ca-
dastradas no Programa Social de Habitação (PSH) do 
governo federal esperam a casa própria há seis anos. 
Contratos geridos pela RCA não foram concluídos, e 
o governo do estado teve de aportar recursos para 
tocar as obras que devem ser retomadas. A empresa 
diz que foi necessária uma injeção de dinheiro do go-
verno do estado porque os recursos repassados pelo 
programa PSH – que foi substituído pelo Minha Casa 
Minha Vida – não foram corrigidos e não conseguem 
cobrir os gastos para a construção de uma casa popular. 
No total são 240 casas em vários municípios baianos.

– Hoje, eu acho que você não faz um muro com 
R$ 6 mil – afirmou o sócio da RCA Daniel Vital Nolasco.

Ele conta que nenhum dos mutuários ficará no pre-
juízo já que as obras foram retomadas depois de um acor-
do fechado com o Ministério Público local. Já os futuros 
beneficiários reclamam que não podem se inscrever no 
cadastro do Minha Casa Minha Vida para tentar receber 
uma outra casa porque constam nos registros do gover-
no federal como já inscritos para serem contemplados. 
De acordo com uma fonte envolvida nas negociações na 
Bahia, o motivo de a RCA não conseguir concluir as obras 

foi uma taxa cobrada irregularmente de construtoras que 
não pertenciam ao grupo. A RCA nega cobrar essa taxa.

em busca de respostas
Numa das trocas de e-mails que constam na ação 

contra a RCA na Justiça, o representante da Federa-
ção dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag) da Bahia 
conta os percalços vividos para ter uma resposta dos 
bancos ou da RCA. Diz que apenas 44 casas foram 
entregues e de péssima qualidade. Em dezembro de 
2011, uma empresa contratada pela RCA reclamou do 
esquema de cobrança de taxa. “Má-fé a meu juízo é a 
RCA, que fiscaliza as obras, montar construtoras em 
nome de sócios para executar obras. Má-fé é vincular 
o pagamento das medições a tal taxa” diz o e-mail en-
viado a Daniel Nolasco pelo representante da empresa 
Engenharia Vertical. Na troca de mensagens, Daniel 
Nolasco respondeu que não cobrava taxa alguma, mas 
apenas cobrava pelo “serviço” da consultoria.

Problemas na execução das obras do Minha Casa 
Minha Vida não estão limitados ao caso da RCA. Há re-
gistros de falhas graves em construções em vários esta-
dos. Recentemente, a Caixa Econômica Federal anunciou 
que iria endurecer a fiscalização do programa. No esta-
do do Rio, edifícios construídos no conjunto Zilda Arns 
para moradores que tinham sido vítimas de enchentes 
em Niterói apresentavam rachaduras e falhas estruturais.

Uma especialista em um negócio milionário

O Globo (Abril 2013)

Da escolha do terreno à liberação do di-
nheiro, RCA diz cuidar de tudo

BRASÍLIA Especialista nos programas de habi-
tação para a população de baixa renda do governo 
federal. É assim que se apresenta a RCA Assessoria 
e Serviços. Não é exagero. Ela assessora prefeitos, 
escolhe a terra, faz o projeto, seleciona beneficiários, 
faz assembleias com os futuros mutuários, envia a 
documentação para o Ministério das Cidades, garante 
a liberação do dinheiro e fiscaliza as obras. O know-
-how, o sócio Daniel Vital Nolasco aprendeu no go-
verno. Desde a gestão do presidente Lula, ele estava 
na Secretaria de Habitação e percorreu o país dando 
palestras para prefeitos e cooperativas.

A fonte do negócio da RCA começa nos editais 
que o Ministério das Cidades lança todo ano. São cha-
madas públicas para que prefeitos digam se há inte-
resse em ter construídas em suas cidades casas para 
população de baixíssima renda. A RCA se encarrega 
de preparar o pacote para a prefeitura: das plantas das 
casas até o cadastramento do público que pode ser be-
neficiado. O negócio é fechado com a pareceria de um 
agente financeiro que receberá os recursos do governo 
e repassará o dinheiro para quem está construindo.
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A RCA já operou como correspondente bancária 
dos bancos BIC Banco, Bonsucesso, Lusobrasileiro, 
Schahin (banco que já foi vendido), Morada (já fecha-
do), Paulista e Tricury. De acordo com o Ministério das 
Cidades, esses bancos são responsáveis pela constru-
ção de 113 mil unidades habitacionais. O governo diz 
que não tem ideia de quantos são geridos pela RCA.

com bancos, relação conflituosa
A relação com os bancos nem sempre é tran-

quila. Num e-mail incluído no processo que tramita 
na Justiça de São Paulo, em julho de 2010, então 
integrantes do banco Schahin cobraram explicações 
à RCA. Encontraram diferenças entre o material que 
recebiam da empresa de consultoria e os que eram 
enviados ao Ministério das Cidades. “Apuramos algu-
mas irregularidades/divergências no relatório analítico 
disponibilizado pela RCA ao banco”, diz trecho de um 
e-mail endereçado a Daniel Nolasco, e outros sócios 
da RCA. “Constatamos que dos 4.293 beneficiários, 
elencados no arquivo analítico enviado pela RCA, 
1.274 são relativos aos municípios de Angélica (MS), 
Buriti Bravo (MA), Fortaleza, Manaus e Teresina, que 
não contrataram com o banco”, diz o e-mail.

O técnico do banco Schahin ainda cobrou da 
RCA coerência nas informações enviadas ao Minis-
tério das Cidades. Isso porque a instituição financeira 
estava operando numa faixa do programa de habitação 
que só pode ser concedida para pequenas cidades. 
“Considerando que a modalidade do PMCMV, da qual 
o banco está participando, destina-se a municípios 
com população limitada a 50 mil habitantes, como os 
municípios de Fortaleza, Manaus e Teresina poderiam 
participar dessa modalidade do programa?”, questio-
nou a mensagem do Schahin.

Num prospecto divulgado na internet, a RCA ex-
plica que com seu expertise conquistou o mercado de 
habitação para baixa renda. E é responsável por 49 mil 
empreendimentos. Na página da empresa na internet, a 
RCA diz que já entregou 80 mil unidades. Já o dono da 
empresa, Daniel Vital Nolasco, fala que o número seria 
menor: 24 mil casas. No documento de divulgação dos 
vários serviços, a empresa detalha o que é oferecido 
nas cidades com menos de 50 mil habitantes, onde o 
programa do governo não é executado somente pela 
Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil.

Fraude: suspeita de conexão política 
E-mails sugerem participação de partido  

em irregularidades do Minha Casa; CGU investiga

O Globo (Abril 2013)
Gabriela Valente
valente@bsb.oglobo.com.br
Júnia Gama

junia.gama@bsb.oglobo.com.br

BRASÍLIA Uma troca de e-mails levanta indícios 
sobre as conexões políticas da RCA Assessoria, repre-
sentante de consultoria no centro de um esquema com 
empresas de fachada para repassar dinheiro público, 
fiscalizar e até fazer as obras do programa Minha Casa 
Minha Vida (MCVM). Em uma das correspondências 
eletrônicas, o advogado Antônio Carvalho, irmão e só-
cio da ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra, fala 
de números do faturamento da RCA em 2010 e diz 
que o assunto foi objeto de discussão em “reunião do 
partido”. Ele não especifica a qual legenda se refere. 
Daniel Nolasco, um dos sócios da RCA, é filiado ao 
PCdoB e foi diretor da área de habitação no Ministério 
das Cidades, pasta que cuida do MCVM.

O e-mail diz que, na reunião “do partido”, foram 
tratados os valores negociados pela RCA, em contra-
tos em que ela representava o banco Schahin. A conta 
precisava ser feita para se chegar a um valor do fatu-
ramento total da empresa. O número era fundamental 
para que um acordo fosse fechado para a saída de um 
dos sócios, Ivo Lopes Borges. Ele era testa de ferro do 
irmão Fernando Lopes Borges, que se desentendeu 
com os demais sócios e recorreu à Justiça paulista 
alegando ter direito a parte do dinheiro movimentado 
pela RCA.

O e-mail enviado a Carlos Luna, um dos sócios da 
RCA, anexado ao processo que corre na Justiça, indica 
que o acordo era negociado por Antônio Carvalho. Na 
época, ele era sócio do escritório de advocacia Trajano 
y Silva, fundado por sua irmã e advogados ligados ao 
PT. Antônio questiona as cifras apresentadas para um 
possível acordo. Diz que os valores são baixos e que 
queria uma auditoria nas contas da empresa.

Erenice receberia R$ 12 milhões
“Não tenham dúvida que o sócio Ivo será imedia-

tamente retirado. Quanto ao passado, devo dizer que 
esse número é de fato desprovido de qualquer parâme-
tro. No entanto, tenho que dizer que em reunião com 
Daniel e membros do partido, onde foi sugerido uma 
auditoria, o Daniel disse não haver hipótese de isso 
acontecer. Então você há de concordar que fica difícil 
de se mensurar um número”, diz o advogado no e-mail.

Ao GLOBO, Antônio disse que não se lembra des-
sa correspondência e apenas ajudou o amigo Fernando 
Borges na tentativa de acordo, sem ter mais nada a ver 
com o assunto. Afirmou que não sabe a qual partido se 
referia no e-mail. Lembra que a legenda de Fernando 
e Daniel Nolasco era o PCdoB.

– Não sei, meu bem, até porque o partido deles é 
o PCdoB. Não tenho contato com o PCdoB. Não tenho 
contato com partido algum – disse Antônio. – Esse as-
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sunto, salvo engano, foi em 2010. Estamos em 2013. 
Já me desliguei do escritório antigo há mais de três 
anos. Não me recordo. Não sei de nada.

Na ação que move contra a RCA, Fernando, o 
sócio oculto da empresa, conta, sem apresentar pro-
vas, que Erenice ficaria com R$ 200 do dinheiro de 
cada casa do MCMV fiscalizada pela RCA. Esse es-
quema renderia R$ 12 milhões para ela, segundo o 
denunciante.

– Essa lógica não tem pé nem cabeça, e eu 
gostaria muito que você me mostrasse isso nos au-
tos. Isso não está nos autos. E ainda que exista essa 
denúncia, ela é completamente fantasiosa. Não tenho 
absolutamente nada a ver com isso, a não ser ajudar o 
Fernando a tentar resolver o assunto dele – contou o 
irmão de Erenice. – Já fui mais amigo dele. Faz tempo 
que a gente não se vê.

‘Nunca teve depósito da RCA’
Márcio Silva, ex-sócio do escritório Trajano y Silva, 

disse que foi procurador por Fernando Borges para que 
o representasse na ação sobre a disputa societária. 
Afirmou que não pôde atuar no caso por ser especia-
lista em direito eleitoral. Ontem, afirmou desconhecer 
se o serviço foi feito por Antônio Carvalho. E também 
negou o repasse de dinheiro relatado por Fernando.

– Nunca participei desse tipo de conversa. Quem 
cuidou da contabilidade do escritório fui eu por muito 
tempo. Nunca teve depósito de RCA no mesmo escritó-
rio. Necessariamente, teria de passar por mim. Eu emitia 
as notas fiscais. Nunca teve nenhum tipo de repasse e 
nem de contratação da RCA – garantiu Márcio Silva.

A Controladoria-Geral da União (CGU) deve co-
meçar hoje uma auditoria para apurar supostas irre-
gularidades no Minha Casa Minha Vida, conforme de-
núncia publicada domingo pelo GLOBO. A investigação 
foi acertada numa reunião ontem entre os ministro das 
Cidades, Aguinaldo Ribeiro, e o secretário-executivo 
da controladoria, Carlos Higino. A CGU também abri-
rá uma sindicância com o Ministério das Cidades para 
apurar se há envolvimento de servidores da instituição 
nas supostas fraudes.

A CGU deve centrar a investigação em procedi-
mentos e contratos do Minha Casa Minha Vida destina-
do a moradores de cidades com até 50 mil habitantes, 
a chamada modalidade pública. Um dos focos da apu-
ração é a RCA, empresa formada por ex-servidores do 
Ministério das Cidades. Donos da empresa teriam cria-
do empresas de fachada para controlar parte da distri-
buição do financiamento e dos contratos do programa.

No Senado, o senador Álvaro Dias (PSDB-PR) 
apresentou requerimento na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) para que o ministro Aguinaldo Ribei-
ro preste esclarecimentos sobre os fatos. Já o senador 

Aloysio Nunes (PSDB-SP) quer que o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) faça uma auditoria sobre o caso.

– O noticiário de fim de semana trouxe o registro 
de um vício, que é a utilização do sonho da casa pró-
pria, por parte de pessoas inescrupulosas, algumas 
das quais aninhadas, hoje, ou ainda recentemente 
aninhadas no governo, para ganhar dinheiro ilicita-
mente. É um esquema ao mesmo tempo audacioso e 
grosseiro – acusou Aloysio.

O líder do DEM, José Agripino (RN), sugeriu que 
o Ministério Público investigue o esquema.

Base governista defende minha casa
Senadores da base governista defenderam o Mi-

nha Casa Minha Vida. O líder do governo no Congresso, 
José Pimentel (PT-CE), afirmou ter ficado “apreensivo” 
com a denúncia e disse que é preciso responsabilizar 
os autores da fraude. Mas, segundo o senador, o de-
senho do programa é “bem feito” e deve ser mantido:

– Fiquei muito apreensivo, até porque precisamos 
mudar profundamente a cultura empreendedora do 
Brasil. Temos uma denúncia. Temos de separar essa 
situação, ir a fundo para responsabilizar as pessoas 
que fizeram e, com isso, dar continuidade a esse pro-
jeto Minha Casa Minha Vida. O desenho é bem feito, 
tanto é que os vários analistas, independentemente 
de posição ideológica ou política, disseram e dizem 
que é um bom desenho. Mas, infelizmente, onde há 
a atuação humana, há algumas mentes que querem 
levar vantagem, e o nosso papel é contribuir para que 
esses espaços deixem de existir. Comungo com a ne-
cessidade de separar aqueles que querem ganho fácil 
daqueles empreendedores que, efetivamente, querem 
cumprir com o seu papel de empresários, de empre-
endedores que contribuem para a economia brasileira.

Ex-servidores das Cidades integram esquema 
para ganhar contratos de habitação popular

Gabriela Valente
BRASÍLIA – Um esquema de empresas de facha-

da, parte delas registrada no mesmo endereço e con-
trolada por um grupo de ex-funcionários do Ministério 
das Cidades, abocanha cada vez mais contratos para 
construção de casas populares destinadas às faixas 
mais pobres da população. No centro da história está 
a RCA Assessoria em Controle de Obras e Serviços, 
empresa com sede em São Paulo e três sócios: Daniel 
Vital Nolasco, ex-diretor de Produção Habitacional do 
Ministério das Cidades até 2008 e filiado ao PCdoB; o 
ex-garçom do ministério José Iran Alves dos Santos; e 
Carlos Roberto de Luna. A RCA funciona numa sede 
modesta, mas apresenta números invejáveis para quem 
está no setor há tão pouco tempo. Alardeia atuar em 24 
estados e mil municípios, e garante que entregou 80 
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mil casas. Hoje, estaria à frente da construção de 24 
mil unidades. O faturamento milionário da RCA virou 
alvo de disputa judicial, que expõe supostas conexões 
da empresa com o PCdoB. Até a ex-ministra da Casa 
Civil Erenice Guerra tem o nome citado.

A RCA dá consultoria a prefeituras e beneficiários, 
e atua como correspondente bancário de sete pequenas 
instituições financeiras autorizadas a repassar verbas 
federais nos programas de casas populares para cidades 
com menos de 50 mil habitantes. Atuou no Programa 
Social de Habitação (PSH) e agora opera no seu suces-
sor, o Minha Casa. Até aí, tudo dentro da normalidade. 
Mas a RCA faz mais: consegue ao mesmo tempo ser 
representante do agente financeiro, tocar construções 
e também medi-las e fiscalizá-las. Para isso, usa uma 
rede de empresas que os sócios e os funcionários re-
gistraram em seus nomes e cujos endereços ou são na 
sede da RCA, em São Paulo, ou na casa de parentes.

O site da empresa dava o exemplo de como a RCA 
frauda o processo de seleção de construtoras que vão 
executar obras financiadas com recursos federais e en-
comendadas por prefeituras. Para contratar uma cons-
trutora responsável pela execução de obras no Espírito 
Santo, lançou um edital de convocação em dezembro 
de 2012. O site convocou os interessados e dias depois 
divulgou os vencedores. Duas foram selecionadas. Uma 
delas é a JB Lar. Tudo como manda o figurino. Não fosse 
um detalhe: o endereço da JB Lar é o mesmo da RCA, 
a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 4.553. A JB Lar foi 
habilitada para construção de 95 casas no Espírito San-
to. Na sexta-feira, após ser procurada pelo GLOBO, a 
RCA tirou do ar o link “Editais” do seu site.

Disputa pelo faturamento da empresa
O esquema de empresas de fachada está narrado 

numa ação na Justiça de São Paulo. Nela, Fernando 
Lopes Borges – outro ex-servidor do Ministério das 
Cidades, que seguiu na Secretaria Nacional de Pro-
gramas Urbanos até ser exonerado por abandono do 
cargo em 2010 – apresenta-se como sócio oculto da 
RCA. Ele era representado no negócio pelo irmão Ivo, 
já falecido. E a disputa pelo faturamento da empresa 
começou justamente após a morte de Ivo.

Num acordo prejudicial, Fernando chegou a rece-
ber pouco mais de R$ 1 milhão da RCA. Mas quer mais 
e briga na Justiça. Na ação, afirma, sem apresentar pro-
vas, que o desvio de recursos do Minha Casa Minha Vida 
teria começado com Erenice Guerra. Ela teria articulado 
a entrada de bancos privados na operação do programa 
em pequenos municípios. Segundo o denunciante, teria 
direito a R$ 200 por casa construída. Fernando sustenta 
na ação que o negócio chegaria a render R$ 12 milhões.

Ele diz que o PCdoB desde 2005 receberia di-
nheiro desviado para a construção de casas populares 

do Programa de Subsídio Habitacional (PSH), que foi 
absorvido pelo Minha Casa Minha Vida. Procurado, 
Fernando sustentou que a RCA está envolvida em ir-
regularidades nos programas federais do Ministério da 
Cidades, mas não quis confirmar as denúncias contra 
Erenice e o PCdoB. No processo, Fernando mostra 
uma troca de e-mails entre Carlos Luna, da RCA, e o 
escritório Trajano & Silva, que foi fundado por Ereni-
ce. Eles tratam da retirada do sócio Ivo e do valor que 
deveria ser pago a Fernando.

O esquema incluiria a construtora Souza e Lima 
Engenharia, que pertence ao ex-engenheiro e ao ex-
-gerente-geral da própria RCA. Essa empresa fez ca-
sas no Maranhão para o Minha Casa Minha Vida em 
contratos geridos pela RCA. Outra empresa de pesso-
as próximas prestou o mesmo serviço. A Martins MA 
Engenharia – que hoje pertence ao cunhado de Daniel 
Vital Nolasco – também construiu casa para a RCA.

Na ação, Fernando reclama a sociedade nas 
empresas de assessoria cadastral Artifício, Setorial, 
Sigma e Marketplan. Todas seriam do grupo RCA. As 
três primeiras têm Nolasco como sócio. José Iran é um 
dos donos da última. O grupo tem participação em ou-
tras empresas. Carlos Luna e José Iran são donos da 
Superdata. Luna é um dos sócios da LL Engenharia. 
Fernando relata no processo que há contratos com 
a DJC/Naza Engenharia, que seria responsável pela 
construção de oito mil casas. Essa empresa seria de 
Divaildo, irmão de Celma Casado Silva. Ela foi exone-
rada em fevereiro deste ano da Secretaria de Habita-
ção do Ministério das Cidades. Segundo o órgão, ela 
foi exonerada a pedido.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSBB-PR. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e 
Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, para 
fazer o registro do artigo de autoria do jornalista Rolf 
Kuntz, intitulado: “A presidente se afunda enganando 
a si mesma”, publicado pelo jornal Estado de S.Paulo 
em sua edição de 06 de julho de 2013.

Segundo o autor, os erros de Dilma são mero 
desdobramento de escolhas desastrosas dos oito anos 
de Lula. A condução da administração do país conti-
nua deficiente assim como era no Governo Lula, com 
problemas na economia e a volta da inflação.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima ci-
tado seja considerado parte integrante deste pronun-
ciamento, para que passe a constar dos Anais do Se-
nado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSBB-GO. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
e Srs. Senadores, ocupo a tribuna, neste momento, 
para fazer o registro do artigo de autoria do economista, 
Cláudio Adilson Gonçalvez, intitulado: “Os equívocos 
da política econômica”, publicado pelo jornal Estado 
de S.Paulo em sua edição de 04 de março de 2013.

Segundo o autor, uma bomba-relógio pode estar 
sendo armada no País para o cenário prospectivo de 
inflação. Ainda, segundo o autor, há deslizes na con-
dução das políticas fiscal e monetária. Os aumentos 

dos gastos públicos e o aumento da manutenção do 
juro real em patamar excessivamente baixo, podem 
estar armando essa bomba-relógio.

Sr. Presidente, requeiro que o artigo acima citado 
seja considerado parte integrante deste pronunciamento, 
para que passe a constar dos Anais do Senado Federal.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR CYRO MIRANDA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e § 
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti. Blo-
co União e Força/PTB – RR) – Os oradores que aqui 
estiveram a partir das 9 horas, inclusive eu, já usaram 

da palavra, e, não havendo mais oradores inscritos, 
declaro encerrada a presente sessão.

(Levanta-se a sessão às 11 horas e 32 minutos.)
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Ata da 178ª Sessão, Não Deliberativa, 
em 14 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência dos Srs. Jorge Viana, Paulo Paim e Acir Gurgacz

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 28 minutos 
e encerra-se às 18 horas e 57 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, ofício que será lido.

É lido o seguinte:

Ofício PGR/GAB/No 2.000

Brasília, 2 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar que 

o Doutor Nicolao Dino de Castro e Costa Neto, Procu-
rador Regional da República, foi designado para esta-
belecer o relacionamento institucional do Gabinete do 
Procurador-Geral da República. Tal indicação insere-
-se no contexto da reestruturação administrativa em 
curso no âmbito da Procuradoria Geral da República 

pela qual, dentre outros objetivos, busca-se o estrei-
tamento dos laços de interlocução entre o Ministério 
Público Federal e o Congresso Nacional.

Atenciosamente, – Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros, Procurador-Geral da República.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O ofício que acaba de ser lido 
vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-
nário que recebeu o Recurso nº 17, de 2013, inter-
posto no prazo regimental no sentido de que seja 
submetido ao Plenário o Projeto de Lei da Câmara 
nº 34, de 2013 (nº 2.776/2008, na origem, do Deputa-
do Neilton Mulim), que torna obrigatória a prestação 
de assistência odontológica a pacientes em regime 
de internação hospitalar, aos portadores de doenças 
crônicas e, ainda, aos atendidos em regime domiciliar 
na modalidade home care.

É o seguinte o Recurso:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A matéria ficará perante a Mesa 
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, 
nos termos do art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Esgotou-se na última sexta-feira 
o prazo previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento 
Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no senti-
do da apreciação pelo Plenário das seguintes matérias:

– Projeto de Lei do Senado nº 727, de 2011, 
do Senador Eunício Oliveira, que altera a Lei 
nº 9.296, de 24 de julho de 1996, que regu-
lamenta o inciso XII, parte final, do art. 5º da 
Constituição Federal; 
– Projeto de Lei do Senado nº 733, de 2011, 
do Senador Vital do Rêgo, que estabelece a 
obrigatoriedade de experiência prévia para que 
entidades sem fins lucrativos firmem parcerias 
com o Poder Público;
– Projeto de Lei do Senado nº 7, de 2012, 
da Senadora Ana Amélia, que altera os arts. 

123 e 124 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 
1984 (Lei de Execução Penal) para restringir 
o benefício da saída temporária de presos; e
– Projeto de Lei do Senado nº 29, de 2012, do 
Senador Acir Gurgacz, que altera a Lei nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que institui o Código 
do Trânsito Brasileiro, para dispor sobre a aferi-
ção de peso dos veículos de transporte coletivo.

Tendo sido aprovados terminativamente pelas 
Comissões competentes, os Projetos vão à Câmara 
dos Deputados. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, projeto de lei do 
Senado que será lido.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 426, DE 2013 

Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 
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Constituição Federal, institui normas para 
licitações e contratos da Administração Pú-
blica e dá outras providências, para dispor 
sobre o Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI).

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 9º  ...........................................................
 .......................................................................
§ 4º Os incisos I e II do caput não se aplicam 
ao autor de estudo, investigação, levantamen-
to ou projeto selecionado no âmbito de Pro-
cedimento de Manifestação de Interesse, nos 
termos do art. 52-A.” (NR)

“Art. 52-A. O concurso que tiver por objeto 
a seleção de estudos, investigações, levan-
tamentos ou projetos a serem utilizados na 
preparação de concessão comum, patrocina-
da ou administrativa poderá ser realizado sob 
a forma de Procedimento de Manifestação de 
Interesse (PMI). 
§ 1º O edital de PMI deverá:
I – delimitar o escopo dos estudos, investi-
gações, levantamentos ou projetos, podendo 
restringir-se a indicar tão-somente o proble-
ma que se busca resolver com a concessão, 
deixando à iniciativa privada a possibilidade 
de sugerir diferentes meios para sua solução;
II – indicar prazo máximo para apresentação 
dos projetos, estudos, levantamentos ou in-
vestigações  e o valor nominal máximo de 
eventual remuneração.
§ 2º O valor máximo de eventual remunera-
ção pelo conjunto de estudos, investigações, 
levantamentos ou projetos não poderá ultra-
passar dois e meio por cento (2,5%) do valor 
total estimado dos investimentos necessários 
à implementação da respectiva concessão.
§ 3º No estabelecimento do prazo para apre-
sentação de estudos, investigações, levan-
tamentos ou projetos, serão consideradas a 
complexidade, as articulações e as licenças 
necessárias para sua realização.
§ 4º O edital poderá restringir seu objeto a 
estudos preliminares sobre a viabilidade da 
concessão, hipótese em que a edição de edital 
para os demais estudos, investigações, levan-
tamentos e projetos dependerá das conclu-
sões obtidas a partir dos estudos preliminares 
apresentados.

§ 5º Os interessados em apresentar projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações de-
verão apresentar requerimento de autorização 
no qual conste o detalhamento das atividades 
que pretendem realizar, considerando o escopo 
definido no edital, inclusive com a apresenta-
ção de cronograma que indique as datas de 
conclusão de cada etapa e a data final para a 
entrega dos trabalhos.
§ 6º O termo de autorização poderá especifi-
car as condições estabelecidas na solicitação, 
inclusive quanto às atividades a serem desen-
volvidas, ao limite nominal para eventual re-
muneração e aos prazos intermediários para 
apresentação de informações e relatórios de 
andamento no desenvolvimento dos estudos, 
investigações, levantamentos ou projetos.
§ 7º  A autorização para apresentação de estu-
dos, investigações, levantamentos ou projetos:
I – será conferida sempre sem exclusividade;
II – não gerará direito de preferência para a 
outorga da concessão;
III – não obrigará o Poder Público a realizar 
a licitação;
IV – não criará por si só qualquer direito a re-
muneração;
V – será pessoal e intransferível;
VI – não implica corresponsabilidade da Ad-
ministração perante terceiros.
§ 8º Caso os estudos, investigações, levanta-
mentos ou projetos apresentados necessitem 
de maiores detalhamentos ou correções, a Ad-
ministração abrirá prazo para reapresentação.
§ 9º  A avaliação e a seleção dos estudos, in-
vestigações, levantamentos ou projetos serão 
realizadas conforme os seguintes critérios:
I – consistência das informações que subsi-
diaram sua realização;
II – adoção das melhores técnicas de ela-
boração, segundo normas e procedimentos 
científicos pertinentes, utilizando, sempre que 
possível, equipamentos e processos recomen-
dados pela melhor tecnologia aplicada ao setor;
III – compatibilidade com as normas técnicas 
adotadas pela Administração;
IV – razoabilidade dos valores apresentados 
para eventual remuneração, considerando es-
tudos, investigações, levantamentos ou proje-
tos similares;
V – compatibilidade com a legislação aplicá-
vel ao setor;
VI – impacto do empreendimento no desen-
volvimento sócio-econômico da região e sua 
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contribuição para a integração nacional, se 
aplicável;
VII – demonstração comparativa de custo e 
benefício do empreendimento em relação a 
opções funcionalmente equivalentes, se exis-
tentes.
§ 10.  Será selecionado um estudo, investiga-
ção, levantamento ou projeto em cada cate-
goria constante do edital, com a possibilidade 
de rejeição parcial de seu conteúdo, caso em 
que os valores de remuneração serão apu-
rados apenas com relação às informações 
efetivamente utilizadas em eventual licitação.
§ 11.  Caso nenhum dos estudos, investiga-
ções, levantamentos ou projetos apresentados 
atenda satisfatoriamente ao escopo indicado 
na autorização, a Administração não selecio-
nará qualquer deles para utilização em futura 
licitação.
§ 12.  Concluída a seleção dos estudos, in-
vestigações, levantamentos ou projetos, os 
que tiverem sido selecionados terão os valo-
res apresentados para eventual remuneração 
analisados pela Administração.
§ 13.  Caso a Administração conclua pela in-
compatibilidade dos valores apresentados com 
os usuais para projetos, estudos, levantamen-
tos ou investigações similares, deverá arbitrar o 
montante nominal para eventual remuneração.
§ 14.  O valor arbitrado pela Administração po-
derá ser rejeitado pelo interessado, hipótese 
em que não serão utilizadas as informações 
contidas nos documentos selecionados.
§ 15.  Na hipótese do § 14, faculta-se à Ad-
ministração escolher outros estudos, inves-
tigações, levantamentos ou projetos dentre 
aqueles apresentados.
§ 16. O pagamento da remuneração relativa 
aos estudos, investigações, levantamentos ou 
projetos selecionados e efetivamente utilizados 
na preparação de concessão será feito pelo 
vencedor da respectiva licitação, como condi-
ção para a assinatura do contrato.”

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

Art. 3º Ficam revogados o art. 21 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e o art. 31 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995. 

Justificação

Um dos principais obstáculos à realização de 
investimentos privados nas áreas de infraestrutura 
consiste na inexistência de projetos suficientemente 

detalhados para que seja realizada uma concessão. 
Inúmeras oportunidades de desenvolvimento econô-
mico e de negócios privados são perdidas em razão 
dessa deficiência crônica no Poder Público.

Esse quadro alterou-se nos últimos anos com a 
aceitação por diversos órgãos e entidades públicas de 
contribuições oferecidas por empresas interessadas 
em participar de eventual licitação para a concessão 
de determinados serviços. Caso essas contribuições 
sejam efetivamente aproveitadas pela Administração 
para a elaboração do edital de concessão, seus autores 
são ressarcidos pelo vencedor da respectiva licitação. 

Tal mecanismo, que se convencionou denominar 
de “Procedimento de Manifestação de Interesse” (PMI), 
encontra-se previsto no art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995 
(Lei Geral de Concessões), que se limita a mencionar 
a necessidade de autorização do poder concedente 
para a realização de estudos, investigações, levanta-
mentos ou projetos vinculados à concessão ou de uti-
lidade para a licitação. Aplica-se também às Parcerias 
Público-Privadas (PPP), por força dos arts. 3º e 11 da 
Lei nº 11.079, de 2004 (Lei das PPPs). 

Tendo em vista que os interessados em apresen-
tar esses estudos são, em geral, empresas também 
interessadas em participar da futura licitação, o art. 
31 da Lei nº 9.074, de 1995, os exclui da incidência 
da proibição constante do art. 9º da Lei nº 8.666, de 
1993, que veda a participação do autor de projeto bá-
sico ou de empresa responsável pela sua elaboração 
em licitação da respectiva obra ou serviço.

Os PMIs disseminaram-se a tal ponto que dificil-
mente se realiza atualmente uma concessão ou PPP 
de grande porte sem a sua prévia realização. Isso tem 
viabilizado a modelagem e a elaboração de projetos 
de alto custo pelo setor privado, sem dispêndio de re-
cursos públicos. 

Além de benefícios de ordem financeira, o PMI 
também viabiliza a apresentação pelo setor privado de 
projetos ainda não considerados pelo setor público, o 
que permite a identificação de novas oportunidades 
de desenvolvimento econômico. 

Algumas unidades da Federação disciplinaram o 
PMI por decreto. Outras o adotam à margem de qual-
quer regulamentação abstrata, limitando-se a instituí-
-lo caso a caso. A União tratou da matéria por meio 
do Decreto nº 5.977, de 1º de dezembro de 2006. A 
abrangência deste ato é limitada, no entanto, à apre-
sentação de projetos, estudos, levantamentos ou inves-
tigações a serem utilizados em modelagens de parce-
rias público-privadas já definidas como prioritárias no 
âmbito da administração pública federal (art. 1º), não 
se aplicando, portanto, às concessões.



71588 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

Inexistente uma disciplina legal específica, tem-se 
verificado um emprego desse instrumento que muitas 
vezes viola princípios básicos da administração pública, 
como os da moralidade e da impessoalidade. É o que se 
verifica, por exemplo, quando, no âmbito de um edital des-
tinado a solicitar contribuições de eventuais interessados, 
já se autoriza uma empresa específica a realizar deter-
minados estudos, investigações, levantamentos, projetos. 
O claro favorecimento a essa empresa fica ainda mais 
evidenciado quando o edital fixa prazos reduzidos para 
a manifestação dos demais interessados, que evidente-
mente estarão em uma clara condição de desvantagem.

A proposição que ora apresentamos visa a ins-
titucionalizar o Procedimento de Manifestação de In-
teresse, mediante a introdução de sua disciplina na 
Lei Geral de Licitações, como hipótese de licitação na 
modalidade “concurso”. 

Nos termos do art. 22, § 4º desta Lei, “concurso 
é a modalidade de licitação entre quaisquer interes-
sados para escolha de trabalho técnico, científico ou 
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remu-
neração aos vencedores, conforme critérios constan-
tes de edital”. Uma simples leitura desse dispositivo 
já permite concluir que o PMI é um concurso, pois os 
“estudos, investigações, levantamentos ou projetos” a 
que se refere o art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995, são 
trabalhos técnicos, científicos ou artísticos e somente 
os melhores trabalhos serão ressarcidos. 

O fato de o ressarcimento ser realizado por em-
presa vencedora da licitação não retira esse ato da es-
fera pública, pois ela o fará em nome do Poder Público. 
Essa despesa terá que ser levada em consideração 
para efeito de garantia do equilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato, ou seja, será financiada por meio da 
tarifa paga pelos usuários ou de contraprestação do 
Poder Público à empresa concessionária.

A disciplina proposta inspirou-se no Decreto nº 
5.977, de 2006, evitando-se os detalhamentos ina-
dequados a uma lei federal, de modo a permitir que 
cada unidade da Federação promova, se quiser, uma 
regulamentação adequada à sua realidade específica. 

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
essa proposição, que contribuirá para o investimento 
em infraestrutura e para assegurar a aplicação dos 
princípios da moralidade e da impessoalidade na Ad-
ministração Pública.

Sala das Sessões, – Senador Álvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações e contratos 
da Administração Pública e dá outras providências.

Art. 9º Não poderá participar, direta ou indireta-
mente, da licitação ou da execução de obra ou serviço 
e do fornecimento de bens a eles necessários:

I – o autor do projeto, básico ou executivo, pes-
soa física ou jurídica;

II – empresa, isoladamente ou em consórcio, 
responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, 
responsável técnico ou subcontratado;

III – servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação.

§ 1º É permitida a participação do autor do projeto 
ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como 
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, su-
pervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço 
da Administração interessada.

§ 2º O disposto neste artigo não impede a licitação 
ou contratação de obra ou serviço que inclua a elabo-
ração de projeto executivo como encargo do contratado 
ou pelo preço previamente fixado pela Administração.

§ 3º Considera-se participação indireta, para fins 
do disposto neste artigo, a existência de qualquer víncu-
lo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira 
ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física 
ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos 
de bens e serviços a estes necessários.

§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se 
aos membros da comissão de licitação.

Art. 22.  São modalidades de licitação:
I – concorrência;
II – tomada de preços;
III – convite;
IV – concurso;
V – leilão.
§ 4º Concurso é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados para escolha de trabalho téc-
nico, científico ou artístico, mediante a instituição de 
prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na imprensa 
oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias.

Art. 52.  O concurso a que se refere o § 4º do 
art. 22 desta Lei deve ser precedido de regulamento 
próprio, a ser obtido pelos interessados no local indi-
cado no edital.

§ 1º O regulamento deverá indicar:
I – a qualificação exigida dos participantes;
II – as diretrizes e a forma de apresentação do 

trabalho;



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Terça-feira 15 71589 

III – as condições de realização do concurso e 
os prêmios a serem concedidos.

§ 2º Em se tratando de projeto, o vencedor de-
verá autorizar a Administração a executá-lo quando 
julgar conveniente.

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995

Dispõe sobre o regime de concessão e per-
missão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal, 
e dá outras providências.

Art. 21. Os estudos, investigações, levantamen-
tos, projetos, obras e despesas ou investimentos já 
efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para 
a licitação, realizados pelo poder concedente ou com 
a sua autorização, estarão à disposição dos interes-
sados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os 
dispêndios correspondentes, especificados no edital.

LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995

Estabelece normas para outorga e prorro-
gações das concessões e permissões de 
serviços públicos e dá outras providências.

Art. 31. Nas licitações para concessão e permissão 
de serviços públicos ou uso de bem público, os autores 
ou responsáveis economicamente pelos projetos básico 
ou executivo podem participar, direta ou indiretamente, 
da licitação ou da execução de obras ou serviços.

LEI Nº 11.079, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2004

Institui normas gerais para licitação e con-
tratação de parceria público-privada no âm-
bito da administração pública.

Art. 3º As concessões administrativas regem-se 
por esta Lei, aplicando-se-lhes adicionalmente o dis-
posto nos arts. 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e no art. 31 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995. 

Art. 11. O instrumento convocatório conterá minuta 
do contrato, indicará expressamente a submissão da lici-
tação às normas desta Lei e observará, no que couber, 
os §§ 3º e 4º do art. 15, os arts. 18, 19 e 21 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, podendo ainda prever:
....................................................................................

DECRETO  
Nº 5.977 DE 1º DE DEZEMBRO DE 2006

Regulamenta o art. 3º, caput e § 1º, da Lei 
nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que 
dispõe sobre a aplicação, às parcerias pú-
blico-privadas, do art. 21 da Lei nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, e do art. 31 da Lei 
nº 9.074, de 7 de julho de 1995, para apre-
sentação de projetos, estudos, levantamen-
tos ou investigações, a serem utilizados em 
modelagens de parcerias público-privadas 
no âmbito da administração pública federal, 
e dá outras providências.

O Presidente da República, no uso da atribuição 
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e 
tendo em vista a aplicação do art. 21 da Lei nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, e do art. 31 da Lei nº 9.074, 
de 7 de julho de 1995, às parcerias público-privadas, 
conforme disposto no art. 3º, caput e § 1º, e no art. 
11, caput, ambos da Lei nº 11.079, de 30 de dezem-
bro de 2004,

Decreta:
Art. 1º Este Decreto regulamenta o art. 3º, ca-

put e § 1º, da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, destinado à apresentação de projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações, elaborados por pessoa 
física ou jurídica da iniciativa privada, a serem utiliza-
dos em modelagens de parcerias público-privadas já 
definidas como prioritárias no âmbito da administração 
pública federal.

Parágrafo único.  A apresentação de projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações elaborados 
por organismos internacionais dos quais o Brasil faça 
parte, autarquias, fundações públicas, empresas pú-
blicas ou sociedades de economia mista submete-se 
a regime próprio.

Art. 2º O Comitê Gestor de Parceria Público-Priva-
da Federal – CGP, por meio de sua Secretaria-Executi-
va, após a manifestação favorável do Grupo Executivo 
da Comissão Técnica das Parcerias Público-Privadas 
– CTP, poderá solicitar projetos, estudos, levantamen-
tos ou investigações que subsidiem a modelagem de 
parceria público-privada já definida como prioritária.

§ 1º A solicitação deverá:
I – delimitar o escopo dos projetos, estudos, le-

vantamentos ou investigações, podendo restringir-se a 
indicar tão-somente o problema que se busca resolver 
com a parceria, deixando à iniciativa privada a possi-
bilidade de sugerir diferentes meios para sua solução;

II – indicar prazo máximo para apresentação dos 
projetos, estudos, levantamentos ou investigações  e 
o valor nominal máximo para eventual ressarcimento;

III – indicar o valor máximo da contraprestação 
pública admitida para a parceria público-privada, sob 
a forma de percentual do valor das receitas totais do 
eventual parceiro privado; e

IV – ser objeto de ampla publicidade, mediante 
publicação no Diário Oficial da União e, quando se en-
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tender conveniente, na internet e em jornais de ampla 
circulação.

§ 2º O valor máximo para eventual ressarcimen-
to pelo conjunto de projetos, estudos, levantamentos 
ou investigações não poderá ultrapassar dois e meio 
por cento do valor total estimado dos investimentos 
necessários à implementação da respectiva parceria 
público-privada.

§ 3º Salvo decisão em contrário do CGP, a con-
traprestação pública nas parcerias público-privadas 
cujos estudos sejam recebidos nos termos deste De-
creto não poderá exceder a trinta por cento do total 
das receitas do eventual parceiro privado.

§ 4º No estabelecimento do prazo para apre-
sentação de projetos, estudos, levantamentos ou in-
vestigações, dever-se-á considerar a complexidade, 
as articulações e as licenças necessárias para sua 
implementação.

§ 5º Quando instado a se manifestar sobre a so-
licitação de projeto à iniciativa privada, o Grupo Exe-
cutivo da CTP poderá:

I – determinar, em cada caso, a redução do limite 
estabelecido no § 3o;

II – recomendar ao CGP que aumente, para um 
dado caso, o limite estabelecido no § 3o;

III – recomendar em um caso concreto que a 
solicitação restrinja-se a estudos preliminares sobre 
a viabilidade do projeto, hipótese em que a aprova-
ção da solicitação dos demais estudos, investigações, 
levantamentos e projetos dependerá das conclusões 
obtidas pelo CGP a partir dos estudos preliminares 
apresentados.

Art. 3º As pessoas físicas ou jurídicas da iniciativa 
privada que pretendam apresentar projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações deverão protocolizar, 
na Secretaria-Executiva do CGP, requerimento de au-
torização no qual constem as seguintes informações:

I – qualificação completa do interessado, especial-
mente nome, identificação (cargo, profissão ou ramo 
de atividade), endereço físico e eletrônico, números de 
telefone, fax e CPF/CNPJ, a fim de permitir o posterior 
envio de eventuais notificações, informações, erratas 
e respostas a pedidos de esclarecimentos;

II – demonstração da experiência do interessado 
na realização de projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações similares aos solicitados;

III – indicação da solicitação do CGP que baseou 
o requerimento;

IV – detalhamento das atividades que pretendem 
realizar, considerando o escopo dos projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações definidos na solicita-
ção, inclusive com a apresentação de cronograma que 

indique as datas de conclusão de cada etapa e a data 
final para a entrega dos trabalhos.

§ 1º Qualquer alteração na qualificação do in-
teressado deverá ser imediatamente comunicada à 
Secretaria-Executiva do CGP.

§ 2º Serão recusados requerimentos de autori-
zação que não tenham sido previamente solicitados 
pelo CGP ou que tenham sido apresentados em des-
conformidade com o escopo da solicitação.

Art. 4º Na elaboração do termo de autorização, 
a Secretaria-Executiva do CGP deverá reproduzir pelo 
menos as condições estabelecidas na solicitação, po-
dendo especificá-las, inclusive quanto às atividades a 
serem desenvolvidas, ao limite nominal para eventual 
ressarcimento e aos prazos intermediários para apre-
sentação de informações e relatórios de andamento no 
desenvolvimento dos projetos, estudos, levantamentos 
ou investigações.

Art. 5º A autorização para apresentação de pro-
jetos, estudos, levantamentos ou investigações:

I – será conferida sempre sem exclusividade;
II – não gerará direito de preferência para a ou-

torga da concessão;
III – não obrigará o Poder Público a realizar a 

licitação;
IV – não criará por si só qualquer direito ao res-

sarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração;
V – será pessoal e intransferível.
Parágrafo único.  A autorização para a realização 

de projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
não implica, em hipótese alguma, co-responsabilidade 
da União perante terceiros pelos atos praticados pela 
pessoa autorizada.

Art. 6º As autorizações poderão ser revogadas 
ou anuladas em razão de:

I – descumprimento dos termos da autorização;
II – descumprimento de prazo para reapresen-

tação determinado pela Secretaria-Executiva do CGP, 
conforme previsto no § 2o do art. 9odeste Decreto;

III – superveniência de dispositivo legal que, por 
qualquer motivo, impeça o recebimento dos projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações, ou incom-
patibilidade com a legislação aplicável;

IV – ordem judicial;
V – outros motivos previstos em direito.
Parágrafo único.  No caso de descumprimento 

dos termos da autorização, a pessoa autorizada será 
notificada, mediante correspondência com aviso de 
recebimento, da intenção de revogação da autoriza-
ção e de seus motivos se não houver regularização 
no prazo de quinze dias.

Art. 7º Autorizações revogadas ou anuladas não 
geram direito de ressarcimento dos valores envolvidos 
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na elaboração de projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações.

Parágrafo único.  A comunicação da revogação 
ou anulação da autorização será efetuada por escrito, 
mediante correspondência com aviso de recebimento.

Art. 8º A pessoa autorizada poderá desistir a 
qualquer tempo de apresentar ou concluir os projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações, mediante co-
municação por escrito à Secretaria-Executiva do CGP.

Parágrafo único.  Após trinta dias da comunicação 
da desistência, se não forem retirados pela pessoa au-
torizada, os documentos eventualmente encaminhados 
à Secretaria-Executiva poderão ser destruídos.

Art. 9º A avaliação e a seleção dos projetos, estu-
dos, levantamentos e investigações apresentados serão 
realizadas por comissão integrada pelos membros do 
Grupo Executivo da CTP e representantes indicados 
pelos órgãos setoriais.

§ 1º Caso os projetos, estudos, levantamentos 
ou investigações apresentados necessitem de maiores 
detalhamentos ou correções, a Secretaria-Executiva 
do CGP abrirá prazo para reapresentação.

§ 2º A não-reapresentação no prazo indicado 
pela Secretaria-Executiva do CGP permitirá revogar 
a autorização.

Art. 10.  A avaliação e a seleção dos projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações a serem uti-
lizados, parcial ou integralmente, na eventual licitação, 
serão realizadas conforme os seguintes critérios:

I – consistência das informações que subsidia-
ram sua realização;

II – adoção das melhores técnicas de elaboração, 
segundo normas e procedimentos científicos pertinen-
tes, utilizando, sempre que possível, equipamentos 
e processos recomendados pela melhor tecnologia 
aplicada ao setor;

III – compatibilidade com as normas técnicas 
emitidas pelos órgãos setoriais ou pelo CGP;

IV – razoabilidade dos valores apresentados para 
eventual ressarcimento, considerando projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações similares;

V – compatibilidade com a legislação aplicável 
ao setor;

VI – impacto do empreendimento no desenvolvi-
mento sócio-econômico da região e sua contribuição 
para a integração nacional, se aplicável;

VII – demonstração comparativa de custo e be-
nefício do empreendimento em relação a opções fun-
cionalmente equivalentes, se existentes.

Art. 11.  A avaliação e a seleção dos projetos, 
estudos, levantamentos e investigações no âmbito da 
comissão não se sujeitam a recursos na esfera admi-
nistrativa quanto ao seu mérito.

§ 1º Será selecionado um projeto, estudo, le-
vantamento ou investigação em cada categoria, com 
a possibilidade de rejeição parcial de seu conteúdo, 
caso em que os valores de ressarcimento serão apura-
dos apenas com relação às informações efetivamente 
utilizadas em eventual licitação.

§ 2º Caso a comissão entenda que nenhum dos 
projetos, estudos, levantamentos ou investigações apre-
sentados atende satisfatoriamente ao escopo indicado 
na autorização, não selecionará qualquer deles para 
utilização em futura licitação, hipótese em que todos 
os documentos apresentados poderão ser destruídos 
se não forem retirados em trinta dias a contar da data 
de publicação da decisão.

Art. 12.  A Secretaria-Executiva do CGP comuni-
cará formalmente a cada pessoa autorizada o resultado 
do procedimento de seleção.

Art. 13.  Concluída a seleção dos projetos, estu-
dos, levantamentos ou investigações, os que tiverem 
sido selecionados terão os valores apresentados para 
eventual ressarcimento analisados pela comissão.

§ 1º Caso a comissão conclua pela incompatibi-
lidade dos valores apresentados com os usuais para 
projetos, estudos, levantamentos ou investigações 
similares, deverá arbitrar o montante nominal para 
eventual ressarcimento.

§ 2º O valor arbitrado pela comissão poderá ser 
rejeitado pelo interessado, hipótese em que não se-
rão utilizadas as informações contidas nos documen-
tos selecionados, os quais poderão ser destruídos se 
não forem retirados em trinta dias a contar da data da 
rejeição.

§ 3º Na hipótese do § 2º, faculta-se à comissão 
escolher outros projetos, estudos, levantamentos ou in-
vestigações dentre aqueles apresentados para seleção.

§ 4º O valor arbitrado pela comissão deverá ser 
aceito por escrito, com expressa renúncia a quaisquer 
outros valores pecuniários.

Art. 14.  Os valores relativos a projetos, estudos, 
levantamentos ou investigações selecionados confor-
me este Decreto serão ressarcidos exclusivamente 
pelo vencedor da licitação, desde que efetivamente 
utilizados no eventual certame.

§ 1º Em nenhuma hipótese será devida qualquer 
quantia pecuniária pelo Poder Público em razão da reali-
zação de projeto, estudo, levantamento ou investigação.

§ 2º O edital para contratação da parceria pú-
blico-privada conterá obrigatoriamente cláusula que 
condicione a assinatura do contrato pelo vencedor 
da licitação ao ressarcimento dos valores relativos à 
elaboração dos projetos, estudos, levantamentos ou 
investigações utilizados na licitação.
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Art. 15.  Os autores ou responsáveis economica-
mente pelos estudos, projetos, levantamentos e investi-
gações apresentados conforme este  Decreto poderão 
participar, direta ou indiretamente, da eventual licitação 
ou da execução de obras ou serviços.

Parágrafo único.  Considera-se economicamen-
te responsável a pessoa, física ou jurídica, que te-
nha contribuído financeiramente, por qualquer meio e 
montante, para o custeio da elaboração de estudos, 
projetos, levantamentos ou investigações a serem 
utilizados em eventual licitação para contratação de 
parceria público-privada.

Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O projeto que acaba de ser lido 
será publicado e remetido à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, parecer que será lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu o Ofício nº 
271, de 2013, do Presidente da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, 
em caráter terminativo, do Projeto de Lei da Câmara 
nº 31, de 2012.

É o seguinte o Ofício:

Ofício no 271/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ

Brasília, 25 de setembro 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, com as Emendas no 1-CCJ (de reda-
ção) e no 2-CCJ (de redação), do Projeto Lei da Câmara 
no 31, de 2012, que “Acrescenta art. 85-A ao Capítulo 
VII – Da Sinalização de Trânsito da Lei no 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para dispor sobre faixas de pedestres”, de 
autoria do Deputado Sandes Júnior.

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 Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência ao Ofício nº 271, 
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso, por um décimo da composi-
ção da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo 
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regi-
mento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência comunica ao Ple-
nário que, durante o prazo único previsto no art. 122, II, 
“b”, combinado com o art. 375, inciso I, do Regimento 
Interno, foi apresentada uma emenda ao Projeto de 
Lei da Câmara nº 81, de 2013 (nº 5.740/2013, na Casa 
de origem), de iniciativa da Presidência da República, 
que autoriza o Poder Executivo Federal a instituir ser-
viço social autônomo denominado Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER 
e dá outras providências.

É a seguinte a Emenda:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A emenda vai à publicação no 
Diário do Senado Federal e em avulso, na forma re-
gimental.

A matéria volta, simultaneamente, às Comissões 
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Agricultura e 
Reforma Agrária, para exame do Projeto e da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu, da 

Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Câmara 

nº 89, de 2013 (nº 612/2011, na Casa de origem, do 

Deputado Gonzaga Patriota), que altera o art. 29 da 

Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regu-

lamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo 

sobre serviços notariais e de registro. 

É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Projeto de Lei da Câmara nº 
89, de 2013, vai ao exame da Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Queria agradecer a audiência 
de todos através da Rádio Senado, da TV Senado, e 
cumprimentar também os que nos ajudam trabalhan-
do para que a gente possa levar tudo o que acontece 
aqui na Casa, no Senado Federal, para todos os que 
estão sempre ligados.

Eu não me canso de dizer isso. Acabei de voltar 
do Acre, e é enorme o número de pessoas que dizem 
que acompanham o nosso trabalho aqui, o meu, dos 
colegas do Acre, de todo o Brasil, exatamente por con-
ta da TV Senado e da Rádio Senado.

Caro Senador Paim, hoje nós tivemos um sessão 
fantástica aqui, uma sessão do Congresso, homena-
geando o centenário do nascimento de Vinicius de 
Moraes. Foi fantástico. Uma sessão que, para mim, 
deveria fazer parte aqui da vida do Congresso, com 
música, poesia e boas lembranças desse fantástico 
poeta Vinicius de Moraes.

Com a palavra, V. Exª, Senador Paim, como ora-
dor inscrito, sem prejuízo da lista de outros colegas 
oradores.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Muito bem, Senador Jorge Viana, parabéns 
pelo comentário que faz da homenagem a Vinicius de 
Moraes.

Vinicius de Moraes, entre as suas grandes poe-
sias e letras de músicas que escreveu, trata muito do 
trabalhador, do operário em construção.

Isso tem uma ligação uma ligação direta com 
nossa atividade no Parlamento. Mas, Sr. Presidente, 
eu falei, na última quinta-feira, porque estaria viajan-
do em seguida, sobre o Dia da Criança, que é 12 de 
outubro. Naquele dia, falei muito sobre o trabalho in-
fantil, condenando-o, naturalmente, e sobre uma luta 
que todos nós travamos, para mostrar que lugar de 
criança é na escola. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu me organizei, com a compre-
ensão de V. Exª. Inclusive, vou já me referir à 3ª Con-
ferência, porque naquele dia anunciei aqui e acho que 
é muito importante o tema com que V. Exª já inicia o 
discurso.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Isso.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sei que V. Exª sempre traz outros 
temas, mas esse é muito importante.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Não, não. Mas vou pegar num outro enfoque, no 
dia de hoje, mas também sobre o Dia das Crianças, 
como havia me comprometido. Fiz aquele discurso an-
tes de viajar e hoje volto ao tema. Mas já aprofundei e 
mostrei toda a minha indignação numa luta que temos 
de travar, cada vez mais forte, contra o trabalho infantil.

Mas, Sr. Presidente, em 12 de outubro, o Brasil 
inteiro homenageou Nossa Senhora Aparecida, a Pa-
droeira do Brasil. E, nesse dia, também lembramos o 
Dia da Criança. No Dia da Criança, tive oportunidade 
de conversar, de dialogar com inúmeras crianças, não 
só filhos e netos, mas também crianças que chamo de 
filhos do Brasil.

A cada ano, na cidade de Aparecida do Norte, 
em São Paulo, crianças, adultos, idosos se preparam 
para receber a visita de fiéis dos mais diversos cantos, 
que para lá se dirigem. 

Eu tenho, no meu gabinete, uma imagem de Nos-
sa Senhora Aparecida, que recebi, lá em São Paulo, 
do Bispo. Enfim, estive diversas vezes em São Paulo, 
é uma cena belíssima. Aquela procissão imensa que 
se dirige ao Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida. 

Cada um tem os seus agradecimentos, os seus 
pedidos, as suas promessas a fazer. E ela, do alto de 
sua bondade, certamente intercede junto ao nosso Se-
nhor, para que Ele acolha a todos. Enfim, é um momento 
mágico, de união, de solidariedade, de compartilha-
mento, que sempre toca bem fundo todos os corações.

De fato, 12 de outubro é um dia especial, muito 
especial, porque é também, como eu dizia, o dia em 
que focamos a nossa atenção em nossas crianças. 
Lembramos, com alegria, a importância da nossa infân-
cia, porque todos nós fomos crianças um dia e temos 
de olhar com carinho, naturalmente, para as crianças 
de hoje e do futuro. 

Todos voltam seus olhares para esses pequeni-
nos, desejando que o futuro que lhes aguarda seja o 
mais sereno, o mais confiante e o mais próspero pos-
sível. As nossas crianças merecem esse carinho. Na 
verdade, elas merecem, em primeiro lugar, ter o direi-
to de serem simplesmente crianças, com o direito de 
brincar, de correr, de ter amigos, de abraçar a todos. 

Eu mesmo lembraria aqui – e como é bom lembrar 
– o tempo em que a responsabilidade como criança era 
a de brincar, brincar, brincar e, no máximo, de estudar. 
Que bom aquele tempo da brincadeira e dos amigos 
no colégio. Acredito que a maioria dos adultos, como 
eu, tenha algumas boas lembranças da sua infância, 
das molecagens, seja jogar bola, seja jogar dominó, 
seja brincar de esconde-esconde, seja transformar 
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folhas em bifes, seja fazer de folhas aviõezinhos, seja 
pintar uma aquarela. 

Sr. Presidente, como era bom as piadas, as his-
tórias, as gargalhadas, o banho nos rios e o dia em 
que conheci a praia. Gostava muito também de correr 
na chuva. E como era legal ouvir uma história infantil 
contada pelos mais velhos, avós, pais, tios, contada, 
enfim, por alguém que sabia falar e fazer caretas, que 
sabia dar o tom da voz e fazer com que as persona-
gens que criava ali dessem a impressão, na nossa 
imaginação, de que estavam vivas na minha frente.

Eu acredito que as sociedades se desenvolvem 
essencialmente pelo viés econômico aliado às mudan-
ças culturais, num processo de interação persistente, 
que dura pelos tempos, unindo as forças produtivas e 
a superestrutura. 

Nesse arranjo, nós temos que ter o olhar da hu-
manidade. Homens, mulheres e crianças vivem suas 
vidas, e nós, representantes do Poder Legislativo, pro-
curamos fazer com que essas vidas, todas elas, sem 
exceção, sejam vividas com alegria, com dignidade, 
com paz, com justiça.

Sr. Presidente, preocupo-me, como Parlamentar, 
com a situação da gente brasileira, sobretudo aqueles 
que ainda lutam para atingir o mínimo indispensável a 
uma vida digna. Essa preocupação me levou a olhar 
para uma questão bastante atual, que está batendo 
às nossas portas: o desenvolvimento precoce das 
nossas crianças.

Creio, ao lembrar 12 de outubro, que refletir um 
pouco sobre essa questão, passadas poucas horas do 
Dia das Crianças, é importante. Meu primeiro questio-
namento não vai ser sobre a influência dos meios de 
comunicação nesse processo, mas quero, antes disso, 
perguntar pelo significado da própria infância. Creio que 
vale a pena começarmos por aí: o que é a infância?

Criança não pode ser simplesmente definida 
pelo critério da idade, como todo ser humano de zero 
a doze anos, embora esse seja o critério mais conhe-
cido. Nós temos que olhar também para a grandeza 
do crescimento, do desenvolvimento, do conhecimen-
to, do carinho e do amor que essa criança recebe ou 
não. É bom ir um pouco mais além, olhando por uma 
linha não exclusivamente legal o sentido da infância.

A palavra “infância” tem raiz no latim infans e 
significa “sem voz”. Os antigos que utilizavam essa 
expressão queriam com ela indicar o ser humano que 
ainda não consegue se expressar claramente pela 
fala logicamente articulada, que o tempo e o saber lhe 
dão. A criança era tida como incapaz de falar. Então, 
o período em que a criança não falava era lembrado 
como infância.

O grau de dependência das crianças na fase em 
que não utilizam a linguagem corrente é muito grande. 
Os antigos, mais especialmente os gregos e romanos, 
não tinham uma boa ideia da infância. Para eles, as 
crianças eram apenas adultos que ainda não estavam 
prontos. A arte grega de esculpir, por exemplo, utilizava 
as proporções corporais dos adultos quando, na ver-
dade, esculpia a estátua de uma criança.

A criança não tinha seu lugar na condição pró-
pria de criança, como hoje entendemos. Eram, para 
eles, somente adultos incompletos. Além do mais, as 
crianças precisavam crescer e ir o quanto antes lutar 
nos campos de batalha, negociar nos mares, cuidar da 
produção agrícola, colonizar novas terras. Resumindo: 
enquanto crianças, eram um peso, um estorvo, uma 
fonte de despesa e, por isso, tinham que ir à batalha, 
tinham que trabalhar.

Essa situação que aqui descrevi, voltando ao 
tempo das histórias de Roma, durou por muitos sé-
culos. Não foi incomum, na história da humanidade, 
o desprezo, até, pelas crianças. Houve momentos da 
história medieval e da história moderna, mesmo na Eu-
ropa, em que os próprios pais desprezavam seus filhos, 
porque entendiam que eles eram um peso a carregar.

Até a entrada do século XVIII e, depois, na Ida-
de Contemporânea, datada pela Revolução Francesa, 
de 1789, a idéia de criança não estava desenvolvida. 
Das crianças, o que se desejava era que se tornassem 
adultos o mais rápido possível, para que pudessem 
cuidar das suas próprias vidas, ou seja, trabalhar, tra-
balhar e trabalhar.

Assim, precisamos reconhecer que, durante um 
largo período da história, não se deu oportunidade às 
crianças de serem, de fato, simplesmente crianças 
– brincar, ter lazer, estudar e, naturalmente, crescer. 
Mesmo o ensino, na Antiguidade, era direcionado a 
aspectos práticos da vida adulta. A criança, futuro ci-
dadão, precisava conhecer matérias básicas, como ler, 
escrever, declamar, contar e saber lutar.

A educação de crianças, entre os gregos, existia 
em grande parte por causa da gestão da cidade e não 
foi muito diferente em outras culturas. Então, temos 
que entender que estamos diante de um sistema que 
deitou fundas raízes. A preocupação atual, por parte 
dos adultos, em tornar as crianças rapidamente adul-
tas, não se restringe meramente aos efeitos nocivos de 
uma erotização precoce, em que a televisão aparece 
geralmente como culpada, mas funda-se na própria 
forma de educar as crianças.

Acredito que, hoje, no início do século XXI, mes-
mo diante de nossas maiores e melhores conquistas 
na área, ainda reproduzirmos modelos que dificultam 
o pleno desabrochar da infância. Isso acontece, Sr. 
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Presidente, em função de uma preparação ainda cada 
vez mais estruturada para representar os papéis da 
vida adulta. 

A escola, como local privilegiado de recepção 
das crianças, fonte de preparação para a vida, não 
parece ter bem claro que essa preparação não passa 
unicamente pelo aprendizado de conteúdos. É preciso 
solidariedade, amor, carinho. Preparar para a vida é dar 
às crianças sua vida de criança. A criança tem que ter 
o direito de ser criança, repito. Entendo que a escola 
precisa alargar as experiências infantis, capacitando 
para um aprendizado que não seja meramente da 
memória. A experiência escolar, a meu ver, tem que ir 
além da formação pelo conteúdo tradicional, que incen-
tiva a transformação de crianças em adultos precoces.

Essas minhas observações quanto à escola estão 
baseadas na convicção de que a má educação pode 
ser responsável por adultos – aí sim – incompletos, por 
seres humanos incompletos, que não viveram a expe-
riência verdadeira da infância em toda a sua extensão, 
pois foram convocados, de forma súbita e às vezes 
brutal, para o mundo dos adultos. Meu desejo é que 
as crianças não passem suas infâncias preparando-
-se para serem adultos, mas que vivam intensamente 
suas infâncias, plenamente, na justa medida de serem 
simplesmente crianças.

A escola não é o único ponto problemático liga-
do ao desenvolvimento infantil quando pensamos na 
preparação das nossas crianças e jovens para a vida. 
Também precisamos incluir aí a estrutura familiar e 
o mundo cultural como marcos importantes para se 
entender a questão do amadurecimento precoce. A 
estrutura familiar – não importa como ela se organize 
– deve dar segurança, afeto e amor. Isso é indispen-
sável ao perfeito desenvolvimento infantil. 

Os pais ou os responsáveis estão na base forma-
tiva e informativa dos filhos, assim como a escola. Dos 
pais, espera-se que auxiliem na formação do caráter 
dos pequenos, orientando-os do ponto de vista moral, 
segundo parâmetros aceitos cultural e socialmente. E, 
nesse momento, penso na dificuldade de bem educar 
nos tempos atuais.

A mídia globalizada e seus chamados e convo-
catórios possuem, muitas vezes, encantos que podem 
até afetar profundamente o mundo interior das crianças. 

Sei que é difícil viver e formar-se bom cidadão 
atravessando uma sociedade tormentosa e atormen-
tada, cheia de apelos a que não é fácil resistir. 

Dá para ver, na nossa sociedade pós-moderna, 
sinais que apontam para a transformação precoce das 
crianças em adultos. Não importa em que suporte a 
gente pense – cinema, televisão, teatro, literatura –, o 
velho fantasma da antiguidade reaparece e ele vem 

oferecendo, além das formas socialmente aceitas como 
importantes, infelizmente, erotismo barato, banalida-
des, entretenimentos que são elevados à condição de 
coisas sérias e desejáveis quando não o são.

A quantidade de garotas que engravidam muito 
jovens só aumenta. Nesse turbilhão, as DST (doenças 
sexualmente transmissíveis) acompanham a liberali-
dade dos costumes.

Vejo, com clareza, que o sistema institucional-
mente aceito atua como se fosse porta-voz de muitos 
efeitos. Cabe aos governos, em todos os seus planos 
de ação, atentar para essa questão do adiantamento 
da idade adulta não apenas como um distúrbio hormo-
nal, induzido, continuamente, pelo mundo subliminar 
da propaganda, ou mesmo como uma patologia do 
espírito que derrota e fere de morte a combatividade 
política dos nossos pequenos cidadãos.

Devemos ver, na sociedade complexa em que vi-
vemos, a presença de todos esses sinais e sintomas. 
Creio que a escola, como outras instituições, tem papel 
fundamental na formação dos homens e mulheres do 
amanhã, ou seja, do futuro. É preciso lembrar que é a 
partir da escola que as experiências de mundo se di-
versificam e, mesmo, muitas dessas experiências têm 
na escola seu primeiro lugar de manifestação.

Sr. Presidente, devemos lembrar que a formação 
cidadã ultrapassa o mundo escolar, espalhando-se 
pelas muitas instâncias da sociedade. 

Não podemos esquecer que a aldeia global – na 
expressão do grande McLuhan – canta seu canto de 
sereia e nos convoca para coisas nem sempre confi-
áveis ou adequadas.

A televisão, graças a sua disseminação, tem um 
papel formativo e informativo que, apesar de secundá-
rio, revela-se perturbador. A qualidade dos programas 
televisivos criados para crianças, no Brasil, nem sem-
pre demonstra cuidado pedagógico com a formação 
da mentalidade infantil.

A televisão também é veículo para mensagens 
subliminares de forma e de conteúdo, reforçadas anos 
a fio nos pequenos telespectadores, que dificilmente 
sabem lidar com a informação recebida.

Não podemos esquecer que a sociedade está 
ligada em rede e os acontecimentos atuais País afora 
têm demonstrado o quanto essas mídias sociais po-
dem ser importantes na construção da mentalidade 
crítica de cidadãos que vivem em uma democracia 
aberta como a do Brasil.

Não resta dúvida de que precisamos de entre-
tenimento, claro que precisamos de entretenimento, 
mas precisamos mais do que isso, de gente que saiba 
ponderar o mundo, para transformá-lo... 

(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... com responsabilidade, amor e alegria em 
uma morada também aprazível.

Crianças não são adultos, nem miniaturas de 
adultos, disso estou convencido. Crianças serão adul-
tos, mas esse processo tem de se dar no tempo certo. 
Tudo ao seu tempo. A infância não pode simplesmente 
ser apagada ou relegada a segundo plano de modo 
gratuito ou impositivo na visão daqueles que querem 
que a criança seja adulta o mais rápido possível.

Creio que vale pontuar, ainda, Sr. Presidente, o 
que a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos 
da Criança afirma, em seus princípios, que todos os 
direitos aplicam-se a todas as crianças sem exceção 
e que todas as ações que dizem respeito à criança 
deverão estar de acordo com os seus interesses, os 
interesses da criança.

Diz, ainda, que os pontos de vista de meninos e 
meninas devem ser considerados em todos os assun-
tos que digam respeito as suas vidas.

Infelizmente, o barco nem sempre navega con-
forme deve!

Nós temos diante de nós uma realidade de viola-
ção de direitos das crianças que merece uma análise 
profunda. Temos uma realidade que exige medidas 
voltadas para romper com o quadro de trabalho in-
fantil – como falei na semana passada –, da violência 
sexual, do número de jovens em conflito com a lei, do 
desrespeito à liberdade de expressão, da questão do 
pensamento,...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... de consciência e de crença e o número de 
jovens e crianças que são assassinados. 

Isso sem esquecer os problemas de discriminação 
que sofrem as crianças negras, pardas, índias, pobres 
e também as crianças com deficiência.

Há poucos dias, falei sobre a importância de 
conseguirmos erradicar, em uma luta permanente, o 
trabalho infantil.

As cenas atuais que temos diante de nós mos-
tram crianças coletando material reciclável, venden-
do balas, fazendo malabarismo nos faróis, pedindo 
esmolas, trabalhando no campo, na cidade e até nas 
minas de carvão. Mostram crianças cortando cana, 
expostas aos ferimentos que esse tipo de tarefa cau-
sa ou, então, trabalhando na mineração, na colheita, 
da manhã à noite.

Sr. Presidente, terminando, a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) aponta que o mundo tem 
168 milhões de crianças trabalhando. No Brasil, 257 
mil estão em trabalho doméstico. Como podemos ver, 

muita coisa precisa mudar. Nós temos de lutar nesse 
sentido.

Para finalizar, Sr. Presidente, quero deixar aqui 
uma mensagem para as crianças, que diz o seguinte.

Eu gostaria de poder dar um abraço em cada um, 
em cada uma de vocês.

Eu quero que vocês saibam que, quando a gente 
cresce, sente muita saudade de ser criança, porque 
ser criança é muito, muito bom.

Aproveitem essa época, brinquem, tomem banho 
no rio, conheçam as mais variadas áreas de uma brin-
cadeira sadia, mas não deixem de estudar também, 
porque o estudo é que vai lhes ajudar, amanhã ou de-
pois, na caminhada da vida.

E se você, que é pequeno, está tendo que traba-
lhar como gente grande...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – ... saiba que nós estamos trabalhando para 
mudar. Rebele-se! Diga: eu quero estudar; eu não te-
nho que trabalhar com esta idade.

Eu espero que, logo, logo, você possa parar de 
ter que ser adulto e possa encher seu coração com a 
faceirice que a infância merece.

Aos adultos – é a última frase, Sr. Presidente –, 
eu faço um apelo muito profundo: por favor, deixem que 
as crianças sejam crianças. Não permitam que elas 
percam a alegria de viver, intensamente, plenamente, 
essa época tão especial de suas vidas. Nós não temos 
o direito de ver um jovem, amanhã, dizer: eu não fui 
criança; não me lembro da minha infância. Todos têm 
de ter o direito de ser criança.

Obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Pronunciamento sobre o Dia da Criança. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no sábado, 

12 de outubro, o Brasil inteiro homenageou Nossa Sra. 
Aparecida, a Padroeira do Brasil e, nesse dia, também, 
festejamos o Dia da Criança.

A cada ano, na cidade de Aparecida do Norte, 
em São Paulo, crianças, adultos, idosos se preparam 
para receber a visita de fiéis, dos mais diversos cantos, 
que prá lá se dirigem.

É uma cena incrível aquela procissão imensa 
que se dirige ao Santuário Nacional de Nossa Senho-
ra Aparecida. 

Cada um tem os seus agradecimentos ou seus 
pedidos a fazer. E ela, do alto de sua bondade, certa-
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mente intercede junto ao nosso Senhor para que Ele 
acolha a todos.

É um momento de união, de solidariedade, de 
compartilhamento que sempre toca fundo os corações.

12 de outubro é, de fato, um dia muito especial, 
porque é, também, o dia em que focamos nossa atenção 
em nossas crianças. Comemoramos o Dia da Criança!

Todos voltam seus olhares para os pequeninos 
desejando que o futuro que lhes aguarda seja o mais 
sereno, o mais confiante e próspero possível.

E nossas crianças merecem isto! 
Na verdade, elas merecem em primeiro lugar, ter 

o direito de ser, simplesmente, crianças.
Puxa vida, que coisa boa é poder brincar! 
Acredito que a maioria dos adultos tenha algu-

mas boas lembranças das suas molecagens infantis. 
Jogar bola, dominó, brincar de esconde-esconde ou 
então de transformar folhas em bifes e cozinhá-las em 
panelinhas improvisadas também. Ah..., e que tal as 
boas gargalhadas ao pular nas poças d’água forma-
das pela chuva?!

E como era sensacional ouvir uma boa estória 
infantil contada por alguém que sabia fazer caretas, 
sabia dar o tom de voz certo para cada personagem. 
Bom demais!

Srªs e Srs. Senadores, eu acredito que as socie-
dades se desenvolvem essencialmente pelo viés eco-
nômico aliado às mudanças culturais, num processo de 
interação persistente – que dura pelos tempos – unindo 
as forças produtivas e a superestrutura. 

Nesse arranjo de humanidade, homens, mulheres 
e crianças vivem suas vidas e nós, representantes do 
Poder Legislativo, procuramos fazer com que essas 
vidas, todas elas, sem exceção, sejam vividas com 
alegria, dignidade, paz, justiça.

Eu me preocupo, como parlamentar, com a si-
tuação da nossa gente brasileira, sobretudo aqueles 
que ainda lutam para atingir o mínimo indispensável 
a uma vida digna.

Essa preocupação me levou a olhar para uma 
questão bastante atual, que está batendo às nossas 
portas: o desenvolvimento precoce das nossas crianças.

Creio que refletir um pouco sobre essa questão, 
passadas poucas horas do Dia das Crianças, pode ser 
muito importante.

Meu primeiro questionamento não vai ser sobre 
a influência dos meios de comunicação nesse proces-
so, mas quero, antes disso, perguntar pelo significado 
da própria infância. 

Creio que vale a pena começarmos por aí: o que 
é a infância? 

Criança não pode ser simplesmente definida por 
critério de idade, como todo ser humano de zero a doze 

anos, embora esse critério seja por demais valioso do 
ponto de vista prático. 

Mas, é bom ir um pouco além, olhando por uma 
linha não exclusivamente legal o sentido da infância.

A palavra “infância” tem raízes no Latim (infans), 
e significa “sem voz”. Os antigos, que utilizavam essa 
expressão, queriam, com ela, indicar o ser humano 
que ainda não consegue se expressar pela fala logi-
camente articulada. 

A criança era tida como “incapaz” de falar. Então, 
o período em que a criança não falava era caracteri-
zado como infância. 

O grau de dependência das crianças na fase em 
que não utilizam a linguagem corrente é muito grande. 

Os antigos, mais especialmente os gregos e ro-
manos, não tinham uma boa ideia de infância. 

Para eles, as crianças eram apenas adultos que 
ainda não estavam prontos. A arte grega de esculpir, 
por exemplo, utilizava as proporções corporais dos 
adultos quando, na verdade, esculpia a estátua de 
uma criança. 

A criança não tinha seu lugar na condição pró-
pria de criança, como hoje entendemos. Eram adultos 
incompletos.

Além do mais, as crianças precisavam crescer e 
ir o quanto antes lutar nos campos de batalha, nego-
ciar nos mares, cuidar da produção agrícola, colonizar 
novas terras. 

Resumindo: enquanto crianças, eram um peso 
morto, um estorvo, uma fonte de despesa.

Essa situação durou por muitos séculos. Não 
foi incomum, na história da humanidade, o desprezo 
pelas crianças.

Houve momentos da história medieval e da his-
tória moderna, mesmo na Europa, em que os próprios 
pais desprezavam seus filhos.

Até a entrada do século 18 e, depois, a idade con-
temporânea, datada pela revolução francesa de 1789, 
a ideia de criança não estava desenvolvida. 

Das crianças, o que se desejava era que se tor-
nassem adultos o mais rápido possível, para que pu-
dessem cuidar das suas próprias vidas como adultos.

Assim, precisamos reconhecer que, durante um 
largo período da história não se deu oportunidade às 
crianças, de serem, de fato, crianças.

Mesmo o ensino, na antiguidade, era direcionado 
a aspectos práticos da vida adulta. A criança, futuro 
cidadão, precisava conhecer matérias básicas, como 
ler, escrever, declamar, contar. 

A educação de crianças, entre os gregos, existia 
em grande parte por causa da gestão da cidade e não 
foi muito diferente em outras culturas. 
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Então, temos que entender que estamos diante 
de um sistema que deitou fundas raízes. 

A preocupação atual, por parte dos adultos, em 
tornar as crianças rapidamente adultas, não se restrin-
ge meramente aos efeitos nocivos de uma erotização 
precoce em que a televisão aparece geralmente como 
“culpada”, mas funda-se na própria forma de educar 
as crianças. 

Acredito que, hoje, no início do século 21, mes-
mo diante de nossas maiores e melhores conquistas 
na área, ainda reproduzimos modelos que dificultam 
o pleno desabrochar da infância.

E isso acontece em função de uma preparação 
cada vez mais estruturada para representar os papéis 
da vida adulta.

A escola, como local privilegiado de recepção 
das crianças, fonte de preparação para a vida, não 
parece ter bem claro que essa preparação não passa 
unicamente pelo aprendizado de conteúdos. 

Preparar para a vida é dar – ou devolver – às 
crianças suas vidas de crianças. 

Entendo que a escola precisa alargar as experi-
ências infantis, capacitando para um aprendizado que 
não seja meramente da memória.

A experiência escolar, a meu ver, tem de ir além 
da formação pelo conteúdo tradicional que incentiva 
a transformação de crianças em adultos precoces.

Essas minhas observações quanto à escola es-
tão baseadas na minha convicção de que a má edu-
cação pode ser responsável por adultos incompletos, 
por seres humanos incompletos, que não viveram a 
experiência da infância em toda a sua extensão, pois 
foram convocadas de forma súbita e às vezes brutal 
para o mundo adulto.

Meu desejo é que as crianças não passem suas 
infâncias preparando-se para serem adultos, mas que 
vivam suas infâncias plenamente, na justa medida de 
serem simplesmente crianças.

Mas a escola não é o único ponto problemático 
ligado ao desenvolvimento infantil quando pensamos 
na preparação das nossas crianças e jovens para a 
vida adulta.

Também precisamos incluir aí a estrutura fami-
liar e o mundo cultural como marcos importantes para 
se entender a questão do amadurecimento precoce. 

A estrutura familiar, não importa como ela se or-
ganize, deve dar segurança e afeto indispensáveis ao 
perfeito desenvolvimento infantil. 

Os pais ou responsáveis estão na base formativa 
e informativa dos filhos, assim como a escola. 

Dos pais espera-se que auxiliem na formação 
do caráter dos pequenos, orientando-os do ponto de 

vista moral, segundo parâmetros aceitos cultural e 
socialmente. 

E, nesse momento penso na dificuldade que é 
bem educar nos tempos atuais. A mídia globalizada 
– e seus chamados e convocatórias – possui, muitas 
vezes, encantos que podem afetar profundamente o 
mundo interior das crianças. 

Sei que é difícil viver e formar-se bom cidadão 
atravessando uma sociedade tormentosa e atormenta-
da, cheia de apelos que não são tão fáceis de resistir.

Dá para ver na nossa sociedade pós-moderna, 
sinais que apontam para a transformação precoce das 
crianças em adultos. 

Não importa em que suporte a gente pense – ci-
nema, televisão, teatro, literatura – o velho fantasma 
da antiguidade reaparece...

E ele vem oferecendo (além das formas social-
mente aceitas como importantes), erotismo barato, 
banalidades e entretenimento que são elevados à 
condição de coisas sérias e desejáveis. 

A quantidade de garotas que engravidam muito 
jovens só aumenta. Nesse turbilhão, as DST (Doenças 
Sexualmente Transmissíveis) acompanham a liberali-
dade dos costumes. 

Vejo com clareza que o sistema institucional-
mente aceito atua como se fosse porta-voz de muitos 
desses efeitos. 

Cabe aos governos, em todos os seus planos 
de ação, atentar para a questão do “adiantamento da 
idade adulta”, não apenas como um distúrbio psicos-
somático ou hormonal, induzido continuamente pelo 
mundo subliminar da propaganda, ou mesmo como 
uma patologia do espírito, que derrota e fere de morte a 
combatividade política dos nossos pequenos cidadãos. 

Devemos ver, na sociedade complexa em que 
vivemos, a presença de todos esses sinais e sintomas.

Creio que a escola, como outras instituições, tem 
papel fundamental na formação do homem e da mulher. 

É preciso lembrar que é a partir da escola que 
as experiências de mundo se diversificam e mesmo 
muitas dessas experiências têm na escola seu primeiro 
lugar de manifestação.

Mas, devemos lembrar que a formação cidadã ul-
trapassa o mundo escolar espalhando-se pelas muitas 
instâncias da sociedade. 

Não podemos esquecer que a aldeia global – na 
expressão de MacLuhan – canta seu canto de sereia 
e nos convoca para coisas nem sempre confiáveis ou 
adequadas. 

A televisão, graças a sua disseminação, tem um 
papel formativo e informativo que, apesar de secun-
dário, revela-se perturbador. 
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A qualidade dos programas televisivos criados 
para crianças, no Brasil, nem sempre demonstra cuida-
do pedagógico com a formação da mentalidade infantil. 

A televisão também é veículo para mensagens 
subliminares de forma e de conteúdo, reforçadas anos 
a fio nos pequenos telespectadores, que dificilmente 
sabem lidar com a informação recebida. 

Não podemos esquecer que a sociedade está 
ligada em rede e os acontecimentos atuais País afora 
têm demonstrado o quanto essas mídias sociais po-
dem ser importantes na construção da mentalidade 
crítica de cidadãos que vivem em uma democracia 
aberta como a do Brasil.

Srªs e Srs. Senadores, não resta dúvida de que 
precisamos de entretenimento, mas precisamos, mais 
que isso, de gente que saiba ponderar o mundo, para 
transformá-lo com responsabilidade, amor e alegria 
em uma morada aprazível.

Crianças não são adultos, nem miniaturas de 
adultos, disso estou certo. 

Crianças serão adultos, mas esse processo tem 
de se dar no tempo certo. A infância não pode simples-
mente ser apagada ou relegada a segundo plano, de 
modo gratuito ou impositivo. 

Creio que vale pontuar, ainda, Senhor Presidente, 
o que a Convenção das Nações Unidas dos Direitos 
da Criança afirma, em seus princípios: que todos os 
direitos aplicam-se a todas as crianças sem exceção 
e que todas as ações que dizem respeito à criança de-
verão estar de acordo com os seus interesses. 

Diz, ainda, que os pontos de vista de meninos e 
meninas devem ser considerados em todos os assun-
tos que digam respeito as suas vidas.

Infelizmente, o barco nem sempre navega con-
forme deve!

Nós temos diante de nós uma realidade de vio-
lação de direitos das crianças que merece uma aná-
lise profunda.

Temos uma realidade que exige medidas volta-
das para romper com o quadro do trabalho infantil, da 
violência sexual, do número de jovens em conflito com 
a Lei e do desrespeito à liberdade de expressão, de 
pensamento, de consciência e de crença.

Isto sem esquecer dos problemas de discrimina-
ção que sofrem as crianças negras, as crianças pobres, 
as crianças com deficiência física.

Há poucos dias falei sobre a importância de con-
seguirmos erradicar o trabalho infantil.

As cenas atuais que temos diante de nós, mos-
tram crianças coletando material reciclável, venden-
do balas, fazendo malabarismo nos faróis, pedindo 
esmolas.

Mostram crianças cortando cana, expostas aos 
ferimentos que esse tipo de tarefa causa, ou então, 
trabalhando na mineração, na colheita antes do pri-
meiro sol da manhã.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
aponta que o mundo tem 168 milhões de crianças traba-
lhando. No Brasil, 257 mil estão em trabalho doméstico.

Como podemos ver, muita coisa precisa mudar. 
Nós temos que nos esforçar mais e mais prá isso.

Para finalizar este pronunciamento, meus caros, 
eu quero deixar uma mensagem para nossas crianças:

“Eu gostaria de poder dar um abraço em cada 
um, em cada uma de vocês. 

Eu quero que vocês saibam que quando a gente 
cresce, sente muita saudade de ser criança, porque 
ser criança é muito bom.

Aproveitem essa época, brinquem bastante e 
não deixem de estudar também, porque o estudo vai 
ajudar vocês em muitas coisas na vida.

E se você, que é pequeno, está tendo que tra-
balhar como gente grande, saiba que nós estamos 
trabalhando muito prá mudar isso e eu espero que, 
logo, logo, você possa parar de ter que ser adulto e 
possa encher seu coração com a faceirice que a in-
fância merece”.

Aos adultos eu faço um apelo muito profundo: por 
favor, deixem que as crianças sejam crianças, não per-
mitam que elas percam a alegria de viver plenamente 
essa época tão especial nas nossas vidas!

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Cumprimento o Senador Paulo 
Paim. Inclusive minha fala de hoje se refere ao mesmo 
tema. Se V. Exª puder fica na Presidência para que eu 
possa usar da tribuna... Em seguida, o Senador Rodrigo 
Rollemberg; depois, o Senador Alvaro Dias.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Passamos a palavra ao 1º Vice-
-Presidente desta Casa, Senador Jorge Viana.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Caro Presidente Paim, colegas Senadores, 
Senadoras, todos que me acompanham na Rádio e 
TV Senado, queria, antes de mais nada, Presidente, 
dizer que V. Exª foi muito feliz de trazer esse tema para 
cá. No fim de semana, foi o Dia da Criança; participei 
no meu Estado, inclusive fiz uma postagem, Senado-
ra Ana Amélia, depois gostaria que V. Exª pudesse 
dar uma olhadinha no meu Facebook, foram mais de 
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900 pessoas diferentes que curtiram e mais de 100 
comentaram, Senador Rodrigo Rollemberg; boa par-
te comentando meu penteado na postagem, porque 
tirei uma fotografia atual e coloquei um foto minha de 
criança, Senador Paim, só que todos descobriram que 
aquele corte do Ronaldo, aquele topete do Cebolinha 
que ele usou na Copa, não era original do Ronaldo 
Fenômeno, eu fui o criador lá no Acre, há mais de 
40 anos; aí foi todo mundo em cima: “Mas todos nós 
achávamos que era o Ronaldo o criador!” E todos fi-
caram comentando, está bem interessante no meu 
Facebook – www.facebook.com/senadorjorgeviana. No 
Acre, na época, não tinha telefone e, na fotografia, eu 
estava com o telefone, já estava tentando ficar ligado, 
me comunicar. Então, foi um recorde, mais de 15 mil 
pessoas visualizaram a postagem. Sei que o Senador 
Rodrigo é ligado, ele está aí. Veja se não é... Quando 
encontrar o Ronaldo Fenômeno, diga: “Rapaz, aquilo 
ali você já estava copiando!”

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Qual dos dois? Aquele estilo 
mais moicano ou aquele outro que é só um topetezi-
nho na frente?

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC.) – Só fica aquele...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Aquele é mais radical que o estilo 
moicano ainda; avançado para a época.

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC.) – À vitória do Botafogo, vou fazer daqui a pouco, 
em homenagem aos botafoguenses e flamenguistas, 
já vou fazer uma postagem.

Não é possível, vou pôr os gols. Os flamenguis-
tas que não viram os dois gols do Botafogo poderão 
assistir no meu Facebook. Claro que com uma pitada 
de um botafoguense feliz; aí o pessoal do Flamengo 
desaparece. Ficam me enchendo, gozando, quando o 
Flamengo sai vitorioso e meu Botafogo perde, ficam 
me lembrando que fazia trezes anos que o Botafogo 
não ganhava, num Brasileirão. E, agora, nós somos o 
segundo colocado. Ontem, no Maracanã, tivemos uma 
vitória extraordinária!

Mas, neste fim de semana, Dia da Criança, tam-
bém vi e queria cumprimentar as pessoas todas que, 
nesse dia, procuram criar um ambiente para ter o sor-
riso de uma criança, pessoas que trabalham em meu 
gabinete, pessoas na minha família que, todos os anos, 
fazem um trabalho fantástico.

Eu passei o Dia de Nossa Senhora na Vila Pia 
e fui tão bem recebido – daqui a pouco também vou 
postar – no Km 52 da BR-317, rumo à Boca do Acre. 
Lá, numa missa muito bonita celebrada pelo Bispo 
Dom Joaquim, tivemos a consagração do Santuário de 

Nossa Senhora, e pude passar uma manhã de sábado 
muito em paz, rezando e pedindo a Deus que ajude a 
olhar pelas crianças e pelos idosos.

Lugar de criança, como disse o Senador Paim, é 
na escola e, quando não estiver na escola, é brincan-
do. Eu tive o privilégio de ser criança assim: descalço, 
sem camisa, só de short feito pela minha mãe. No Acre, 
só os ricos tinham condição de comprar roupa feita. 
A grande maioria da população comprava o corte nas 
Pernambucanas, na Casa Batista ou na Casa Natal. 
Minha mãe era uma boa costureira e costurava para 
todos nós. Nossas roupas eram feitas em casa durante 
muito tempo, até a adolescência. Nós todos devemos 
lembrar que lugar de criança é na escola.

O Brasil sediou a III Conferência Internacional 
na semana passada. Eu estive lá, acompanhando o 
Presidente Lula, no encerramento. E trago hoje para 
cá, Presidente Paim, um discurso, do qual vou ler uma 
parte, mas pedirei que conste nos Anais, porque o tra-
balho do menor no Brasil é disciplinado pela Constitui-
ção Federal no inciso XXXIII do art. 7º, que proíbe o 
trabalho infantil ao estabelecer os 16 anos como idade 
limite para o início da atividade de trabalho. A única 
exceção à regra é o trabalho na condição de aprendiz, 
a partir de 14 anos. 

Art. 7º  ............................................................
 .......................................................................
XXXIII – proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos.
 .......................................................................

Essa é uma das conquistas da nossa Constitui-
ção, que celebra agora 25 anos. 

Encontram-se disposições semelhantes tanto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quanto 
na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 60.

Muito embora se permita o trabalho daqueles 
com idade de 16 a 18 anos, são delineados limites 
rigorosos em virtude de estar o adolescente em fase 
de desenvolvimento físico, psíquico e moral. 

Por essa razão, a Constituição Federal e a legis-
lação infraconstitucional proíbem que o menor preste 
trabalho no período noturno em condições de insalu-
bridade, periculosidade e penosidade, em locais pre-
judiciais à formação e ao seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social, e em horários ou locais que 
não permitam a frequência à escola.

Eu faço um comentário. Todos nós deparamos, 
às vezes, com o debate, todo mundo discutindo a me-
nor idade, discutindo punição para o adolescente que 
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venha a cometer crime, mas, no fundo, todos nós que 
somos pais e mães de família temos que entender que 
é verdade que o mundo mudou. O mundo parece que 
está mais acelerado.

Nós temos que rever, sim, algumas regras, cri-
térios e legislações, mas nós não podemos perder de 
vista que criança é criança. E a pior coisa para uma 
família é quando ela tem uma criança que se perdeu 
na vida, que não se acha na vida. É uma tristeza, afeta 
todos de uma família. E nós temos muitos exemplos, 
do nosso lado, com amigos, com parentes, com pes-
soas que a gente conhece. 

E uma parcela da culpa por esse desvio, que 
muitos jovens brasileiros têm, é essa não aceitação 
ou esse não acolhimento que temos com as nossas 
crianças. Se elas fossem bem acolhidas, em escolas 
de tempo integral, em creches num primeiro momento, 
podendo brincar, podendo levar adiante aquilo que mui-
tos de nós tivemos a sorte de ter, que é uma família, e 
podendo viver essa fase fantástica da vida, que é ainda 
a da inocência da criança, certamente nós teríamos 
menos problemas do que os que enfrentamos hoje. 

Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu venho 
à tribuna do Senado porque eu entendo que tem de 
haver um esforço do mundo inteiro no combate ao 
trabalho infantil. 

A primeira conferência, Sr. Presidente, Paim, 
tentando pactuar, tentando comprometer os países, 
mundo afora, no combate ao trabalho infantil, foi feita 
em 1997, em Amsterdã, na Holanda. 

A segunda conferência foi em 2010, em Haia, 
na Holanda também, com a participação de 450 dele-
gados, 80 países. E, agora, o Brasil sediou a terceira 
conferência que, lamentavelmente, não ganhou na 
Imprensa o especo que deveria. 

Nós tínhamos aqui um número recorde de países 
presentes e só conseguimos trazer essa conferência 
para cá porque o próprio Ministro do Desenvolvimento 
Social e Trabalho da Holanda, Piet Donner, em Haia, 
em 2010, falou: “O Brasil tem feito a sua parte e está 
engajado em colaborar com os países irmãos nessa 
busca comum por um mundo livre do trabalho infantil”. 
Quer dizer, o Brasil conquistou a autoridade de sediar 
essa Conferência.

Talvez, quem está me ouvindo, quem está me 
assistindo pela TV Senado não saiba quantas crian-
ças e adolescentes de cinco a 17 anos estão em si-
tuação de trabalho infantil no mundo hoje. Em 2008, 
215 milhões de crianças estavam presas ao trabalho 
infantil, 115 milhões das quais envolvidas nas piores 
formas de trabalho infantil. E o que se constata é que 
a redução de crianças em trabalho infantil está sendo 
feita de forma muito lenta mundo afora. 

O panorama que temos é de uma situação que 
segue desafiadora. V. Exª falou, Senador Paim, dos 168 
milhões que temos hoje, no mundo, de crianças no tra-
balho infantil. E esse mundo de crianças trabalhando é 
na Ásia e na África. Infelizmente, na América Latina e 
Caribe – claro, temos uma população também menor 
–, há perto de 10% do contingente, dez milhões de 
crianças. Na África, é perto de 58 milhões de crianças 
e na Ásia são 96 milhões de crianças. O Brasil tinha, 
no começo dos anos 90, 8,5 milhões de crianças sub-
metidas ao trabalho infantil – 8,5 milhões de crianças! 

De 1992 para cá – é bom que se diga – houve 
uma redução, e hoje o número de crianças submetidas 
ao trabalho infantil é 3.600 mil meninas e meninos, ou 
seja, tivemos uma redução de mais de cinco milhões, 
uma redução que nos dá autoridade diante do mundo. 

A queda, nos últimos dez anos, do trabalho in-
fantil no mundo foi próxima de 30%. No Brasil, em 
determinadas faixas etárias, alcançou 67%. Isso não 
é fruto do acaso, isso é fruto de políticas públicas, e 
começou, especialmente, no governo do Presidente 
Fernando Henrique, mas ganhou força no governo do 
Presidente Lula, quando nós tivemos o programa so-
cial que hoje é referência no mundo, um programa de 
segurança alimentar, não mais uma ação de governo, 
mas uma ação do Estado brasileiro, institucionalizada 
como política pública, como lei, que atinge 50 milhões 
de pessoas. 

Eu estava na conferência onde o Presidente Lula 
fez um discurso memorável, em que lembrou que há 
um vínculo direto, Presidente Paim, entre a miséria, a 
pobreza e o trabalho infantil. Um é sombra do outro. 
Ele falava que, na família dele, foi ver um pedaço de 
pão com sete anos de idade. Ele falava das dificulda-
des que vivia sua mãe, sem o marido, sem trabalho, 
sem condições de alimentar o filho. Quando chegava 
a hora da refeição, muitas vezes não havia absoluta-
mente nada para comer, uma família numerosa como 
a dele. E lembrava que foi essa experiência traumática 
que fez com que assumisse um compromisso, no seu 
primeiro governo, de trabalhar para que todos, abso-
lutamente todos, no Brasil, pudessem ter o direito de 
fazer pelo menos três refeições por dia. 

O Presidente Lula dizia que, só na crise econô-
mica mundial dos últimos anos, o mundo comprome-
teu US$10 trilhões. Só na Guerra do Iraque, foi gasto 
mais de US$1 trilhão, e o mundo segue dizendo que 
não tem dinheiro para combater o trabalho infantil, que 
não tem dinheiro para combater a fome. 

O Presidente Lula lembrava, na sua fala, que há 
uma lógica perversa no mundo: “Quando se gasta di-
nheiro com pobre é despesa; quando se tem dinheiro 
chegando aos ricos, aí não, aí é investimento.”
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Então, eu queria, Sr. Presidente, dizer que, gra-
ças a uma opção, a uma decisão política brasileira, o 
Brasil ganhou autoridade para sediar a III Conferência 
de Trabalho Infantil, mas fez isso por conta do Progra-
ma Bolsa Família. Dez anos de Programa, redução 
do trabalho infantil em 67%. Dez anos de Programa, 
a maior inclusão social ocorrida no Planeta – 50 mi-
lhões de pessoas beneficiadas. Agora, o Brasil ganha 
autoridade para dizer que cumpriu as metas do milênio 
de combate ao trabalho infantil, de combate à fome, 
e que agora, com autoridade, cobra de outros países 
que sigam seu exemplo.

Eu queria dizer que no Acre o Governador Tião 
Viana, através do Secretário Torres, da Ação Social, 
junto com o Prefeito Marcos Alexandre, assinou um 
compromisso de enfrentar o problema do trabalho in-
fantil. Nós já tivemos grandes conquistas, seja com o 
Prefeito Raimundo Angelim, seja comigo, na Prefeitura, 
e depois no Governo, seja no Governo Binho. Agora, 
está sendo feito um pacto do Governador Tião Viana 
com o prefeito no sentido de trabalhar e conseguir mu-
dar radicalmente esses números que ainda nos afron-
tam no Brasil, em todos os Estados, nos Municípios e, 
especialmente, no mundo.

A situação é gravíssima de trabalho infantil em 
Cruzeiro do Sul, Município que tem, segundo os levan-
tamentos, quase 1.700 crianças ainda sujeitas ao tra-
balho infantil. A situação também é grave em Tarauacá, 
com 1.200 crianças; em Feijó, com 1.400 crianças; e 
em Sena Madureira, com 1.100. Em Rio Branco, são 
4.000 crianças, mas, como Rio Branco tem uma popu-
lação mais de três vezes a população de Cruzeiro do 
Sul, o Município que tem a situação mais grave, mas 
crítica, é ainda o Município de Cruzeiro do Sul. 

Mas o problema não é de um prefeito ou de ou-
tro; o problema é de todos. Na condição de Senador, 
pretendo este ano, com as minhas emendas, destinar 
recursos que possam criar condição para que este 
programa, este pacto seja implementado.

Então, Sr. Presidente, já para concluir, queria pe-
dir que conste, nos Anais da Casa, a íntegra da fala 
que estou fazendo aqui. 

Nós temos testemunho da criação de órgãos, al-
terações de leis, implantação de programas de geração 
de renda para as famílias. A Ministra Tereza Campello, 
que trabalhou na concepção dos programas e agora 
trabalha na implementação, como Ministra, tem, sim, 
aumentado a sua autoridade de poder falar em nome 
de todos os brasileiros, demonstrando claramente que 
o Brasil fez uma opção política, tomou uma decisão de 
poder, no sentido de estender a mão aos mais pobres.

Segundo os dados da Organização Internacio-
nal do Trabalho, os resultados alcançados no Brasil, 

no combate ao trabalho infantil, especialmente a partir 
de 95, merecem reconhecimento nacional e internacio-
nal. Recentemente, o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância – UNICEF, em parceria com a Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação, publicou o relatório 
“Todas as crianças na escola em 2015 – iniciativa global 
pelas crianças fora da escola”. O estudo mostra quem 
são, onde estão as crianças e adolescentes que não 
frequentam o ensino regular e apresenta uma série de 
recomendações para o desenvolvimento de políticas 
públicas contra a evasão escolar.

Segundo dados do relatório, cerca de 3,7 mi-
lhões...

(Soa a campainha.)

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC) – ... de crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, 
estão fora da escola. Desses, cerca de 1,5 milhão são 
adolescentes de 15 a 17 anos. Duas são as causas 
encontradas como principais responsáveis por tal es-
tado de coisas: a pobreza e o trabalho infantil.

Então, Sr. Presidente, eu não tenho dúvidas de 
que o Brasil está no caminho certo, mas é necessá-
rio repactuarmos um compromisso de cuidarmos das 
nossas crianças. Primeiro, para que elas não passem 
privação e vivam em segurança alimentar; e, segundo, 
para que não tenham que se submeter, por conta da 
precariedade de suas famílias, ao trabalho precoce.

Por fim, queria pedir que constasse, nos Anais, 
uma entrevista dada à Carta Maior pelo José Graziano 
da Silva, que hoje é diretor da FAO, organismo refe-
rência na análise na busca de livrar o mundo da fome 
através da produção de alimentos. 

O Graziano deu, recentemente, uma entrevis-
ta que merece ser lida, e que peço para constar nos 
Anais desta Casa.

Ele fala dos avanços que o Brasil experimentou, 
da referência que o Brasil passou a ser e também da 
importância de serem implementadas e repactuadas as 
políticas no mundo no sentido de garantir a segurança 
alimentar dos mais pobres, especialmente na África, 
aqui também, nas Américas e Caribe, e, obviamente, 
na Ásia, especialmente no sudeste asiático. E fala tam-
bém da importância de terem sido incluídos 50 milhões 
de brasileiros no Programa de Segurança Alimentar.

Portanto, Sr. Presidente, concluo, dizendo que, 
na semana em que celebramos o Dia da Criança, é 
importante entender que são dois os gravíssimos pro-
blemas que as nossas crianças enfrentam: a fome – 
isso é no mundo inteiro – e o trabalho infantil. 

Obviamente, a pobreza e o trabalho infantil são 
vizinhos da violência e da insegurança. E é nesse sen-
tido que espero que tanto o Senado como a Câmara 
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– os nossos trabalhos – possam priorizar os projetos 
que levem em conta o combate a essa situação de 
exploração daquilo que temos mais precioso. 

Se a vida é a preciosidade que Deus nos deu, as 
crianças são a expressão dessa vida e merecem toda 
a atenção, principalmente dos que ocupam espaço de 
poder no Brasil e no mundo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR JORGE VIANA

O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 
– AC. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

TRABALHO INFANTIL

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Brasil, 
o trabalho do menor é disciplinado pela Constituição 
Federal, no inciso XXXIII do artigo 7o, que proíbe o 
trabalho infantil ao estabelecer os 16 anos como idade 
limite para o início da atividade laborai. A única exce-
ção à regra é o trabalho na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos.

Art. 7º .............................................................
XXXIII – proibição de trabalho noturno, peri-
goso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
dos quatorze anos.
 .......................................................................

Encontram-se disposições semelhantes tanto no 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, quanto 
na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, art. 60, e na 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, arts. 
402 e seguintes.

Muito embora se permita o trabalho daqueles com 
idade entre 16 e 18 anos, são delineados limites rígidos 
em virtude de estar o adolescente em fase de desen-
volvimento físico, psíquico e moral. Por essa razão, a 
Constituição Federal e a legislação infraconstitucional 
proíbem que o menor preste trabalho no período no-
turno, em condições de insalubridade, periculosidade 
e penosidade, em locais prejudiciais à sua formação 
e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e so-
cial e em horários ou em locais que não permitam a 
freqüência à escola.

Todo o esforço no combate ao trabalho infantil 
surge do consenso mundial de que a infância deve ser 
preservada, para que se garanta a formação do indi-
víduo adulto saudável e capaz. A infância é o período 
de desenvolvimento orgânico, psíquico e emocional 
do ser, período em que sua estrutura não suporta as 
pesadas exigências do mundo do trabalho. Permitir 

que a criança seja utilizada como força de trabalho é 
condená-la a um futuro de exclusão social e de pobre-
za, pois lhe será negado o acesso à educação e sua 
saúde será prejudicada de forma irreparável.

Essa a razão pela qual a indicação da OIT, ins-
crita na Convenção n° 138, que cuida da idade mínima 
para o trabalho, ratificada pelo Brasil em 28 de junho 
de 2001, estabelece que a faixa etária para o ingresso 
no mercado de trabalho depende do nível adequado 
ao pleno desenvolvimento físico e mental do jovem 
e que tal limite deve ser progressivamente elevado. 
Como regra geral para os países que a ratificaram, a 
convenção fixa a idade mínima de 15 anos, admitindo-
-a, excepcionalmente, em 14 anos. Nas atividades que 
possam prejudicar a saúde, a segurança e a moral do 
jovem, o patamar fixado é de 18 anos, admitindo-se, 
por exceção, o limite de 16 anos.

É preciso lembrar que os limites etários ao in-
gresso dos jovens no mercado trabalho fundam-se na 
busca da construção de uma sociedade mais justa, 
onde a criança e o jovem encontrem a chance de ter 
um desenvolvimento sadio e pleno. Nas as palavras 
de Coelho Neto “Quem vê uma criança, assim será o 
homem, ou o porvir. Conforme for tratada a semente, 
assim virá, a seu tempo a messe”. (in, Instituições de 
Direito do Trabalho/ Arnaldo Süssekind...[et al] – 17ª 
ed. São Paulo: LTr, 1997, pág. 979).

Não obstante o disposto na Constituição Fede-
ral e na legislação específica, milhares de crianças e 
adolescentes são explorados todos os dias, nas mais 
diversas localidades do País, inclusive dentro de casa, 
prestando serviços domésticos.

Desde a promulgação da Constituição de 1988, e, 
mais especificamente, nos últimos dez anos, o combate 
ao trabalho infantil tem assumido destaque e relevância, 
estando hoje entre as prioridades da agenda nacional.

Assim, temos testemunhado a criação de órgãos, 
a alteração de leis, a implantação de programas de 
geração de renda para as famílias, da jornada escolar 
ampliada e das bolsas para estudantes, numa concen-
tração de trabalho e esforços para que as crianças não 
sejam empurradas para o mercado de trabalho com a 
finalidade de complementarem ‘ a renda familiar.

Segundo dados da Organização Internacional do 
Trabalho, os resultados alcançados no Brasil no comba-
te ao trabalho infantil, especialmente a partir de 1995, 
merecem reconhecimento nacional e internacional. O 
problema, no entanto, ainda é grave e continua atro-
fiando as perspectivas de desenvolvimento econômico 
e social sustentável do País.

Recentemente, o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (Unicef), em parceria com a Campanha Na-
cional pelo Direito à Educação, publicou o relatório “To-
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das as crianças na escola em 2015 – iniciativa global 
pelas crianças fora da escola”. O estudo mostra quem 
são e onde estão as crianças e adolescentes que não 
freqüentam o ensino regular e apresenta uma série de 
recomendações para o desenvolvimento de políticas 
públicas contra a evasão escolar.

Segundo dados do relatório, cerca de 3,7 mi-
lhões de crianças e adolescentes, entre 4 e 17 anos, 
estão fora da escola, desses, cerca de 1,5 milhão são 
adolescentes entre 15 e 17 anos. Duas são as causas 
apontadas como principais responsáveis por tal estado 
de coisas: a pobreza e o trabalho infantil.

Esses dados estão de acordo com aqueles re-
velados pela PNAD de 2012, que revelam que 3,5 mi-
lhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos 
de idade, continuam sujeitas ao trabalho infantil.

Todavia, é preciso também esclarecer que, não 
obstante a gravidade da situação, os números revelam 
um avanço histórico, já que as estimativas mostram 
uma diminuição de 5,41% em relação a 2011, ou 156 
mil crianças a menos nestas condições.

Segundo a pesquisa, essa população é composta 
por cerca de 81 mil crianças, na faixa etária entre 5 e 
9 anos de idade, dessas 473 mil, entre 10 e 13 anos, 
e cerca de 3 milhões entre os 14 e 17 anos. Em todas 
as faixas de idade, os meninos são maioria.

A maior redução dos índices de trabalho infantil 
entre as duas pesquisas ocorreu na faixa das crianças 
entre 10 e 13 anos de idade, com 142 mil deixando 
de trabalhar, o que representa uma redução de 23%.

Também caiu, pela terceira pesquisa seguida, a 
proporção de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos 
entre a população economicamente ativa. Em 2009, 
9,8% de todas as pessoas nessa faixa etária estavam 
sujeitas ao trabalho infantil, índice que caiu a 8,6% em 
2011 e, finalmente, a 8,3% na pesquisa mais recente, 
referente a 2012.

Já o rendimento mensal domiciliar per capita das 
crianças e adolescentes de 5 a 17 anos que trabalha-
vam ficou estimado em R$ 512,00 em 2012, contra R$ 
547,00 daquelas famílias onde as crianças não traba-
lham, reforçando indícios de que o trabalho infantil é 
impulsionado pelas famílias mais pobres. Em média, 
essas crianças trabalham 27,5 horas por semana. A 
atividade agrícola concentra 60,2% da população ocu-
pada de 5 a 13 anos de idade.

A OIT, durante a III Conferência Global sobre Tra-
balho Infantil, realizado entre os dias 8 e 10 de outubro 
de 2013, em Brasília, apresentou um compromisso 
das agências das Nações Unidas que estabelece a 
luta contra o trabalho infantil como uma prioridade de 
suas ações de cooperação na América Latina e Caribe, 

onde este problema afeta 12,5 milhões de crianças, a 
maior delas realizando trabalho perigoso.

A Diretora Regional da OIT para a América La-
tina e Caribe, Elizabeth Tinoco em sua palestra sa-
lientou que:

A Organização constatou em 2010 a existência 
de 215 milhões de crianças entre 5 e 17 anos 
em situação de trabalho infantil, das quais 115 
milhões envolvidas em trabalhos perigosos. 
Nesse período, o ritmo de redução foi insufi-
ciente e decrescente: entre 2000 e 2004 houve 
uma redução de 10% e entre 2004 e 2008 a 
redução foi de 3%. Isso mostra que, mantendo-
-se a atual tendência, o objetivo de eliminar as 
piores de formas de trabalho infantil até 2016 
não será atingido. (...) No caso brasileiro, houve 
uma significativa redução do trabalho infantil 
entre os anos de 1992 e 2011, com base nos 
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por 
Domicílio (PNAD), do IBGE. De fato, no início 
da década de 1990 o trabalho infantil atingia 
8.423.448 crianças e, em 2011, este número 
caiu para 3.673.000, uma redução de 56%.

Isso é fruto de bem sucedidas experiências ado-
tadas pelo Estado brasileiro, como o reconhecimento 
oficial do problema, desde meados dos anos 1990, 
até o compromisso com o enfrentamento no mais alto 
nível, tornando a luta para a erradicação do trabalho 
infantil um compromisso nacional.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR JORGE VIANA EM SEU PRO-
NUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210, Inciso I e § 
2º do Regimento Interno.)

Matéria referida:
– Graziano: uma ponte entre América Latina e 

África
Efeito em 2011 para dirigir a Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação 
(FAO), José Graziano da Silva levou ao plano inter-
nacional a experiência de quem no Brasil liderou a 
agenda da luta contra a fome dentro do Partido dos 
Trabalhadores, desde a sua fundação, Nessa trajetória 
seria um dos principais responsáveis pela criação e a 
implantação inicial do Fome Zero, no primeiro governo 
Lula, em 2003.

Fome Zero, na verdade, era o nome fantasia de 
uma política de segurança alimentar que incluía um 
amplo leque de medidas e programas destinados a 
atacar as manifestações emergenciais e estruturais 
da fome e da miséria no país.
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Apesar dos tropeços iniciais, sob forte cerco de 
uma mídia inconsolável com a derrota de seu eterno 
candidato, José Serra, grande parte das ações foram 
e continuam sendo implantadas no país. Com indis-
cutível êxito.

O Brasil e Lula tornaram-se referências no com-
bate à fome no mundo. Graziano venceu uma disputa 
dificílima pela direção geral da FAO, com oposição en-
gajada de Hillary Clinton e dos europeus, que tinham 
candidato próprio.

A votação maciça dos países em desenvolvimen-
to e apoio pesado no continente africano deram-lhe 
a vitoriosa responsabilidade de concentrar esforços 
na montagem de uma ponte cooperativa entre países 
africanos e latino-americanos,

Objetivo: discutir e adaptar experiências bem-
-sucedidas de políticas sociais e agrícolas de com-
bate à fome.

Em seu último relatório sobre o estado da segu-
rança alimentar no mundo, divulgado no início deste 
mês, a FAO mostra que o Brasil tem o que oferecer.

O país reduziu em 40% o número de famintos 
entre 1992 e 2013. De 22,8 milhões, o contingente 
dos que passam fome recuou para 13,6 milhões de 
pessoas, (6,9% da população contra 15% em 1992).

O segredo do sucesso?
“Ter transformado a fome em uma questão políti-

ca e decidido, politicamente, que ela seria vencida no 
país. Isso requer um engajamento amplo da sociedade’, 
responde Graziano na entrevista exclusiva concedida 
a Carta Maior, de Roma. Leia abaixo:

Carta Maior – O mundo ainda reúne 842 milhões 
de famintos. Os países pobres e em desenvolvimento 
lograram avanços, enquanto os ricos viram aumentar o 
contingente de cidadãos às voltas com a fome. Como 
se deu essa inversão?

Importante frisar também que a luta contra a ex-
clusão sempre contou com o apoio incondicional da 
Presidenta Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, que 
colocaram o tema no centro de sua agenda de governo. 
Esse compromisso faz com que toda a estrutura públi-
ca brasileira se mobilize contra a fome e a exclusão, 
não só ajudando a resgatar pessoas da pobreza, mas 
ajudando a que elas continuem a progredir seja atra-
vés da possibilidade de aceder a melhores empregos, 
a um salário mínimo com ganhos reais, programas de 
apoio a agricultura familiar, etc.

A montagem e implantação dessa arquitetura re-
querem uma progressiva revisão de modelo de desen-
volvimento excludente. A segurança alimentar ergue 
linhas de passagem para uma travessia que inverte a 
visão estratégica sobre o assunto. A justiça social deixa 
de ser o ‘efeito colateral’ do acumulo da riqueza; ela se 

torna a mola propulsora do crescimento. Quando se 
fala que o mercado interno brasileiro redesenhou as 
fronteiras da demanda e da produção é disso– que se 
trata. Estamos falando de uma reordenação histórica 
dos motores do desenvolvimento. Algo não desprovido 
de conflitos, gargalos e contradições. Ou seja, nunca 
é um caminho pronto.

CM– A África continua a ser o núcleo duro da 
fome no mundo. Como a América Latina pode con-
tribuir com sua experiência de políticas sociais para 
reverter a tragédia africana? O Brasil pode ser essa 
ponte entre AL e África?

Graziano– 0 Brasil pode ser e já vem desempe-
nhando o papel de ponte. Hoje, a experiência brasileira 
é uma das principais referências para países que supe-
rar a fome e promover um desenvolvimento sustentável 
e inclusivo. Não só há interesse, mas há várias ações 
já iniciadas para compartilhar experiências exitosas 
através da Cooperação Sul-Sul, muitas delas com a 
FAO. Mas é importante frisar que não adianta apenas 
copiar políticas e programas: elas precisam respeitar 
e responder às realidades e necessidades locais.

Também vale destacar o compromisso do ex-
-presidente Lula, que tem na luta contra a fome na 
África uma de suas principais bandeiras. Em julho, a 
FAO, o Instituto Lufa e a União Africana apresentaram 
uma parceria inovadora nesse sentido. O encontro em 
Adis Abeba teve uma participação de alto nível e, pela 
primeira vez, países africanos fixaram uma meta para 
erradicação da fome no continente: 2025,

A América Latina também pode dar uma contri-
buição importante no que diz respeito ao desenvolvi-
mento de técnicas e tecnologias de produção agrícolas 
adaptadas à realidade africana e fortalecimento dos 
sistemas de investigação e extensão rural africano. A 
Embrapa tem uma série de tecnologias para o semi-
-árido que podem ser adaptadas para África, assim 
como a técnica do plantio direto usada pela Argentina.

CM– Recentemente, os governos dos EUA e Ca-
nadá acionaram a OMC questionando os programas 
brasileiros de aquisições de produtos da agricultura 
familiar destinados à alimentação escolar. A acusa-
ção é a de que disfarçariam subsídios aos pequenos 
produtores. Qual a avaliação da FAO?

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Meus cumprimentos, Senador 
Jorge Viana, que fez um pronunciamento na defesa 
do direito de a criança ser criança. 

Parabéns a V. Exª.
Passamos, de imediato, a palavra ao Senador 

Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
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Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, nossos visitantes que nos honram com 
suas presenças, telespectadores da TV Senado, ou-
vintes da Rádio Senado, venho, hoje, a esta tribuna, 
com enorme prazer, comunicar aos meus colegas a 
realização da 12ª Assembleia-Geral da Confederação 
Parlamentar das Américas, que terá lugar na Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, nessa terça-feira, dia 
15 de outubro.

É um encontro da máxima importância para a polí-
tica regional. Nele teremos mais de 300 representantes 
de 34 países. Serão Senadores e Senadoras, como nós, 
Deputados Federais, deputados provinciais, represen-
tantes locais das mais diversas origens. Do Canadá à 
Argentina, de ponta a ponta, teremos representantes 
eleitos pela comunidade americana, debatendo temas 
relevantes, trocando ricas experiências sobre suas na-
ções, imaginando novos cenários e pensando formas 
de lidar com os desafios da contemporaneidade, em 
especial o desenvolvimento sustentável.

Amanhã, ao meio-dia, o Presidente do Senado 
receberá uma delegação de Senadores e de Parla-
mentares americanos. À tarde, haverá aqui uma visita 
ao plenário do Senado. 

São eventos assim, caras Senadoras, caros Se-
nadores, que contribuem para reforçar uma cultura de 
cooperação e de paz. Não são as armas e a força que 
constroem um mundo melhor; é a compreensão das 
diferenças, a aceitação da nossa diversidade e, mais 
ainda, o esforço coletivo para enfrentar as dificuldades. 

Como disse o Senador Fulbright, em 1947, ao 
estabelecer no pós-guerra seu conhecido programa 
de intercâmbio internacional, é a troca humana entre 
pessoas verdadeiras que conquista corações e men-
tes para o projeto de mais tolerância e mais respeito 
ao outro. 

O nosso continente é próspero. Algumas das 
maiores economias mundiais aqui estão. Historicamen-
te, abrigamos grandes civilizações que se depararam 
com a intervenção da colonização, com suas dores e 
seus legados. Após os processos de independência 
pacíficos ou frutos de confronto, construímos nossos 
caminhos autonomamente, na nossa diversidade étnica, 
religiosa, linguística e cultural. Nós nos abrimos para 
outros povos, outras culturas que desejaram, com a sua 
força de trabalho e suas trajetórias e conteúdos, juntar-
-se a nós e formar um grande continente que abraça e 
acolhe quem chega. Portamos recursos valiosos para 
o Planeta: florestas, águas, riquezas minerais. Somos 
belos de muitas maneiras, fruto de nossas heranças, 
caminhos históricos e utopias. 

Também vivemos desafios e paradoxos não des-
prezíveis. Sofremos ainda hoje o resultado de terríveis 

escolhas de nossos antepassados, dentre as quais os 
piores exemplos talvez sejam a escravidão e os mas-
sacres indígenas. 

São muitos os nossos desafios: alguns comuns, 
outros não. Na arena política, há o desafio enorme de 
construir sociedades democráticas estáveis, transpa-
rentes, centradas na liberdade – liberdade de ser, de 
fazer, de organizar-se, de comunicar-se – e capazes 
de responder aos desejos dos cidadãos e cidadãs.

Na arena econômica e na social, inúmeros são 
nossos percalços e desafios. Há enorme desigualda-
de de renda, de acesso, de direitos. Há pobreza. Há 
necessidade de crescimento econômico e de políticas 
sociais eficazes: uma educação de qualidade para to-
dos; um sistema de saúde digno; cidades que sejam 
palco da vida plena.

Somos complexos, vibrantes e desafiadores como 
nações, não por acaso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se-
nadores. Portanto, o eixo central da Conferência será 
o desenvolvimento econômico sustentável e o foco em 
políticas de educação e de saúde.

E o que significa, Srªs e Srs. Senadores, desen-
volvimento sustentável? Como bem sabemos, está 
alinhado à junção de crescimento econômico, respon-
sabilidade ambiental e justiça social. Tais processos, 
ocorrendo concomitantemente, contribuem para a 
construção de países bem estruturados que reconhe-
cem o valor dos recursos que possuem.

O desenvolvimento, senhoras e senhores, não 
deve vir a qualquer custo. Deve levar em consideração 
pautas econômicas, ambientais e sociais ao projetar-
mos o destino de uma nação.

O desenvolvimento econômico é essencial, mas 
solitário conduz a um mundo perverso e apocalíptico.

Por isso, é importante que discutamos as ações 
para a redução da pobreza, com políticas sociais efi-
cazes, consumo sustentável, mudanças climáticas e 
proteção da biodiversidade, dentre outros temas.

É necessário, Srªs e Srs. Senadores, garantir o 
futuro do futuro. Que nada falte às gerações vindouras 
por conta de nossa negligência.

Quero chamar a atenção, Srªs e Srs. Senadores, 
para dois eventos paralelos à Conferência: a II Con-
sulta das Mulheres e dos Homens Parlamentares das 
Américas e a XI Reunião Anual da Rede de Mulheres 
Parlamentares das Américas.

Seu objetivo é avaliar a agenda legislativa para 
a promoção da igualdade de gênero e a defesa dos 
direitos humanos nos diferentes países participantes. 
Promover o pleno acesso das mulheres aos seus di-
reitos políticos, econômicos e sociais é urgente e uma 
das premissas para a construção de uma sociedade 
mais justa. Destaco aqui, Senador Randolfe, o trabalho 
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da Deputada Maninha, que, em diversas conferências, 
atuou brilhantemente representando o Brasil e que 
nesse tema, especificamente, dá sua contribuição 
prática e teórica para a superação das desigualdades 
de gênero que tanto maculam a política americana. A 
Deputada Maninha está à frente da organização dessa 
Conferência Parlamentar das Américas.

Serão muitas as questões debatidas. O combate 
à violência, o insuficiente acesso à justiça e à informa-
ção, a baixa participação política feminina, a inserção 
discriminatória no mercado de trabalho são apenas 
algumas das motivações que levarão as Parlamenta-
res e os Parlamentares a dedicarem-se à minuciosa 
deliberação sobre a qual atenção seus Parlamentos 
estão dando às políticas de gênero.

Também a defesa dos direitos humanos será 
ponto de intenso debate. Tais direitos independem de 
raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou de 
qualquer outra característica, são inerentes à condi-
ção humana, abrangem a liberdade, o direito à vida e 
a segurança pessoal nas suas mais diversas interpre-
tações: direito ao trabalho e ao lazer, à liberdade de 
expressão e associação, entre tantos outros.

Não há dúvida, senhoras e senhores, de que a 
conferência e seus eventos paralelos serão um sucesso. 
Seremos nós representantes diretos do povo de cada 
um desses países, em diferentes níveis, que levaremos 
adiante as ideias e os questionamentos nesse fórum 
político privilegiado.

Quero aqui agradecer ao Presidente do Senado 
a minha indicação como representante do Brasil na 
Confederação Parlamentar das Américas, juntamente 
com outro Senador do Distrito Federal, o Senador Gim 
Argello. É uma oportunidade riquíssima, e não tenho 
dúvidas de que, na Conferência, surgirão proposições 
fantásticas para enfrentar as mais duras empreitadas no 
caminho bem-sucedido do desenvolvimento sustentável.

Louvo à Unale (União Nacional dos Legislativos 
Estaduais) pela organização do evento, e à Câmara 
Legislativa do Distrito Federal pelo apoio proporcionado.

Concedo um aparte ao Senador Randolfe Ro-
drigues.

O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco Apoio Governo/
PSOL – AP) – Senador Rodrigo, quero cumprimentar 
V. Exa pelo pronunciamento, e não deixar de registrar o 
orgulho que temos no Partido Socialismo e Liberdade 
de ter, nos nossos quadros, a nossa querida Deputa-
da Maria Maninha. É um orgulho nosso, do PSOL, e 
– tenho certeza – é um orgulho de todos vocês, can-
dangos, brasilienses, moradores do Distrito Federal, 
moradores da nossa Capital da República, Brasília, 
ter aqui, dentre os quadros políticos, essa grande líder 
que é Maninha, que é uma admirável liderança política 

e uma engajada militante da Conferência Parlamentar 
das Américas, que organiza agora esse importante 
evento no Distrito Federal. Tive a honra de ser convi-
dado pela Maninha, assim como V. Exa. Amanhã será a 
abertura, na Câmara Distrital de Brasília, desse evento. 
Estarei conversando com os Parlamentares, amanhã 
pela manhã, sobre um tema que é inclusive peculiar 
ao Partido de V. Exa, peculiar ao meu querido Estado 
do Amapá, que está de luto – falarei daqui a pouco, aí 
da tribuna, sobre esse tema, pelo dramático ocorrido 
do último sábado –, que é o tema do desenvolvimento 
sustentável. Eu não poderia deixar de apartear V. Exa. V. 
Exa fala de um dos mais importantes quadros do meu 
Partido, que é a Deputada Maninha. Eu não poderia 
deixar de apartear V. Exa, reiterar os cumprimentos que 
tenho a fazer ao pronunciamento de V. Exa e destacar as 
qualidades desse quadro, não só do meu Partido, não 
só da política do Distrito Federal, mas – eu diria – da 
política brasileira. É uma das melhores Parlamentares 
que o Congresso Nacional já teve, a querida Deputada 
Maninha, que está realizando um belíssimo trabalho 
pelo Brasil na Conferência Parlamentar das Américas.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado ao Senador 
Randolfe. Eu me associo às suas palavras sobre a De-
putada Maninha. Tive a honra de conviver com a De-
putada Maninha como Deputado Distrital, na Câmara 
Legislativa. Participamos juntos de um dos trabalhos 
mais importantes realizados pela Câmara Legislativa, 
que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre 
a grilagem de terras públicas no Distrito Federal. A 
Deputada Maninha foi a Relatora, eu fui Sub-relator, 
e conheço as qualidades, a coragem e a capacidade 
da Deputada Maninha.

Mas, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, apro-
veito esta oportunidade apenas para fazer rápidos co-
mentários – Senador Alvaro Dias, Senador Randolfe, 
Senadora Ana Amélia, Senador Paim – sobre os re-
sultados da última pesquisa do Datafolha, publicada 
no último sábado. 

Ela demonstra, de forma muito clara, que teremos 
uma eleição muito disputada no Brasil e que, neste 
momento, a Presidenta Dilma Rousseff aparece com 
42% de intenções de votos, o Senador Aécio Neves, 
com 21% e o Governador Eduardo Campos, com 15%.

Digo isso para, mais uma vez, desejar que te-
nhamos uma campanha de alto nível, em que, efeti-
vamente, os candidatos possam aproveitar essa opor-
tunidade para discutir o futuro do Brasil, quais são as 
alternativas que cada candidato ou cada conjunto de 
candidatos apresenta para oferecer um futuro melhor 
à população brasileira.
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Quero dizer que fiquei impressionado com o cres-
cimento do candidato do meu partido, o pré-candidato 
do meu partido...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Rollemberg, antes que 
eles saiam, quero apenas registrar a presença dos 
alunos da Faculdade de Direito Francisco Beltrão, do 
Paraná. 

Sejam bem-vindos, sintam-se homenageados.
O Senador Alvaro Dias é do Estado, Rollemberg, 

enfim...
Na tribuna, o Senador Rollemberg, um jovem lí-

der do PSB que orgulha a todos nós.
Sejam todos bem-vindos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF) – Obrigado. 
Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria 

recebê-los aqui no Senado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Randolfe Rodrigues, Ana Amélia 
e Suplicy. Pronto, para não dizerem que não citei to-
dos, homenageando vocês.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Eu comentava, Senador Paim, 
os resultados dessa pesquisa, que nos remete a uma 
série de reflexões.

Eu quero registrar que fiquei surpreso com o 
crescimento do pré-candidato do nosso partido, Se-
nadora Ana Amélia, que praticamente dobrou as suas 
intenções de voto. 

E o que é mais importante: nós tivemos um fato 
político da maior relevância há uma semana, que foi 
a filiação democrática da ex-Senadora e ex-Ministra 
Marina Silva ao PSB, a formação de uma coligação 
programática entre o PSB e a Rede, e esses efeitos 
ainda não se fizeram sentir de forma significativa nes-
sa pesquisa do Datafolha.

O que me chamou a atenção, Senador Randolfe, 
é que o Governador de Pernambuco, Eduardo Cam-
pos, é conhecido, efetivamente, por 25% da popula-
ção brasileira, já que a pesquisa demonstra que 43% 
da população não conhecem o Governador Eduardo 
Campos e 32% o conhecem apenas de ouvir falar, o 
que leva à conclusão de que 25% da população o co-
nhecem efetivamente. E, num ambiente desses, num 
universo desses, 15% das intenções de voto, ou seja, 
60% das intenções de voto das pessoas que o conhe-
cem efetivamente. Para mim, deixa muito claro, é um 
enorme potencial de crescimento. 

Mostra também o crescimento do outro candi-
dato, o Senador Aécio Neves, significando que nós 
teremos a oportunidade de ter uma eleição disputa-
da, o que é muito bom para o Brasil, a oportunidade 

de discutir a formulação de políticas públicas para o 
futuro do nosso País. 

Eu quero aproveitar esta oportunidade para re-
gistrar a entrevista hoje ao jornal Valor Econômico da 
ex-Senadora e ex-Ministra Marina Silva, especialmente 
quando ela se refere a um tema sobre o qual eu tenho, 
reiteradas vezes, me manifestado desta tribuna, que é 
uma convergência com a opinião do nosso Presiden-
te, Governador Eduardo Campos. São três questões, 
três avanços conquistados pela população brasileira 
nos últimos anos. 

O primeiro deles é a democracia. Basta dizer 
que nós estamos vivendo o maior período democráti-
co da história brasileira, Senador Paim, iniciado com 
a convocação da Constituinte, com a promulgação 
da Constituição. Já são 25 anos da promulgação da 
Constituição. A democracia é um bem da população 
brasileira que todos, independente de partidos polí-
ticos, os que têm convicção democrática neste País 
ajudaram a construir. 

Depois tivemos uma conquista, que foi a conquis-
ta da estabilidade econômica a partir do Plano Real. 
Começou no Governo Itamar Franco, com uma par-
ticipação importante do Governo Fernando Henrique 
Cardoso, mas sem dúvida a estabilidade econômica 
foi outra grande conquista da população brasileira. E, 
mais recentemente, o processo de inclusão social li-
derado pelo ex-Presidente Lula.

Sem dúvida, o País voltou a crescer. Houve uma 
política de valorização do salário mínimo que contri-
buiu para melhorar a renda da nossa população, houve 
programas como o Bolsa Família, que tiveram também 
um impacto muito grande na vida das pessoas. Sem 
dúvida isso contribuiu também para reduzir as diferen-
ças sociais no nosso País. 

Mas nós estamos em outro momento. E a popu-
lação e as manifestações de junho, Senador Alvaro 
Dias, deixaram isso muito claro, querem muito mais. 
Ninguém quer retroceder, ninguém quer perder essas 
conquistas. A população não abre mão dessas con-
quistas. Mas nós temos outra pauta, outra agenda que 
precisa ser construída conjuntamente pela população 
brasileira e nada melhor, não há melhor momento para 
isso do que a eleição presidencial se o debate se der 
efetivamente em alto nível. Quais são as políticas de 
ciência, tecnologia e inovação, quais são as políticas 
para que efetivamente a população tenha acesso à 
educação de qualidade, como vamos resolver os pro-
blemas de financiamento do Sistema Único de Saúde, 
os problemas de gestão do Sistema Único de Saúde, 
quais são as políticas de segurança mais adequadas 
para o País, enfim, são debates da maior importância 
para o ambiente democrático. 
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Eu já disse desta tribuna e reitero hoje: é um pri-
vilégio para o Brasil, neste momento de maior período 
democrático da nossa História, ter candidatos com a 
qualidade de Eduardo Campos, de Aécio Neves e de 
Dilma Rousseff, todos eles qualificados, pessoas que 
têm história, têm trajetória de serviço público. Portan-
to estamos diante de um grande momento da História 
brasileira. Não podemos desperdiçar a oportunidade 
de fazermos um grande debate, um debate de alto ní-
vel sobre o futuro do nosso País. 

Ouço, com alegria, o Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) – 

Senador Rollemberg, nós todos desejamos que esse 
debate seja capaz de restabelecer a verdade histórica 
no Brasil. Não podemos ignorar os efeitos da Constituin-
te, com a Constituição de 1988, promovendo avanços 
sociais inegáveis, especialmente o Plano Real. Quando 
se fala em melhoria da qualidade de vida dos brasilei-
ros, quando se fala em inserção social, não se pode 
ignorar, em hipótese alguma, a importância do Plano 
Real. Certamente a continuidade da política econômica 
adotada à época do Plano Real, quando era Presidente 
ainda Itamar Franco, tendo como Ministro da Fazenda 
Fernando Henrique Cardoso, foi a razão direta, visível 
da inserção social de milhões de brasileiros. Em rela-
ção a crescimento econômico, talvez V. Exª não tenha 
tido essa intenção, ao afirmar que no Governo Lula o 
País voltou a crescer deu a entender que antes não 
crescia. Ao contrário, o Brasil passou a crescer menos. 
Durante o Governo Lula, em que pese o marketing 
fantasioso de que estávamos vivendo o espetáculo 
do crescimento, o Brasil crescia apenas mais do que 
o Haiti. Ainda agora, estamos em penúltimo lugar, para 
não dizer em último, na América Latina em matéria de 
crescimento econômico. Portanto não podemos nos 
conformar com os índices de crescimento do nosso 
País, que são incompatíveis com a grandeza nacional. 
As riquezas extraordinárias deste País e a população 
trabalhadora e disciplinada certamente recomendam 
um crescimento maior da nossa economia. E, se não 
o alcançamos, é porque há um sistema vigente que 
tem de ser destruído. É um sistema corrupto, um sis-
tema que é a matriz de governos corruptos e incom-
petentes. Por isso o País cresce muito pouco, muito 
aquém das suas possibilidades. Se nós não destruir-
mos esse sistema, o Brasil não alcançará os índices 
de desenvolvimento compatíveis com a sua grandeza. 
Mas quero destacar a contribuição que o seu Partido, 
o PSB, dará, certamente, a essa campanha eleitoral 
com a presença do Governador de Pernambuco, que 
é uma grande liderança, nesse embate, valorizando 
esse debate. Imaginamos que esse debate eleitoral da 

campanha presidencial será importante também para 
restabelecer a verdade histórica no Brasil.

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

Ouço também com alegria o Senador Eduardo 
Suplicy.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/PT 
– SP) – Prezado Senador Rodrigo Rollemberg, com-
partilho com V. Exª que o fato de termos a Presidenta 
Dilma Rousseff, o Senador Aécio Neves, o Governador 
Eduardo Campos e a colaboração, de alguma maneira, 
da Senadora Marina Silva, que poderá eventualmente 
até ser considerada... Mas, certamente, a plêiade de 
candidatos vai fortalecer o processo democrático e 
eleitoral em 2014. É possível também que José Serra 
seja candidato, mas essa é uma decisão que caberá 
ao PSDB. É possível que o PSOL tenha também um 
candidato. Cogita-se até, lá no PSOL, Randolfe Ro-
drigues como uma possibilidade, o que vai enrique-
cer ainda mais a disputa eleitoral. Li com atenção a 
entrevista, no Valor Econômico, que a ex-Senadora e 
ex-Ministra Marina Silva deu hoje. E V. Exª menciona 
que ela pretende aperfeiçoar, dar um passo avante na 
tradição daquilo foi o avanço, sobretudo na área de pro-
gramas sociais que se desenvolveram do governo do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso para o gover-
no do Presidente Lula e estão avançando no Governo 
da Presidenta Dilma Rousseff. Gostaria de convidar V. 
Exª, todos os Senadores do PSB e de todos os partidos 
para juntarmos esforços, inclusive conosco, do PT, no 
sentido de propor à Presidenta Dilma Rousseff – mas 
também isso vale para o preparo dos demais candi-
datos à Presidência – a organização de um grupo de 
trabalho com os maiores especialistas e estudiosos 
que andaram estudando, nessas últimas décadas, os 
programas de transferência de renda...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...da renda mínima associada à educa-
ção, ao Bolsa Escola, ao Bolsa Alimentação, ao Bol-
sa Família e aos demais programas de transferência 
de renda, como o Peti e outros, para que aquilo que 
foi aprovado por todos os partidos por consenso, em 
2002, no Senado e, em 2003, na Câmara e sancionado 
pelo Presidente Lula em 8 de janeiro de 2004 – serão 
comemorados dez anos da sanção dessa lei, a Lei nº 
10.835, de 2004 –, dizendo que o Brasil instituirá uma 
Renda Básica de Cidadania igual para todos, incon-
dicional, mas será feita por etapas, a critério do Poder 
Executivo, começando pelo mais necessitados. A su-
gestão que faço é consoante até com a manifestação 
de um colóquio internacional...
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(Interrupção de som.)

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ...organizado pelo Núcleo de Psicopato-
logia Social e Política da Universidade de São Paulo, 
com cerca de 300 participantes. Ali, todos resolveram 
assinar uma conclamação para que possa a Presiden-
ta Dilma, por exemplo, instituir um grupo de trabalho, 
que poderia ser coordenado pelo Prof. Paul Singer, 
Secretário de Economia Solidária e estudioso das po-
líticas de cooperativas, das políticas sociais de trans-
ferência de renda, com a colaboração dos Ministros 
que cuidam dessas áreas e de todos os intelectuais 
que mais estudaram esse assunto, mas que isso, in-
clusive, esteja na pauta de todos os candidatos à Pre-
sidência que queiram aperfeiçoar as formas segundo 
as quais nós vamos melhorar, tornar mais equilibrado 
o Brasil do ponto de vista socioeconômico, na direção 
de termos maior equidade, dignidade e liberdade real 
para todos, conforme as conclusões de todos aqueles 
que estudaram esse tema com profundidade. É a su-
gestão que dou a V. Exª, aos colegas de seu partido, 
bem como aos 81 Senadores que aqui estamos. Meus 
cumprimentos a V. Exª.

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

Agradeço a sugestão de V. Exª, que vamos anali-
sar com o respeito, carinho e atenção que V. Exª merece, 
por ser um grande lutador dessa causa, reconhecido 
nacional e internacionalmente por isso.

Quero registrar, Sr. Presidente, mais uma vez, 
reiterando a possibilidade de termos um grande de-
bate, que o Brasil não se contenta mais com o “já foi 
pior e agora é melhor.” Há um reconhecimento, sim, 
do conjunto da população brasileira de que tivemos 
avanços. A população não é boba e sabe reconhecer 
que alguns avanços do presente só foram possíveis 
em função de medidas que foram tomadas no passa-
do. Mas a população quer, deseja – e tem legitimidade 
para isso –avançar muito mais.

Estamos diante, efetivamente, de uma nova rea-
lidade política, Senador Paulo Paim, e a pesquisa do 
Datafolha mostra isso. Sempre digo para aqueles que 
ficam procurando instigar, como se houvesse alguma 
possibilidade de alguma divergência mais grave entre 
o Governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e 
a Senadora Marina Silva – e eu participei de todo o 
processo –, que tenho convicção absoluta de que os 
maiores e melhores interesses do País nortearam essa 
aliança e norteiam a conduta desses dois grandes bra-
sileiros. Quem apostar em qualquer tipo de divergência 
entre essas duas lideranças certamente vai perder.

Digo também que não estamos diante de uma 
equação aritmética; estamos diante de um fato político 
com consequências bastante fortes. Impressionou-me, 
por exemplo, na pesquisa do Datafolha, dados que não 
foram divulgados com amplitude, mas que apareceram 
nos blogs, salvo engano, do jornalista Fernando Ro-
driques, que demonstram, claramente, que, quando 
se coloca a composição das chapas, com candidato a 
Presidente e Vice, no caso, um cenário com Eduardo 
Campos e Marina, e a atual Presidenta e Michel Temer, 
na Região Sudeste, por exemplo, já há empate técnico. 
Num possível segundo turno, a diferença...

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – ... é muito pequena, e estamos 
a pouco menos de um ano da eleição.

Portanto, eu não tenho a menor dúvida de que 
essa coligação programática aqui se deu muito mais 
em torno de ideias, de projetos, de programas, do 
que de nomes, com estes três pilares de reconhecer, 
manter e avançar as conquistas que o Brasil teve nos 
últimos anos.

Aprofundar a democracia, o processo democrá-
tico e o desenvolvimento sustentável, como pilar do 
nosso desenvolvimento, dará uma contribuição muito 
significativa ao debate político. E é isso que está ani-
mando muita gente, Brasil afora.

São velhos militantes, pessoas que estavam, di-
gamos, decepcionadas e desencorajadas a participar 
do processo político, que voltaram a se animar nesse 
processo, especialmente milhões de jovens, Brasil afo-
ra, que estão vendo uma nova perspectiva política e 
querem participar desse processo político para ajudar 
a construir um novo Brasil.

Ouço, com muita alegria, a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Caro 

Senador Rodrigo Rollemberg, a filiação partidária da 
ex-Ministra Marina Silva ao seu Partido foi o fato novo 
mais significativo no plano político do nosso País, nos 
últimos meses. Ele se revestiu, primeiramente, de uma 
grande surpresa, de uma agradável surpresa que me-
xeu, sem dúvida, nesse tabuleiro do xadrez sucessó-
rio. Eu tenho sempre dito que é prematura e não ade-
quada à realidade brasileira a antecipação do debate 
sucessório presidencial. Não é bom isso para o Brasil. 
O preço que estamos pagando é muito alto. Mas esse 
fato novo, sim, traz um ar diferente para esse cenário, 
que estava igual ao que já tínhamos visto no proces-
so político. E a entrada da Senadora Marina Silva, que 
lutou bravamente para ter reconhecido o seu Rede de 
Sustentabilidade, tendo as barreiras levantadas con-
tra a criação do partido dela, acabou viabilizando uma 
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alternativa que, ao meu juízo, tem mais consistência, 
até, por uma aliança de um governador muito bem 
avaliado, que é o Governador Eduardo Campos, em 
Pernambuco. Ele foi reeleito com percentual de votos 
extraordinário e tem uma capacidade de interlocução 
muito grande. Então, não lhe falta habilidade política, 
não lhe falta conhecimento da realidade nacional. E 
essa parceria, talvez, seja o sopro da novidade que 
estava o País precisando...

(Soa a campainha.)

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – ... 
para fazer a diferença no debate sucessório. Temos 
muitos problemas a serem discutidos hoje. Muitos! E 
não tenho dúvida de que Marina e Eduardo Campos 
dão as condições adequadas não só do ponto de vis-
ta político, mas do ponto de vista da sua capacidade 
para encontrar o melhor caminho para o nosso País. 
Parabéns pelo seu pronunciamento e por essa ava-
liação que está fazendo dessa leitura das pesquisas 
que são, digamos, o sentimento do momento avaliado 
pela pesquisa Datafolha. Então, parabéns pelo seu 
pronunciamento.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana 
Amélia. Quero registrar aqui a solidariedade de V. Exª 
quando houve uma ação do Governo para impedir a 
criação do Rede Sustentabilidade e V. Exª foi solidária 
por uma questão, por um princípio democrático de que 
era fundamental garantir a legitimidade de um partido 
que tem representação na sociedade, que tem uma 
liderança expressiva como a Senadora Marina Silva. 
Naquele momento, o Governo e os grandes partidos 
buscavam tolher a liberdade de organização daque-
le partido. Portanto, fica esse registro, Sr. Presidente.

Quero, mais uma vez, para concluir o pronuncia-
mento, desejar que efetivamente tenhamos um debate 
de altíssimo nível. Que nós não nos percamos como 
nos perdemos na eleição passada em debates sem 
conteúdo, em acusações pessoais, em algo que não 
contribui para a construção de alternativas sustentá-
veis para o desenvolvimento brasileiro.

Esse é o grande momento. A eleição presiden-
cial é o momento privilegiado para o grande debate; 
o debate sobre que rumos queremos dar ao Brasil, 
como reduzir as diferenças sociais, como entrarmos 
no círculo virtuoso de crescimento, de desenvolvimento 
sustentável com melhorias para o conjunto da popu-
lação brasileira.

(Soa a campainha.)

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Esse é o meu desejo e, se de-

pender do PSB e do Rede, certamente, Sr. Presidente, 
teremos um debate de altíssimo nível.

Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg, 
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º 
Vice-Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Rodrigo 
Rollemberg.

Agora é a Senadora Ana Amélia, a não ser que 
ela queira trocar com o Senador Alvaro Dias.

Agora seria V. Exª a falar. Se quiser trocar com 
o Senador Alvaro Dias, V. Exª falaria depois dele, se 
assim V. Exª entender.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Alvaro Dias.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
(Intervenção fora do microfone.)

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Pode ter certeza absoluta. Tenho 
dado quase 30 minutos para cada um.

Senador Alvaro Dias e, em seguida, Senadora 
Ana Amélia.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente Paulo Paim, Srs. Senadores, 
Srªs Senadoras, eu creio que nós estamos assistindo a 
uma exploração histórica dos trabalhadores brasileiros.

Nos últimos 11 anos, os trabalhadores do Brasil 
foram terrivelmente explorados pelo Governo.

O Lucro do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço cresceu 938% em 11 anos, mas o retorno do 
trabalhador é só de 69% e perde da inflação.

Veja: apenas 69% contra 938%, e perde da in-
flação. A inflação superou 100%. A inflação chegou 
nesses 11 anos a 103%, e o lucro do trabalhador foi 
de apenas 69,15%, com aplicação dos recursos do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Vamos aos números.
O lucro do Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço registrado no ano passado foi de R$14,3 bi-
lhões, inferior apenas ao lucro da Petrobras, que foi 
de R$21,8 bilhões. Entre os anos de 2002 e 2012, o 
lucro do FGTS subiu para 938%, e o patrimônio líquido 
cresceu 433%. O valor recebido pela Caixa Econômica 
Federal para administrar as contas foi de 274% a mais 
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e chegou a R$3,3 bilhões, em 2012, e o total deposi-
tado aumentou 142%. O valor dos juros e da correção 
monetária creditados nas contas dos trabalhadores fi-
cou em R$8,2 bilhões, em 2012, uma alta de apenas 
19% na comparação com 2002. E o rendimento das 
contas nesses 11 anos foi de 69,15%, bem abaixo da 
inflação acumulada no período medida pelo INPC, 
que foi de 103%. Os dados foram produzidos por um 
estudo inédito elaborado pelo instituto FGTS Fácil e 
amplificados pela mídia (jornal O Globo).

É com perplexidade que constatamos que o Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviço navega em “mar 
de almirante” enquanto os trabalhadores amargam 
perdas bilionárias, não recebendo nem mesmo atua-
lização monetária.

O presidente do FGTS Fácil, Mario Avelino, ex-
põe com lucidez:

Não questiono as funções sociais do FGTS, 
mas se mesmo com isso, com as doações 
para o Minha Casa, Minha Vida, o Fundo dá 
lucro, por que o trabalhador precisa ter preju-
ízo? O governo está ganhando dinheiro com 
o Fundo, a Caixa ganha, com saldo menor os 
empresários pagam menos multa. Só o traba-
lhador perde.

E o trabalhador está perdendo demais.
Além de programas subsidiados, como o Minha 

Casa, Minha Vida, o dinheiro do FGTS é investido em 
títulos públicos e financia outras linhas de créditos 
habitacionais e obras de saneamento e infraestrutu-
ra. Em todas, cobra juros maiores do que os 3% que 
remuneram as contas.

Num período de 12 anos analisados pelo Dieese 
(de 2000 a 2011), o retorno obtido pelo Fundo ao in-
vestir seus recursos foi praticamente o dobro do credi-
tado nas contas do trabalhador. Em 2011, por exemplo, 
a rentabilidade média chegou a 9% e o crédito para 
cotistas, a 4,2%.

Para administrar os cerca de 250 milhões de 
contas do FGTS, a Caixa recebeu, no ano passado, 
R$3,3 bilhões, valor que representa mais de metade 
do lucro líquido do banco em 2012 (R$6,1 bilhões), e 
supera os R$3,1 bilhões gerados pela multa adicional 
de 10%, cuja manutenção foi alvo de disputa entre 
governo e empresários.

O patrimônio do trabalhador – o FGTS – merece 
ser administrado com mais competência e equidade.

Nós verificamos, e isso tem sido tema de pro-
nunciamentos aqui e de projeto de lei que apresentei, 
que os trabalhadores brasileiros são explorados com a 
utilização dos recursos que lhes pertencem como um 
patrimônio histórico. Refiro-me aos recursos do FGTS, 

que são remunerados muito aquém das taxas de ju-
ros praticadas no mercado. São recursos do FGTS, 
do FAT, são recursos da caderneta de poupança, en-
fim, o trabalhador é o grande explorado no País. Nós 
temos um governo que chegou ao poder alimentando 
as esperanças de que seria o patrono dos trabalha-
dores brasileiros, mas esse governo explora os traba-
lhadores do País.

Nós apresentamos um projeto que foi inspirado 
em conferência produzida pelo economista Pérsio Ari-
da, que tem por objetivo corrigir esta enorme distorção. 
Queremos restabelecer os ganhos reais através do 
FGTS, do FAT e da caderneta de poupança.

Essa proposta, que tem origem e inspiração em 
Pérsio Arida, quer que o BNDES, as instituições fi-
nanceiras do Governo deixem de praticar tarifas es-
peciais de juros que beneficiam setores da economia 
pontualmente. No momento, essas taxas privilegiadas 
de juros praticadas pelo BNDES, com recursos dos 
trabalhadores, notadamente do FGTS e do FAT, be-
neficiam grandes empreiteiras de obras públicas, que 
constroem, por exemplo, estádios de futebol no Brasil. 

São obras privadas, inclusive, como a do Sport 
Club Corinthians Paulista, para dar um exemplo, ou 
Clube Atlético Paranaense, para dar outro exemplo, 
enfim, poderíamos citar outros exemplos, mas são 
estádios de futebol de clubes de futebol – setor priva-
do, portanto –, com a alimentação de dinheiro público, 
via BNDES, que tem origem nos recursos acumulados 
pelos trabalhadores brasileiros através do seu trabalho 
– FGTS e FAT, especialmente. 

O que pretende esse projeto? Esse projeto está 
na Comissão de Assuntos Econômicos, está na pauta 
da Comissão, aproveito para chamar a atenção dos 
colegas Senadores, não é uma ideia deste Senador, 
eu repito, é de um grande economista, de um dos res-
ponsáveis pelo Plano Real, Pérsio Arida. 

A sua proposta estabeleceria uma única taxa de 
juros de mercado. Portanto, os trabalhadores seriam 
remunerados igualmente, sem essa distorção gritante. 
Nós não teríamos taxas privilegiadas de juros prati-
cadas pelas instituições financeiras do País; teríamos 
uma única taxa de juros. 

Portanto, estaríamos certamente puxando para 
baixo as taxas de juros praticadas no País e estaría-
mos remunerando, com maior justiça, os trabalhadores 
brasileiros, mediante a utilização do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço e do FAT. A caderneta de pou-
pança também teria remuneração superior. E todos 
nós sabemos que a caderneta de poupança é uma 
espécie de porto seguro para assalariados brasileiros.

Enfim, essa é uma proposta que está na Co-
missão de Assuntos Econômicos, à espera de deli-
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beração. É uma sugestão, uma contribuição, aliás, de 
política econômica. Muitas vezes, os oposicionistas 
são acusados de criticarem e não apresentarem pro-
postas construtivas. Pois bem, essa é uma proposta 
construtiva, que certamente teria um grande impacto 
na economia popular. Esperamos que possa ser ana-
lisada convenientemente.

Nós não podemos é admitir que os trabalhado-
res brasileiros continuem a ser explorados, como es-
tão sendo explorados pelo Governo, que deveria ser 
o seu maior protetor.

Aproveito o tempo que me resta, Sr. Presidente, 
para outra abordagem que considero importante. Apre-
sentei, em 16 de julho último, o Requerimento nº 840, 
relativo às autorizações outorgadas à Estruturadora 
Brasileira de Projetos para a realização de estudos e 
projetos de infraestrutura.

Na referida solicitação, indaguei ao Ministério dos 
Transportes sobre atos de autorização concedidos à 
Estruturadora Brasileira de Projetos, acompanhados 
de processos, pareceres e decisões. Foi o que nós 
solicitamos para análise.

No tocante à resposta do Ministério dos Trans-
portes, faço algumas observações. Em relação à fun-
damentação legal adotada no âmbito desses proces-
sos, verifica-se que houve sensível aperfeiçoamento 
na prática adotada.

As primeiras autorizações foram outorgadas an-
tes de os potenciais interessados serem convocados. 
Esse foi o caso, por exemplo, da Portaria nº 186, de 3 
de agosto de 2012, que autorizou a EBP a desenvolver 
estudos técnicos relativos a sete trechos de rodovias 
com valor máximo, para eventual ressarcimento, de 
R$40 milhões. 

Posteriormente, o Ministério passou a convocar 
os interessados previamente, para somente depois 
autorizar aqueles que preenchessem os requisitos. 
Esse foi o caso do Edital de Chamamento Público nº 
1, de 2013, que convocou empresas especializadas 
capazes de atualizar estudos anteriores do BNDES 
sobre dois trechos rodoviários. Em resposta a esse 
edital, três empresas se apresentaram, tendo sido 
autorizadas duas delas.

A distinção entre ambos os procedimentos é re-
levante, uma vez que o edital de chamamento é o que 
assegura o respeito ao princípio da impessoalidade, 
tanto é assim que o Tribunal de Contas da União, no 
Acórdão nº 112, de 2012, decidiu recomendar ao Mi-
nistério dos Transportes que utilizasse, por analogia, 
os ditames prescritos no Decreto nº 5.977, de 2006, 
sempre que concedesse autorização para realização 
por particulares dos estudos técnicos. 

O decreto citado regulamenta a autorização e o 
ressarcimento de estudos preparatórios de parcerias 
público-privadas, mas é omisso com relação às con-
cessões comuns. Ele prevê um procedimento adequado 
para o tema, exigindo, por exemplo, que se faça sem-
pre um edital de solicitação de estudos como condição 
para qualquer autorização. 

O acórdão do TCU indicou a direção correta, mas 
o fez apenas como recomendação, e não como deter-
minação, o que nos parece insuficiente. A nosso ver, 
as autorizações expedidas pelo Ministério dos Trans-
portes diretamente à EPB, na ausência de editais de 
chamamento anteriores, foram irregulares. 

A fim de melhor disciplinar o tema, apresento 
hoje um projeto destinado a inserir o procedimento de 
manifestação de interesse no corpo da Lei nº 8.666, 
de 1993, que dispõe sobre as licitações em geral, de 
modo a enquadrá-lo como uma modalidade de con-
curso de projetos.

Um dos principais obstáculos à realização de 
investimentos privados nas áreas de infraestrutura 
consiste na existência de projetos suficientemente 
detalhados para que seja realizada uma concessão. 
Inúmeras oportunidades de desenvolvimento econô-
mico e de negócios privados são perdidas em razão 
dessa deficiência crônica no Poder Público, além, evi-
dentemente, de ensejar a suspeição sobre a correção 
dos procedimentos e, notadamente, a suspeição em 
relação ao desvio de recursos públicos.

Esse quadro alterou-se nos últimos anos com a 
aceitação, por diversos órgãos e entidades públicas, 
de contribuições oferecidas por empresas interessadas 
em participar de eventual licitação para a concessão 
de determinados serviços. Caso essas contribuições 
sejam efetivamente aproveitadas pela Administração 
para a elaboração do edital de concessão, seus autores 
são ressarcidos pelo vencedor da respectiva licitação.

Tal mecanismo, que se convencionou denominar 
de “Procedimento de Manifestação de Interesse”, en-
contra-se previsto no art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995 
(Lei Geral de Concessões), que se limita a mencionar 
a necessidade de autorização do poder concedente 
para a realização de estudos, investigações, levanta-
mentos ou projetos vinculados à concessão ou de uti-
lidade para a licitação. Aplica-se também às parcerias 
público-privadas (PPP), por força dos arts. 3º e 11 da 
Lei nº 11.079.

Tendo em vista que os interessados em apresen-
tar esses estudos são, em geral, empresas também 
interessadas em participar da futura licitação, o art. 
31 da Lei nº 9.074 os exclui da incidência da proibi-
ção constante do art. 9º da Lei nº 8.666, que veda a 
participação do autor de projeto básico ou de empre-
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sa responsável pela sua elaboração em licitação da 
respectiva obra ou serviço.

Os PMIs disseminaram-se a tal ponto que di-
ficilmente se realiza atualmente uma concessão ou 
parceira público-privada de grande porte sem a sua 
prévia realização. Isso tem viabilizado a modelagem e 
a elaboração de projetos de alto custo pelo setor pri-
vado, sem dispêndio de recursos públicos.

Além de benefícios de ordem financeira, o PMI 
também viabiliza a apresentação pelo setor privado de 
projetos ainda não considerados pelo setor público, o 
que permite a identificação de novas oportunidades 
de desenvolvimento econômico.

Alguns Estados disciplinaram o PMI por decreto. 
Outros o adotam à margem de qualquer regulamenta-
ção abstrata, limitando-se a instituí-lo caso a caso. A 
União tratou da matéria por meio do Decreto nº 5.977, 
de 1º de dezembro de 2006. A abrangência deste ato 
é limitada, no entanto, à apresentação de projetos, 
estudos, levantamentos ou investigações a serem uti-
lizados em modelagens de parcerias público-privadas 
já definidas como prioritárias no âmbito da Adminis-
tração Pública Federal, não se aplicando, portanto, às 
concessões.

Inexistindo uma disciplina legal específica, tem-se 
verificado um emprego desse instrumento que muitas 
vezes viola princípios básicos da Administração Públi-
ca, como os da moralidade e da impessoalidade. É o 
que se verifica, por exemplo, quando, no âmbito de um 
edital destinado a solicitar contribuições de eventuais 
interessados, já se autoriza uma empresa específica 
a realizar determinados estudos, investigações, le-
vantamentos e projetos. O claro favorecimento a essa 
empresa fica ainda mais evidenciado quando o edital 
fixa prazos reduzidos para a manifestação dos demais 
interessados, que evidentemente estarão em uma clara 
condição de desvantagem.

A proposição que ora apresento visa a institucio-
nalizar o procedimento de manifestação de interesse, 
mediante a introdução de sua disciplina na Lei Geral 
de Licitações, como hipótese de licitação na modali-
dade “concurso”.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso objetivo é con-
tribuir para maior correção na aplicação dos recursos 
públicos, estabelecendo uma concorrência no plano 
da moralidade, da transparência e da impessoalidade. 
Esse é o objetivo. 

A disciplina proposta inspirou-se no Decreto nº 
5.977, de 2006, evitando-se o detalhamento inadequado 
a uma lei federal, de modo a permitir, Sr. Presidente, 
que cada – estou concluindo o discurso – unidade da 
Federação promova, se quiser, uma regulamentação 
adequada a sua realidade específica. Estamos estabe-

lecendo aí o princípio da isonomia no tratamento des-
sa matéria, para evitar tratamento díspar, tratamento 
diferenciado de uma unidade da Federação para outra 
unidade da Federação.

Mas, concluindo, Sr. Presidente, o objetivo do nos-
so projeto está na esteira de procedimentos que todos 
devemos adotar, com o objetivo de estabelecermos a 
moralidade pública, especialmente na aplicação dos 
escassos recursos de que dispõe o Poder Público do 
País para investimentos produtivos.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Alvaro Dias. 
Eu, particularmente, acompanho muito a questão do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. De fato, tem 
que haver uma correção adequada, que garanta ao 
trabalhador uma aplicação semelhante à da poupança.

Senador Randolfe, houve um entendimento aqui, 
pela pressa, com a Senadora Ana Amélia. Então, eu 
chamaria agora, se V. Exa concordar, a Senadora Ana 
Amélia e, em seguida, então, V. Exa.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Com todo o prazer, Sr. Pre-
sidente, principalmente em se tratando da Senadora 
Ana Amélia. É uma honra permutar com ela.

Eu só queria, Sr. Presidente, registrar a presença, 
na tribuna de honra da Casa, do querido Magno Bastos, 
que é companheiro nosso, do Amapá, autor da obra 
Do Tempo dos Anjos ao Tempo dos Homens. Magno 
Bastos, do interior do Amapá, da cidade de Vitória do 
Jari, nos visita aqui no Senado Federal. É autor dessa 
obra e está aqui em visita. Eu queria que constasse 
nas notas taquigráficas da sessão de hoje a presença 
dele na tribuna de honra e a visita ao Senado Federal.

Com todo o prazer, faço questão de permutar 
com a querida Senadora Ana Amélia.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Randolfe 
Rodrigues. V. Exa será o próximo.

Então, a Senadora Ana Amélia, que também 
gentilmente já cedeu para dois, que estavam com pro-
blema de horário, fala neste momento com a mesma 
tolerância que o Presidente deu a todos, que foi, em 
média, de 30 minutos.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – É que o assunto do qual o Senador Alvaro falou 
é o assunto que eu vou abordar, Senador Paim. Mas 
temos estilos e formas diferentes de trazer o tema.

Eu queria aproveitar para saudar todos os turis-
tas que estão nos visitando: jovens, crianças, adultos, 
homens e mulheres, que nos visitam agora, nesta tar-
de. Quem está falando com vocês é uma Senadora do 
Rio Grande do Sul. Vocês certamente são de outra 
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região. Eu sou lá do Sul do Brasil, quase na fronteira 
com o Uruguai e com a Argentina, lá na outra ponta. 
O Brasil é muito grande. Quero saudar todos vocês. 
O Presidente, Senador Paulo Paim, também é do Rio 
Grande do Sul, do Partido dos Trabalhadores. É um 
prazer recebê-los aqui no Senado Federal.

Caros colegas Senadores e Senadoras, nossos 
telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio 
Senado, eu queria dizer que, como falei – o Senador 
Alvaro Dias fez a referência –, nos preocupa, Senador 
Paim, e V. Exª, que tem uma atenção e um foco muito 
cuidadoso sobre todas as questões relacionadas aos 
direitos dos trabalhadores, também sabe disso.

Quando li o noticiário a respeito do desempenho 
da arrecadação e da rentabilidade, especialmente 
do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço, um patrimônio dos trabalhadores, eu fiquei 
muito preocupada, porque, por onde andamos – e V. 
Exª talvez mais do que eu –, somos abordados, espe-
cialmente pelos aposentados, que querem saber: “E 
a nossa situação?”

Agora, eu estava passando por Soledade e veio 
um senhor, lá na BR 386, num paradouro a que todo 
mundo chega, no Italian’s, perguntando: “Eu recebia, 
quando me aposentei, quatro salários mínimos. Hoje, 
estou recebendo um salário mínimo só”. 

Esse mantra, Senador Paim, é o que nós ouvimos 
permanentemente e a nossa preocupação – a sua, a 
minha e a de todos os Senadores aqui – é exatamen-
te essa questão da defasagem entre o reajuste dado 
a quem ganha o salário mínimo e o reajuste dado a 
quem ganha mais do que um salário mínimo como 
aposentado do INSS. Isso está levando a uma preocu-
pação grande, enorme, mas, basicamente, impactando 
sobre a renda e impactando sobre, exatamente, o po-
der aquisitivo do aposentado e pensionista do INSS, 
e é por isso que nós estamos trazendo, de novo, esse 
tema do FGTS, porque ele também, de alguma forma, 
impacta sobre o direito dos trabalhadores. 

O uso distorcido e indevido dos recursos, Sena-
dor Jarbas Vasconcelos, do FGTS pelo Governo está 
criando problemas à rentabilidade desses recursos 
que são dos trabalhadores. Em vez de permitir um 
maior poder de compra e, também, de investimentos 
para o trabalhador, que é o dono desse patrimônio, o 
dinheiro do FGTS está gerando lucros à Caixa Federal, 
administradora desse Fundo, sem permitir melhorias 
básicas, para quem trabalha com carteira assinada, 
na repartição desse patrimônio.

O Governo deveria usar os impostos pagos por 
todos nós para iniciar e concluir investimentos sem 
precisar mexer na rentabilidade do Fundo de Garan-
tia, nem prejudicar esse patrimônio dos trabalhadores. 

Isso, lamentavelmente, não está acontecendo, mesmo 
com os lucros bem altos contabilizados pela Caixa em 
relação ao Fundo.

Segundo estudo elaborado pelo Instituto FGTS 
Fácil, entre 2002 e 2012, o lucro do FGTS cresceu 
quase dez vezes mais – aumento de 938%. No mesmo 
período, o patrimônio líquido – que é o dinheiro usado 
para investimento em infraestrutura – cresceu 433%.

Em 10 anos, o valor recebido pela Caixa para 
administrar as suas contas subiu 274%, superando 
os R$3,3 bilhões, no ano passado, enquanto o total 
depositado aumentou 142%. Por outro lado, o valor 
total dos juros e da correção monetária creditados nas 
contas dos trabalhadores ficou em R$8,2 bilhões, no 
ano de 2012, uma elevação de apenas 19% em com-
paração com 2002.

Nesse mesmo período, o rendimento das contas 
foi de apenas 69,15%, bem abaixo da inflação acu-
mulada no período, medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), que cresceu 103%, 
nos últimos 10 anos.

Todos esses dados demonstram como é grave 
o descompasso entre o rendimento do FGTS para o 
trabalhador e a aplicação de recursos em serviços 
públicos de qualidade. Cito o caso dos aposentados, 
que também enfrentam problemas de poder de com-
pra no nosso País, especialmente ante o aumento da 
inflação. Isso que é o risco maior dessa perda de po-
der aquisitivo. 

Enquanto o Governo paga benefícios superiores 
a R$25 mil a alguns servidores públicos, para os ina-
tivos, é preciso lembrar que 75% dos trabalhadores 
da iniciativa privada do Regime Geral de Previdência 
Social que se aposentaram nos últimos 20 anos estão 
recebendo, atualmente, o equivalente a um salário mí-
nimo de benefício. No futuro, não tão distante assim, 
esse percentual vai aumentar até atingir quase 100% 
do universo das pessoas assistidas e aposentadas 
pelo INSS.

Não há duvida sobre isso, Senador Paulo Paim, 
100% – hoje são 75% –, exatamente por causa des-
se descompasso do reajuste concedido. E agora nós, 
aqui, fomos impedidos, foi interditado o debate aqui 
na Casa e no Congresso a respeito da definição dos 
índices de reajuste para salário mínimo e para apo-
sentados e pensionistas do INSS.

Isso significa que, ano a ano, os aposentados 
têm sido prejudicados com a redução da renda e a 
consequente perda significativa do poder aquisitivo. 
De janeiro de 1994 a janeiro de 2013, por exemplo, a 
renda dos segurados do INSS – que se aposentaram 
com um benefício superior a um salário mínimo – caiu 
em mais de 81%, segundo dados da Confederação 
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dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, a Cobap. 
Já as perdas dos aposentados que receberam o salá-
rio mínimo de R$678,00 representaram 93,22%, nos 
últimos 13 anos.

Apresentei, inclusive, proposta legislativa para 
tentar corrigir essas distorções, o PLS nº 76, de 2011, 
em tramitação na Comissão de Assuntos Econômi-
cos do Senado Federal, isentando os aposentados e 
pensionistas do INSS, ao chegarem aos 60 anos de 
idade, do pagamento do Imposto de Renda, indepen-
dentemente do sexo, se homem ou mulher. Aos 60 
anos, deixam de pagar o Imposto de Renda. Porque é 
tão pequeno o que recebem, que, retirando o Imposto 
de Renda, teriam um acréscimo. Hoje, está mais difí-
cil comprar as mesmas coisas com o mesmo salário, 
não apenas para os aposentados, mas também para 
os demais trabalhadores.

Vale destacar, como fez o jornal O Globo, na edi-
ção de domingo, que, se o FGTS fosse uma empresa, 
teria registrado o segundo maior lucro do País no ano 
passado: R$14,3 bilhões. Esse lucro é menor apenas 
que os R$21,8 bilhões alcançados pela Petrobras. 
Como se trata de uma poupança do trabalhador, paga 
pelos patrões e administrada pelo Governo, o FGTS 
tem apresentado resultados incomuns. Se esse Fundo 
ganha, o trabalhador, em tese e na prática, também 
deveria ganhar. É sabido que o Fundo é uma poupan-
ça do trabalhador, por isso não se pode admitir que 
esse recurso seja usado indevidamente, sem controle, 
fiscalização ou de modo desajustado, descompensa-
do. O velho hábito de usar dois pesos e duas medidas 
agora parece regra.

A causa desse descompasso é a regra de cor-
reção das contas: Taxa Referencial, a famosa TR, 
mais 3% ao ano. Em um cenário de juros mais altos, 
a TR compensava ou até superava a inflação, e os 3% 
eram ganho do trabalhador. Com a queda dos juros, 
o Banco Central foi reduzindo a TR para evitar o ren-
dimento excessivo da caderneta de poupança, a fuga 
de recursos dos títulos da dívida pública e também 
o encarecimento dos financiamentos habitacionais. 
Assim, a taxa chegou a ficar negativa e, ultimamente, 
está próxima de zero, o que faz com que as contas do 
FGTS sejam corrigidas só pelos 3% ao ano, com a 
inflação em torno de 6%. Ou seja, o trabalhador está 
amargando um grande prejuízo.

O mercado de trabalho melhora, o patrimônio do 
FGTS cresce com a formalização, com os depósitos, o 
que é muito bom e positivo, mas a rentabilidade desse 
patrimônio e para o trabalhador segue, infelizmente, 
negativo. É uma manipulação que causa enormes es-
tragos no bolso do trabalhador brasileiro. O Governo 
adota as políticas, e os demais integrantes do Con-

selho Curador do FGTS, infelizmente, só observam e 
vigiam a decisão; não tratam de alterar essas políticas 
que são adotadas.

Alguns trabalhadores que acumularam anos de 
poupança ameaçam ir à Justiça para questionar essa 
baixa rentabilidade do FGTS.

Não é de hoje que a gestão dos recursos e as 
regras do FGTS têm sido questionadas. Na semana 
passada, aliás, o Supremo Tribunal Federal recebeu 
três ações diretas de inconstitucionalidade, questio-
nando a manutenção da cobrança do acréscimo de 
10 pontos percentuais à multa por demissão sem jus-
ta causa sobre o saldo do FGTS. Entidades como a 
Confederação Nacional do Comércio (CNC), Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI) e Confederação 
Nacional das Empresas de Seguros (CNseg), autoras 
das ADIns, também reclamam da forma como o Go-
verno tem tratado os recursos do Fundo.

Cabe lembrar que o acréscimo de 10% foi insti-
tuído em 2001, para cobrir rombos na conta do Fundo, 
provocados pelo Plano Verão, de 1989, e Collor I, de 
1990, que falharam no combate à hiperinflação.

Originalmente fixada em 40% do FGTS, acumu-
lado na conta do trabalhador da iniciativa privada, a 
multa passou a 50%. Lamentavelmente, o acréscimo, 
a taxa adicional de 10%, não foi transferido automati-
camente ao trabalhador demitido, como normalmente e 
legalmente é feito com os 40%. Os recursos formaram 
um fundo especial, que bancou, em várias prestações, 
a correção de todas as contas do FGTS que estavam 
abertas durante aqueles planos econômicos, conforme 
determinação da Justiça.

A cobrança adicional, que aumenta os custos das 
empresas e dificulta, inclusive, novas contratações no 
mercado de trabalho, deveria ter acabado no ano passa-
do, mas, lamentavelmente, ainda está em vigor, mesmo 
após a decisão do Congresso Nacional, no último dia 
3 de julho, que aprovou o fim dos 10%. Antes do veto 
da Presidente, a maioria do Plenário da Câmara, 315 
Deputados Federais, disseram “não” à cobrança adi-
cional; 95 Deputados insistiram em manter a cobrança 
e apenas 1 se absteve de votar. No Senado, o fim da 
cobrança foi aprovado no ano passado.

A grande maioria dos Senadores e dos Deputados 
Federais disse “não” à sobretaxa. O Governo Federal, 
ao contrário, insiste em dizer “sim” para mais esse peso 
que recai sobre o caixa das empresas e para o bolso 
dos trabalhadores, porque esse dinheiro não vai para 
o trabalhador, vai para o Caixa Único.

É preciso esclarecer que, além dos 10% adicio-
nais, os empregadores já são obrigados a pagar 40% 
da multa do FGTS quando a demissão é sem justa 
causa. Esse é um direito e um conquista da Carta de 
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1988. Essa é uma multa justa, muito justa, prevista em 
lei, conquista dos trabalhadores, que deve ser mantida 
e preservada. A multa adicional dos 10%, entretanto, 
é injusta e um grave problema para as empresas que 
precisam de estímulos para continuar gerando em-
prego e renda no atual momento econômico do País.

Não bastassem as limitações de infraestrutura – 
estradas ruins, portos ineficientes e aeroportos con-
gestionados –, que encarecem os produtos e serviços 
no Brasil, os empreendedores de todos os tamanhos 
(pequenos, médios ou grandes) estão sendo obrigados 
a arcar com mais esse custo.

Como integrante da Subcomissão do FGTS, no 
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, na compa-
nhia do Senador Paulo Paim, presidida pelo nosso Se-
nador Cyro Miranda, não concordo com essa medida!

A manutenção da multa tira da economia e dos 
planos de investimentos das empresas mais de R$3 
bilhões, segundo dados da CNI. É, lamentavelmente, 
um volume de recursos que está indo para os cofres 
da União. Em vez de reforçar o caixa do FGTS, o des-
tino dos recursos provenientes dessa multa tem sido 
outro: ajudar o Governo a arrumar as desorganizadas 
e descontroladas contas públicas do nosso País. Pas-
sou da hora de o Governo cuidar melhor desse Fundo. 
Gerir o FGTS de modo transparente e honesto e com 
muita responsabilidade é a única atitude aceitável que 
a gente espera do Governo. Afinal, como eu disse des-
de o começo, esse Fundo, o FGTS, é um patrimônio 
de todos os trabalhadores e precisa ser preservado 
por conta disso.

Obrigada, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem, Senadora Ana Amélia, 
que fez a defesa de uma correção justa do FGTS e, 
naturalmente, também, do benefício dos aposentados 
e dos pensionistas! Estamos na linha justa.

O Senador Randolfe Rodrigues falará pela Lide-
rança do PSOL.

V. Exª, gentilmente, aguardou que dois Senado-
res falassem antes, porque eles tinham compromissos 
fora do Parlamento.

V. Exª dispõe do tempo necessário.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP. Como Líder. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Sena-
doras, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rá-
dio Senado e pela TV Senado, venho à tribuna nesta 
tarde para falar da tragédia ocorrida, nesse fim de 
semana, na Avenida Paulista, que vitimou mais de 18 
pessoas. Não, não foi na Avenida Paulista. Foi uma 
tragédia ocorrida na Avenida Brasil, no centro do Rio 
de Janeiro, que vitimou 18 pessoas. Não, não foi na 

Avenida Brasil. Foi no Eixo Monumental, em Brasília. 
Não, Sr. Presidente, não foi na Avenida Brasil, não 
foi na Avenida Paulista, não foi no Eixo Monumental, 
mas foi no Rio Amazonas. Foi um naufrágio de barco 
no Rio Amazonas que, talvez, por isso, não tenha tido 
tanta atenção, que, talvez, por isso, tenha passado 
tão despercebido por parte das autoridades daqui de 
Brasília. Talvez, por isso, as tragédias que ocorrem na 
Amazônia passem tão despercebidas. Talvez, por isso, 
essas tragédias ocorridas na Amazônia sejam objeto 
de uma linha breve no noticiário da imprensa nacional. 
Talvez, por isso, essas tragédias ocorridas na Amazô-
nia sejam objeto de uma nota de rodapé no noticiário 
nacional e, às vezes, não tenham a atenção devida. 
E, talvez, por isso, elas sejam resultado de uma negli-
gência continuada.

Essa não foi a primeira tragédia ocorrida nos 
rios da Amazônia. Essa é a continuação de tragédias 
ocorridas nos nossos rios, a continuação de tragédias 
ocorridas nos nossos rios sob as nossas advertências.

Eu tenho de trazer aqui imagens que não são 
de agora. Estas aqui são imagens da maior tragédia 
fluviomarinha da história humana recente. Estas aqui 
são imagens da tragédia do Rio Amapá. Estes aqui 
são corpos. Estas aqui são imagens da tragédia com 
o barco Novo Amapá, ocorrida em 6 de janeiro de 
1981, com 696 mortos. Isso ocorreu em 6 de janei-
ro de 1981. Desde 6 de janeiro de 1981, de 32 anos 
para cá, pouca coisa foi feita em termos de medidas 
de segurança para que essas imagens de 1981 não 
voltassem a ocorrer na Amazônia.

Qual a diferença dessas imagens de 1981 com o 
barco no Rio Amapá para o que ocorreu na procissão 
fluvial do Círio de Macapá com o barco Capitão Reis 
I, no último sábado, em Macapá? Qual a diferença 
dessas imagens ocorridas em 1981 para as de ago-
ra? Em 1981, há 32 anos, o naufrágio do Novo Amapá 
resultou num saldo de mais de 300 mortos quando o 
barco Novo Amapá fazia a viagem do Porto de San-
tana até o Porto do Jari, no sul do Amapá. De lá para 
cá, são 32 anos, e as condições de navegação fluvial 
na Amazônia pouco mudaram.

Quero destacar, Sr. Presidente, que, ao iniciar o 
mandato, uma de nossas primeiras medidas foi visitar 
a Capitania dos Portos, em Macapá, sediada no Porto 
de Santana, para checar as condições de atuação da 
Capitania dos Portos. Em visita à Capitania dos Portos 
naquele momento, eu ouvi que suas principais neces-
sidades eram um maior efetivo de tropa da Marinha 
na região e a implantação de uma representação da 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) 
do Estado do Amapá.
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Lembro que isso ocorreu no dia 6 de janeiro de 
2011 e que tomei posse, como Senador da República, 
neste plenário, no dia 1º de fevereiro de 2011. Então, 
a visita que fiz à Capitania dos Portos foi no dia 6 de 
janeiro de 2011, quando o naufrágio do barco Novo 
Amapá completava 30 anos.

Fui recebido, naquele momento, pelo Capitão de 
Fragata Marcelo Rezende de Lima, então Comandante 
da Capitania dos Portos. Era o aniversário de 30 anos 
de um dos maiores, senão o maior, naufrágio fluvioma-
rinho da história humana recente. Lá questionei sobre 
quais seriam as providências para que houvesse me-
lhores condições de funcionamento.

Esta é uma realidade: no Amapá, a cidade de Ma-
capá está localizada na foz do Rio Amazonas, e não 
aceitamos que não haja infraestrutura da Antaq e da 
Marinha em nossa região. Os rios, para a Amazônia, 
para o Amapá, são as ruas. A foz do Rio Amazonas, 
em especial no Amapá, forma uma bacia hidrográfica 
autônoma na Região Amazônica. Os rios do Amapá – 
o Rio Araguari, o rio Amapari, o Rio Jari – são maiores 
do que boa parte dos rios do restante do Brasil juntos. 
A bacia hidrográfica do Amapá é autônoma no ambien-
te da própria Região Amazônica. A foz do Rio Amazo-
nas, toda a riqueza hidrográfica da região, a entrada 
da Barra Norte do Rio Amazonas, com a possibilida-
de de entrada e de saída de embarcações, tudo isso, 
por si só, já traz uma importância estratégica para a 
Marinha. Era impossível, era inaceitável que, a qual-
quer visita ocorrida para uma guarnição da Marinha ou 
para uma capitania de portos, não houvesse, naquele 
momento, a reivindicação, dada a necessidade, de um 
efetivo maior da tropa da Marinha.

Além dessa reivindicação, ouvimos que era ne-
cessário ampliar para pelo menos 200 homens o efe-
tivo da Capitania dos Portos do Amapá. Além disso, 
ouvimos que a necessidade de existência da Capitania 
dos Portos lá ainda era insuficiente para as demandas 
e mobilizações existentes na Capitania dos Portos.

De imediato, nós solicitamos para a Antaq e 
para o Comando da Marinha e nós dispusemos uma 
emenda de R$270 mil para a Capitania dos Portos do 
Amapá. Dispusemos ainda uma emenda de bancada 
de R$2,5 milhões no Plano Plurianual, para melhor 
estruturar a navegação fluvial na Amazônia. Essas 
emendas, tanto a emenda de R$2,5 milhões quanto 
a emenda de R$270 mil, não foram liberadas e não 
foram disponibilizadas. Ao buscar e acessar o Orça-
mento da União, nós checamos que a disponibilização 
orçamentária da União para auxílio e fiscalização da 
navegação no Brasil para este ano é de R$42,243 mi-
lhões. Pois bem, nós já estamos no mês de outubro, 
e, desses R$42 milhões que estão previstos no Orça-

mento da União, só foram liberados, até agora, R$26 
milhões. Do previsto no Orçamento da União, só foram 
liberados, até agora, 42%.

O tal do contingenciamento resulta nisto: a au-
sência de recursos para a fiscalização. Nós não sabe-
mos o significado de contingenciamento. Só sabemos 
o que significa contingenciamento quando ele resulta 
na morte de pessoas, como ocorreu no último fim de 
semana no Amapá. A ausência de recursos para fis-
calização, a ausência de recursos para investimento 
resulta concretamente nisso. A ausência de recursos 
por contingenciamentos e por superávit primário resul-
ta nisso, na ausência de investimentos, na ausência 
de aplicação de recursos em atividades necessárias 
e indispensáveis.

Eu não posso aceitar alguns argumentos que, 
no meu entender, são inaceitáveis. Não posso aceitar 
como argumento que o que ocorre são fatalidades. Eu 
não posso aceitar como simples argumento a fatali-
dade. Avião foi feito para voar, assim como o carro foi 
feito para rodar, e navio foi feito para navegar. Se uma 
dessas finalidades não ocorre é porque algo não deu 
certo. Se essas finalidades não ocorreram é porque 
houve negligência ou imperícia. A responsabilidade 
para que essas finalidades – a finalidade aérea, a fi-
nalidade rodoviária ou a finalidade da navegação – 
ocorram é por conta dos seus órgãos de fiscalização. 
Em especial na Amazônia, os órgãos de fiscalização 
devem funcionar, devem atuar. 

Eu ouvi como justificativa o seguinte: o perímetro 
do Círio Fluvial é longo demais. Deveria ser reduzido. 
É o mesmo que dizer: “Com o problema do carrapato, 
vamos acabar com o gado”. 

O problema é o seguinte: nós não vamos acei-
tar como justificativa o encerramento do Círio Fluvial, 
assim como não vamos aceitar como justificativa o 
encerramento dos festivais que ocorrem em cidades 
como Afuá, que fica próxima a Macapá. Nós não vamos 
aceitar como justificativa, nós não podemos aceitar 
como alternativa não percorrer os nossos rios, por-
que os nossos sistemas de fiscalização para garantir 
a segurança para a nossa população não funcionam. 

A responsabilidade de garantir a segurança para 
a nossa população não está sendo cumprida por parte 
do Estado brasileiro, por parte da Agência Nacional de 
Transportes Aquáticos, por parte da Marinha do Brasil, 
por parte da Capitania dos Portos. São esses que têm 
a responsabilidade de nos garantir segurança em todas 
as modalidades, de garantir segurança na quantidade 
de passageiros que vão ser transportados, de garan-
tir segurança nas alterações que podem vir a ocorrer 
nas embarcações, de garantir segurança no transporte 
dos passageiros e no deslocamento de passageiros. 
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Eu não posso admitir ou aceitar que a Capitania dos 
Portos do Amapá tenha somente duas, três ou quatro 
fragatas, em uma região em que os rios são as ruas, 
em um local onde existe a foz do maior rio do mundo, 
que expele bilhões de metros cúbicos no oceano e que 
tem reflexo até na costa da Noruega. Isso não pode 
ser aceito. O pior é que não pode ser aceito!

Não pode ser aceita uma tragédia desse tipo, 
ocorrida no Amapá, com o silêncio por parte das au-
toridades federais, com o silêncio absoluto por parte 
das autoridades federais.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite um aparte, Senador 
Randolfe Rodrigues?

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Senador Eduardo Suplicy, ouço 
com o maior prazer o aparte de V. Exª.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Randolfe Rodrigues, eu 
gostaria aqui de requerer à Mesa, Presidente Paulo 
Paim, que o pronunciamento do Senador Randolfe 
Rodrigues seja especialmente enviado, em um ofício, 
à Presidenta Dilma Rousseff, bem como ao Ministro 
dos Transportes, porque ele, ao diagnosticar os proble-
mas que existem no Amapá com o transporte fluvial, 
inclusive aqui denotou e nos relatou como é que procu-
rou cumprir tão firmemente a sua missão de Senador. 
Logo que eleito, antes mesmo de tomar posse aqui, 
em 1º de fevereiro de 2011, fez uma visita à Capitania 
dos Portos, no Amapá, e procurou saber o que havia 
sido providenciado desde o desastre, o naufrágio de 
30 anos atrás, como ele relatou, justamente para pre-
venir que novos naufrágios ocorressem com gravida-
de. Claro, sempre pode haver um desastre, um navio 
que abalroa outro barco. Por alguma circunstância, em 
função das águas que às vezes se movimentam com 
tanta velocidade, pode eventualmente ocorrer um aci-
dente com um barco ou com um navio no rio, mas há 
uma responsabilidade, sim, da Capitania dos Portos, 
da Agência Nacional de Transportes Aquáticos e do 
Ministério dos Transportes, que não solucionaram de-
vidamente o problema. Inclusive, pelos números que 
aqui apresentou, relativos às emendas para que fosse 
solucionado o problema, o Senador Randolfe Rodri-
gues mostrou que procurou estar atento para prevenir 
eventuais desastres, como o ocorrido, infelizmente, 
por ocasião da festa de Nossa Senhora, em Belém 
do Pará, vizinha do Amapá, para onde se dirigiam as 
pessoas. Então, acho importante que o Ministro dos 
Transportes e a Presidenta Dilma Rousseff possam 
conhecer o seu brado. Meus cumprimentos, Senador 
Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Incorporo o aparte de V. Exª, 
Senador Eduardo Suplicy. 

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Quanto ao pedido do Senador, 
me permita, Senador Randolfe Rodrigues...

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Senador Paim.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – ... se V. Exª concordar, eu reme-
terei ao Ministro dos Transportes e à Presidenta da 
República o seu pronunciamento.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP) – Claro! E quero acatar o enca-
minhamento do Senador Eduardo Suplicy, Senador 
Paim. Agradeço o encaminhamento do Senador Edu-
ardo Suplicy. 

Tem significado de diagnóstico inclusive, Senador 
Paulo Paim, o acidente com o Capitão Reis I, no Círio 
Fluvial de Macapá. 

Veja, a festividade de Nossa Senhora de Naza-
ré não é uma festa notadamente só de Belém. É uma 
celebração da Amazônia. O mesmo Círio que ocorre 
em Belém ocorre também em Macapá. É uma celebra-
ção amazônida. E, veja, o que ocorreu no Círio Fluvial 
de Macapá tem um significado de diagnóstico. Com 
exceção da Ministra Maria do Rosário, dos Direitos 
Humanos, que foi a única a manifestar solidariedade 
ao ocorrido lá no Amapá, nenhum outro Ministro do 
Governo Federal o fez, inclusive o Ministro dos Trans-
portes, que é afeito à área. No mínimo, em um caso 
dessa gravidade, a segunda maior tragédia na região, 
desde o novo Amapá, o Ministro dos Transportes de-
veria ter pego uma aeronave da FAB e ter se desloca-
do para lá. Deveria ter se deslocado para lá para ter 
acompanhado. Não houve nem sequer um telefonema 
ao Governador do Amapá. Nem sequer um telefonema 
ao Governador do Amapá! 

Com todo respeito, achei importante que a Presi-
dente da República tenha se manifestado várias vezes 
em relação à espionagem americana. Eu acho que é 
um tema que merece o nosso cuidado, mas eu acho 
que a assessoria de Sua Excelência poderia tê-la aler-
tado para que tivesse trazido a mesma preocupação 
em relação à navegação fluvial da Amazônia, que tem 
matado milhares de pessoas devido à negligência, devi-
do à ausência de preocupação e de investimentos com 
a Capitania dos Portos; devido a esses números que 
acabei de revelar: o corte de mais de 60% do orçamen-
to em fiscalização na navegação fluvial da Amazônia. 
O corte de investimentos no comando da Marinha tem 
significado diagnóstico e mostra a insegurança com 
que se vive nos rios da Amazônia. 
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Na Amazônia, não é derrubando floresta e cons-
truindo estradas que as coisas serão resolvidas; na 
Amazônia, é preciso investir em segurança fluvioma-
rinha, em segurança fluvial. 

As ruas da Amazônia são os rios, principalmen-
te na foz do Rio Amazonas. As nossas ruas estão na 
foz do Rio Amazonas; a nossa rua é o nosso Amazo-
nas. Temos carinho, encontramos acalento na foz do 
Amazonas. Quem acariciamos todos os dias e todas 
as noites, quando acordamos e dormimos, é o nosso 
Amazonas; e do qual temos orgulho. 

(Soa a campainha.)

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AC) – Por isso ele deve ser – e o é, 
por nós – cuidado. E deveria haver também, por parte 
do Governo brasileiro, o cuidado necessário, inclusive 
porque dele nós tiramos o sustento e dele também vi-
vemos. Dele vivem os pescadores e dele também vive 
a nossa mobilidade. Por isso, deveriam ser feitos nele 
os investimentos necessários. 

É inaceitável, é inaceitável a redução de 60% 
dos investimentos em segurança nos financiamentos 
necessários à segurança fluviomarinha em nosso País. 

Sr. Presidente, eu não gostaria de voltar a esta 
tribuna para, mais uma vez, lamentar nossos mortos. 
Sr. Presidente, nenhum Círio de Nossa Senhora de 
Nazaré foi tão triste no nosso Amapá como este. 

Eu estive, neste final de semana, após o Círio 
de Nossa Senhora de Nazaré, no Amapá, em cinco 
velórios. São velórios de companheiros nossos. Uma 
delas, Presidente da Central Única dos Trabalhadores, 
que o senhor conhece tão bem, Presidente Paulo Paim. 

O Capitão Reis foi alugado pelo Sindicato dos 
Servidores Públicos Federais para acompanhar o Cí-
rio Fluvial. Dos que morreram, alguns são sindicalistas 
dirigentes do Sindsep; e uma, a companheira Odete, 
Presidente da Central Única dos Trabalhadores do 
Amapá, cujo corpo também está desaparecido. 

Não é possível mais derramarmos nossas lágri-
mas no nosso Rio Amazonas. O nosso Rio Amazonas 
tem que ser para nós motivo de orgulho, de festa e de 
celebração. Não pode ser para nós motivo de triste-
za, razão para sepultamentos. Não queremos mais, 
no Amapá, sepultar os nossos entes queridos. Não 
queremos mais isso. Não queremos mais ter Círios 
em que celebramos nossos mortos por negligência. 

Repito: avião é para voar, carro é para rodar, 
barco é para navegar. Se ocorre algo em contrário é 
porque houve negligência. Nesse caso, houve omissão 
de fiscalização, houve clara omissão de fiscalização; 
e, se houve omissão de fiscalização, foi porque houve 

ausência de investimento. Houve omissão por parte 
do Poder Central. 

Quero concluir, Sr. Presidente, fazendo duas re-
ferências. Na primeira, quero citar o nome das vítimas 
desse que foi o segundo maior desastre fluvial da his-
tória do Amapá: Poliana Sodré Ribeiro, Francisco da 
Silva Camarão, Elizete Mourão Moraes, Marly Lourenço 
Dias, Maria Guiomar da Silva Albuquerque, Reginaldo 
Reis Nobre, Eliane Ferreira Freitas, Maria Celeste de 
Souza, Victor Gregório Tassos Nunes, Letícia Pereira 
Correa, Mariane Dias Ferreira Benjamim, Eloane Fer-
reira Santiago, Elizeu da Silva Santiago, Raimundo 
Cardoso. Esses já tiveram seus corpos encontrados. 
Raimundo Cardoso foi encontrado ainda há pouco. 

Continuam desaparecidos Raniel Benjamin Dias; 
Benedita Odete Gomes Figueiredo, Presidente da Cen-
tra Única dos Trabalhadores; Raimunda Flora Picanço; 
Lavousier Gantuss Camilo.

O poeta Enrico di Miceli, cantor e compositor 
amapaense, há algum tempo escreveu uma poesia 
sobre o naufrágio do Novo Amapá.

Eu espero que ele seja dito da tribuna desta Casa 
pela última vez para lembrar mortos nas águas ama-
zônidas. Espero sinceramente que, depois do pronun-
ciamento, se tomem providências.

Além deste pronunciamento, solicito audiência 
pública na Comissão de Fiscalização e Controle...

(Soa a campainha.) 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – ... aqui do Senado. Solicito e 
espero que dessa audiência pública saiam alterações 
na legislação, e espero, sinceramente, por parte do 
Governo Federal, por parte do Ministério dos Trans-
portes, da Antaq, que haja modificações na legislação 
e investimentos, em especial, na Amazônia e na fisca-
lização nos rios da Amazônia.

A poesia, a música de Enrico se chama Rio dos 
Espíritos.

Dizem que ao Porto nunca 
Atracou a alegria da criança
Que ia sorrindo tornando-se
Em lenda no Rio dos Espíritos
Mas no crescer das marés
Sei que ainda terei saudades.
Saudade da irmã, lembranças da mãe
Verdades do pai.
O Rio que remo por todas as 
Manhãs na busca o peito d’alma
O sofrer será pesadelo nas 
Noites sem lua.
Corpos coalhados na beira do cais, mas nem um 

sinal de adeus.
Lá se vai partindo em busca 
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De sonhos um barco destino
No rumo do abismo sem nome 
Nem as estrelas acendem seu lume 
Nem um vento 
Assanhou seus cabelos
Mas o rio era o mar
De medo, de medo, de medo.
Dizem que ao Porto nunca
Atracou a alegria da criança
Que ia sorrindo tornando-se 
Em lenda no Rio dos Espíritos
Mas no crescer das marés
Sei que ainda terei saudades.
Saudade da irmã, lembranças da mãe
Verdades do pai.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Randolfe Ro-
drigues. 

A nossa solidariedade, com certeza, de toda a 
Casa.

Neste momento, concedo a palavra ao Senador 
Jarbas Vasconcellos, que estava aguardando até o 
momento...

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
eu falei por engano, Festa do Lírio. Na verdade, é a 
Festa do Círio de Nazaré. Mas meus sentimentos de 
pesar a todos aqueles que faleceram, conforme o Se-
nador Randolfe Rodrigues mencionou.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Randolfe Rodrigues, 
pode ter certeza de que a solidariedade é de todo o 
Senado da República.

Poderíamos receber de V. Exª um voto de pesar 
e solidariedade, mas muito mais do que isso, eu sei, 
o povo do Amazonas espera que fatos como esse não 
voltem a acontecer.

Nós faremos o encaminhamento combinado e 
o seu pronunciamento será enviado à Presidenta da 
República e também ao Ministro dos Transportes.

Senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Per-
nambuco.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Com re-
visão do orador.) – Meu caro Presidente Paulo Paim, 
Srªs e Srs. Senadores, acompanhei com muita atenção, 
mesmo estando fora do País, o desenrolar dos acon-
tecimentos que levaram à união do Partido Socialista 
Brasileiro com a Rede Sustentabilidade; o entendimento 
político firmado entre o Governador do meu Estado, 
Eduardo Campos, com a ex-Senadora pelo Acre e ex-
-Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Esse, Sr. Presidente, é um daqueles episódios 
antológicos da História, com H maiúsculo, do tipo que 
será registrado para sempre, independentemente dos 
resultados que venha a obter nas eleições presiden-
ciais do próximo ano.

Como bem registrou a jornalista Dora Kramer, 
na sua coluna no jornal O Estado de S. Paulo – abre 
aspas –: “Inesperado, surpreendente, competente, 
pragmático no melhor sentido da palavra e feito em 
termos decentes” – fecha aspas.

Creio que essa união entre Marina Silva e Eduardo 
Campos vem para quebrar essa perniciosa tentativa de 
dividir os brasileiros entre o bem e o mal, sendo ben-
ditos aqueles que acompanham o PT e malditos todos 
aqueles que enxergam as coisas de maneira diferente 
dos petistas, como é o meu caso. Essa falsa polariza-
ção, vale bem ressaltar, foi alimentada pelo próprio PT, 
que pretendeu vender a imagem de que o Brasil pas-
sou a existir apenas a partir de 1º de janeiro de 2003.

O entendimento entre o PSB, a Rede Sustentabi-
lidade e pessoas de diversos outros partidos pretende 
superar essa etapa da História brasileira. E nele estou 
inserido, estou engajado.

Precisamos deixar clara uma coisa: o PT não é o 
exclusivo depositário das coisas boas que ocorreram 
no nosso País nos últimos 20 anos. É verdade que o 
ex-Presidente Lula deu sua contribuição, especialmente 
por não ter colocado em prática todas as ideias extra-
vagantes que o PT pregou como oposição, nos palan-
ques e nos programas de governo, antes de chegar à 
Presidência da República.

Lula manteve os pressupostos implantados com 
o Plano Real e ampliou a rede de combate à miséria 
e à pobreza extrema, que, apesar de reduzida, ainda 
prevalece, em especial nas Regiões Norte e Nordes-
te do País.

Não podemos deixar de registrar, Sr. Presidente, 
que, infelizmente, existe um contraponto a isso tudo, 
que é o aparelhamento do Estado brasileiro de uma 
forma irresponsável e temerária, com instituições e or-
ganismos, como o BNDES, por exemplo, servindo aos 
interesses de empresários simpáticos ou aderentes ao 
projeto de poder do PT.

Foi importante, muito importante que a própria 
ex-Senadora Marina tenha tomado a iniciativa, na en-
trevista coletiva do último dia 5, de reconhecer que 
tanto o PSDB do ex-Presidente Fernando Henrique 
Cardoso quanto o PT do ex-Presidente Lula deram suas 
contribuições para a posição de destaque que o Brasil 
ocupa hoje no cenário político e econômico mundial. 

O certo, na minha opinião, é que sem a estabilida-
de econômica construída nos governos Itamar Franco 
e Fernando Henrique Cardoso, com a implementação 
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do Plano Real e de todos os seus desdobramentos, 
o Brasil continuaria naufragando nas outras áreas. 
Uma moeda estável é pressuposto básico para qual-
quer nação. 

Eu não conheço nenhum país que se possa cha-
mar de país se ele não tem moeda. O Brasil, antes do 
Plano Real, era um país sem moeda. 

É preocupante, Sr. Presidente, quando vemos o 
governo bancar uma nova renegociação da dívida dos 
Estados, quando sabemos que isso está sendo feito 
às vésperas de uma eleição. 

E não foi à toa, Presidente Paulo Paim, que o O 
Estado de S. Paulo, em editorial, condenou, de forma 
severa e contundente, essa renegociação, denominan-
do-a inclusive de renegociação eleitoreira. 

Vou ler apenas três parágrafos do editorial do 
Estadão.

Está muito longe de ser mera coincidência o 
fato de o governo federal ter acertado com o 
Congresso uma fórmula para aliviar a dívida 
de Estados e de municípios no momento em 
que o prefeito paulistano, Fernando Haddad 
[do PT], precisa urgentemente de recursos 
financeiros. Só com mais dinheiro Haddad, 
que é do mesmo partido da presidente Dilma 
Rousseff, poderá mostrar alguma realização 
no próximo ano – quando, não custa recordar, 
haverá eleição de presidente da República e 
de governadores.

Imaginem a que ponto chegou o País: fui gover-
nador de Estado duas vezes, em Pernambuco, e, para 
as pessoas que, naquela época, logo após a primeira 
negociação da dívida, procuravam-me para vir a Bra-
sília fazer uma renegociação eu dizia, pura e simples-
mente: “Eu tenho vergonha de falar com o Ministro da 
Fazenda ou com o Presidente da República, seja ele 
quem for, para renegociar uma dívida que foi renego-
ciada por 25, 30 anos, e a juros bem inferiores que 
os juros de mercado”. Eu me negava, Senadora Ana 
Amélia, terminantemente, a participar de reuniões de 
governadores para uma renegociação naquela época. 

E agora, o que se está fazendo é arrebentando 
a Lei de Responsabilidade Fiscal e comprometendo 
o futuro fiscal do País, que está amplamente debilita-
do nesta área, profundamente debilitado. Basta ver o 
noticiário da semana que se encerrou para ver analis-
tas, colunistas, pessoas especializadas em economia 
chamando a atenção para os desajustes de todos os 
pressupostos da nossa economia.

Voltando ao editorial de O Estado de S. Paulo: 
“Resta saber como essas mudanças poderão ser feitas 
sem violentar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Em vigor desde 2000, a LRF foi e tem sido essencial 
para assegurar gestão mais responsável do dinheiro 
do contribuinte”.

E conclui o editorial: “Mudar esse dispositivo da 
LRF implicará tirar-lhe um de seus elementos essen-
ciais. Seria um gigantesco retrocesso institucional, que 
a Nação não perdoaria”.

Eu ocupei, faz anos, esta tribuna para denunciar, 
naquela época, um projeto que tramitava na Comissão 
de Constituição e Justiça, que, se aprovado, compro-
meteria profundamente a Lei de Responsabilidade 
Fiscal. A pretexto de “flexibilizar” – entre aspas – que-
riam modificar a Lei de Responsabilidade Fiscal para 
beneficiar maus gestores, para beneficiar aqueles que 
não conseguiram obedecer aos pressupostos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e queriam uma renegociação.

Por isso, Sr. Presidente, é que volto a dizer que 
é preocupante quando vemos o Governo bancar uma 
nova renegociação das dívidas dos Estados, quando 
sabemos que isso está sendo feito às vésperas de 
uma eleição. Precisamos é de uma reforma tributária, 
que redistribua os recursos públicos hoje concentrados 
nas mãos da União.

Srªs e Srs. Senadores, guarda um simbolismo 
muito grande o fato de Eduardo e Marina terem sido 
ministros do Governo Lula. Pois eles não foram auxi-
liares apagados, sem expressão, como ocorre hoje 
com a maioria dos 39 ocupantes da Esplanada dos 
Ministérios – alguns que, se forem vistos nas ruas ou 
aqui neste plenário, não serão sequer identificados. 
Marina e Eduardo tiveram gestões elogiadas, destaca-
das e reconhecidas, em duas áreas estratégicas para 
o futuro do Brasil que almejamos: Meio Ambiente e 
Ciência e Tecnologia.

Eduardo e Marina falam e falarão com credibilida-
de sobre o que avançou e deve ser mantido e sobre o 
que precisa urgentemente ser mudado no planejamento 
governamental. Como ex-colegas da Presidente Dil-
ma Rousseff, eles conhecem suas fragilidades, o seu 
jeito prepotente de ser – apesar de todo o esforço do 
marketing governamental para mudar esse perfil que, 
aqui, em Brasília, todos conhecem.

Esse cenário acendeu a luz de alerta entre os 
palacianos, que, apesar das dificuldades dos últimos 
meses, parece que não perderam a prepotência e a 
arrogância, demonstradas com requintes pelo mar-
queteiro João Santana, na agora tristemente céle-
bre entrevista à revista Época. Santana não apenas 
comparou Dilma Rousseff a uma deusa grega como 
classificou seus adversários de “anões”. Politicamente 
incorreto ao extremo, para dizer o mínimo da coleção 
de baboseiras jogadas ao léu pelo quase onipresente 
Senhor João Santana.
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Com recursos públicos, João Santana lidera uma 
campanha eleitoral sem disfarces. O marqueteiro petista 
escolhe da roupa vermelha da Presidente ao discurso 
que ela faz nas Nações Unidas. Ninguém sabe onde 
começa a Chefe de Estado e termina a candidata à 
reeleição.

Sr. Presidente, antes de continuar o meu discur-
so, gostaria de ler o que escreveu o jornalista Josias 
de Souza em seu blog no dia 11 deste mês, sete dias 
após Dilma condecer entrevista ao apresentar Ratinho 
no Alvorada, o título é: “Durantes 5 horas, Alvorada 
virou comitê eleitoral”. Imagina isso na época do PT 
como oposição, um presidente da República ocupar o 
Alvorada, por dez minutos, para uma reunião eleitoral.

Em pleno horário de expediente, ela [Dilma 
Rousseff] converteu o Palácio da Alvorada em 
comitê eleitoral durante cinco horas.
Dilma recebeu o padrinho Lula, o marqueteiro 
João Santana, o presidente do PT Rui Falcão, 
o ministro Aloizio Mercadante e o ex-ministro 
Franklin Martins. Discutiram detalhes da es-
tratégia a ser adotada pela gigante do olimpo 
[a deusa grega, não é?] no embate contra os 
anões.
Você, caro contribuinte, não foi avisado. Mas 
pagou a conta do encontro. Além de financiar 
o local, o conforto, a água mineral, o suco, o 
refrigerante, o cafezinho, o lanche, o garçom e 
o serviço de copa, você pagou os salários de 
Dilma e Mercadante para eles suspenderem 
todos os negócios da Nação e dedicarem aten-
ção total [especial] às mumunhas reeleitorais.

Isso, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Sena-
dores, em qualquer País sério seria considerado uma 
verdadeira indecência, a Presidente da República se 
reunir com o ex-Presidente da República e os marque-
teiros da campanha eleitoral no Palácio da Alvorada.

A História, Sr. Presidente, é marcada por ciclos. 
E este ciclo de poder do PT está chegando ao fim. O 
Brasil não acabará por causa disso.

É chegada a hora de nosso País se permitir um 
salto qualitativo, para que possamos construir uma nova 
lógica governamental, sob outros parâmetros políticos 
e de gestão pública. Tudo na natureza, Senadora Ana 
Amélia, é assim: nasce, cresce, vive e, um dia, morre, 
abrindo caminho para a renovação. É o ciclo da vida.

Eu vislumbro, Senador Dornelles, na união entre 
Eduardo Campos e Marina Silva o melhor caminho para 
esse novo jeito de fazer as coisas funcionarem. O des-
prendimento demonstrado por essas duas lideranças, 
no último dia 5, surpreendeu a todos. Tenho certeza 

de que eles reúnem as condições para continuar sur-
preendendo, sempre de maneira positiva.

No entanto, Srªs e Srs. Senadores, não deixa 
de ser irônico que petistas e alguns dos seus aliados 
venham a público questionar Marina e Eduardo por 
motivos opostos: a ex-Senadora por pretensamente 
não buscar alianças, por ser uma radical, e o Gover-
nador por filiar quadros ao PSB nos Estados onde o 
seu partido é frágil.

O choque com essa união foi tão grande que 
perderam até o senso do ridículo com a diversidade 
de sandices que os aliados do Governo espalharam 
pela imprensa e nas redes sociais nos últimos dias.

Tragicamente, neoaliados do PT acusam Mari-
na das mesmíssimas coisas que diziam de Lula no 
passado.

Eu ouço V. Exª, com muita atenção, Senadora 
Ana Amélia.

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – 
Caro Senador Jarbas Vasconcelos, eu queria cumpri-
mentá-lo pela abordagem deste tema tão relevante e 
renovar a minha crença de que tudo isso está aconte-
cendo muito pela antecipação indevida e inadequada 
do processo sucessório de 2014. Temos muitas coisas 
a fazer neste País e estamos gastando energias num 
debate que é relevante, mas não é o essencial e mo-
mentoso, dadas as necessidades que temos. Penso 
também que o fato novo na política contemporânea 
foi exatamente como V. Exª bem qualificou: a surpre-
endente e benfazeja associação de dois líderes polí-
ticos. Podemos questioná-los em algumas questões, 
mas não podemos deixar de reconhecer a relevância 
que têm Marina Silva e Eduardo Campos no cená-
rio político brasileiro. Talvez isso tenha perturbado a 
tranquilidade do processo sucessório e incomodado 
muita gente, mas é exatamente para o que vieram os 
dois – Marina e Eduardo: incomodar; mas incomodar 
para o bem, para o bem do País, porque ampliamos o 
debate e não ficamos num mantra igual de que tudo 
está muito bem, de que está tudo ótimo e de que tudo 
vai bem, obrigada. Penso que eles darão uma exce-
lente contribuição ao debate geral sobre o processo 
do futuro do nosso País. E é disto que nós estamos 
precisando: ter visão crítica, mas não cometer isso que 
V. Exª chama até de infantilidades, na agressão inde-
vida, injusta e inadequada para quem se diz político 
sério, na desvalorização ou no desmerecimento dessa 
associação política, que é muito importante, porque, 
como diz V. Exª, surpreendeu todos que fazem políti-
ca em nosso País. Então, cumprimentos a V. Exª pela 
abordagem com tanta propriedade sobre este tema, 
Senador Jarbas Vasconcelos.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) – Isso me surpreendeu, Senadora Ana 
Amélia de forma altamente positiva, como eu disse e 
V. Exª reiterou em seu aparte.

Eu conhecia a sua opinião, externada nos meios 
de comunicação e pessoalmente, avaliando o fato como 
relevante e positivo.

Concordo inteiramente com V. Exª quando diz da 
antecipação indesejada do processo eleitoral no País, 
que necessita de quase tudo, que precisa de infraes-
trutura para dar um salto à frente, um salto qualitativo, 
e se perde nas questiúnculas eleitorais. Um país não 
pode fazer o que o Brasil está fazendo, que, desde 
fevereiro, pós-carnaval, tem como discussão número 
um a questão eleitoral. A Presidente tem, vestida de 
vermelho, a toda hora e a todo instante, percorrido este 
País, de forma lamentável, buscando uma reeleição 
que vai se dar exatamente daqui a um ano.

Hoje, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Se-
nadores – já o ouço, Senador Suplicy, sempre com a 
costumeira atenção que dedico a V. Exª –, o PT fecha 
alianças como quem vende indulgências: quem adere 
ao Governo se transforma instantaneamente em pro-
gressista, engajado às causas nobres. É transformado 
num esquerdista benemérito. Quem, pelo contrário, 
ousa discordar é apontado como reacionário, direitista, 
conservador e outros adjetivos menos nobres. Chega-
-se ao absurdo de os concorrentes à Presidência da 
República serem comparados a “anões”, numa tenta-
tiva tacanha de desqualificar os adversários.

Essa lógica retrógrada e fascista precisa ser su-
perada.

Por sua história de vida, por sua coragem e de-
terminação em defender o que acredita, a ex-Ministra 
Marina Silva precisa ser respeitada. Essa união com 
Eduardo Campos representa um alento para que o Bra-
sil continue tendo a esperança de que vamos superar 
nossas dificuldades crônicas; de que vamos transformar 
este País numa Nação desenvolvida, na qual as opor-
tunidades de progresso sejam asseguradas a todos e 
não apenas a um pequeno segmento da sociedade.

E isso só se consegue, Sr. Presidente Paulo Paim, 
Srªs e Srs. Senadores, com a prestação de serviços 
públicos de qualidade, na educação, na saúde, na in-
fraestrutura básica, de água e saneamento, na infra-
estrutura econômica, com energia, portos, aeroportos, 
ferrovias, hidrovias. Tudo isso sob a égide do desenvol-
vimento sustentável, baseado na ética, compromissos 
esses assumidos publicamente por Eduardo e Marina.

O modelo implantado pelo PT esgotou. As mani-
festações que tomaram as ruas do Brasil, no último mês 
de junho, estão aí para comprovar esse esgotamento.

A economia brasileira dá sinais, cada vez mais 
evidentes, de que está patinando e não tem condi-
ções de decolar como apregoa a equipe econômica 
do Governo Dilma.

(Soa a campainha.)

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maio-
ria/PMDB – PE) – As previsões para 2014 colocam o 
desempenho da nossa economia no último lugar entre 
os chamados países emergentes. A estimativa de cres-
cimento para o próximo ano caiu de 3,2% para 2,5%.

Ouço V. Exª Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/

PT – SP) – Caro Senador Jarbas Vasconcelos, vossa 
palavra é sempre de muito peso. V. Exª, ao formular 
críticas aqui, faz com que todos nós do Partido dos 
Trabalhadores, a própria Presidente Dilma, o Presi-
dente Lula, reflitamos a respeito. Mas, permita-me 
ponderar sobre alguns dos pontos, não todos, porque 
V. Exª falou de tantos assuntos. Primeiro, acho impor-
tante ter registrado que a ex-Senadora Marina Silva 
e o Governador Eduardo Campos representam agora 
uma força importante que vai, acredito, enriquecer o 
processo sucessório brasileiro, a democracia, e eles 
vêm para colocar proposições, ideias, de uma maneira 
que considero saudável, inclusive para a Presidenta 
Dilma Rousseff, que – aqui assinalo – considero que 
tem sido uma Presidente muito positiva, com muitos 
méritos e é minha intenção apoiá-la. V. Exª referiu-se 
àquilo que está sendo objeto do exame por parte da 
Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei Complemen-
tar nº 238. Quero assinalar que, ainda hoje, o Ministro 
Guido Mantega, numa entrevista sobre esse tema ao 
jornal Valor Econômico, observa que a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal está sendo cumprida rigorosamente, 
que a trajetória da dívida dos Estados e Municípios 
continuará cadente, mesmo com a retroatividade da 
selic para a data de assinatura dos contratos. Apenas 
se está corrigindo uma distorção do indexador que 
acabou provocando não apenas para a prefeitura mu-
nicipal de São Paulo, mas para governos como, por 
exemplo, do Estado de Alagoas, que é governado por 
um governador do PSDB, como do Rio Grande do Sul 
– esse do PT –, e diversos Estados e Municípios su-
prapartidariamente poderão ter o benefício desta que 
foi uma distorção gerada a partir da renegociação ha-
vida com as dívidas dos Estados e Municípios e pelo 
uso do indexador. Está modificando-se apenas o uso 
do indexador, e de uma maneira que, segundo o Mi-
nistro – e ele está pronto a vir aqui para esclarecer –, 
não ferirá a Lei de Responsabilidade Fiscal. V. Exª fez 
uma observação crítica ao fato de a Presidenta Dilma 
ter concedido, no Palácio do Planalto, uma entrevista 
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ao Ratinho. Cabe salientar que o apresentador Rati-
nho, que tem extraordinária audiência no SBT, tem en-
trevistado todos os candidatos à Presidência e dado 
um espaço praticamente igual para todos e, portanto, 
certamente, a equidade de tratamento está sendo con-
ferida a todos os presidenciáveis. Mas eu quero dizer 
que sempre ouço com muita atenção as suas palavras.

O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco Maioria/
PMDB – PE) –Senador Eduardo Suplicy, agradeço a 
sua atenção e faço votos que o discurso do Ministro 
Mantega à imprensa – como relata V. Exª – seja ver-
dade, de que a Lei de Responsabilidade Fiscal não 
será mutilada para atender Governos e Municípios 
gastadores. 

Quando falei em Ratinho, não fiz crítica ao apre-
sentador ou a entrevista que foi dada a ele no Alvo-
rada, porque é normal um candidato a Presidente da 
República receber em sua residência qualquer órgão 
de imprensa. O que condeno é Dilma receber no Alvo-
rada Lula, o marqueteiro João Santana, o presidente 
do PT Rui Falcão, o ministro Aloizio Mercadante e o 
ex-ministro Franklin Martins para uma reunião político-
-eleitoral-partidária, como bem relatou Josias de Sou-
za em seu blog. 

O noticiário econômico nacional e internacional 
apresentou durante toda a última semana dados pre-
ocupantes sobre a saúde financeira do Brasil.

A infraestrutura brasileira, apesar dos propagan-
dísticos PACs, permanece como um quase intranspo-
nível obstáculo ao desenvolvimento do País e à busca 
por competitividade e eficiência, fundamentais para 
superar os desafios dessa economia altamente dinâ-
mica do século XXI.

E o que falar do legado que a Era do PT nos deixa 
na área política? Um quadro de completa e absoluta 
degradação, com uma absurda pulverização partidária.

A propalada “governabilidade”, entre aspas – des-
culpa esfarrapada para acordos espúrios –, é manti-
da com a distribuição de cargos públicos, secretarias, 
ministérios, direção de empresas estatais e emendas 
parlamentares ao Orçamento da União. Escândalos e 
investigações contra integrantes do Governo passaram 
a fazer parte da paisagem brasileira.

O PT não inventou esse tipo de prática, Sr. Pre-
sidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores. Ela, infeliz-
mente, existe desde a época do Brasil Colônia. Mas é 
correto dizer que ocorreu uma piora evidente desses 
maus costumes nos últimos dez anos.

Fez-se vista grossa para os malfeitos, passou-
-se a mão na cabeça de quem errou, de quem meteu 
a mão no dinheiro público em benefício próprio ou do 
seu partido político. Faxina? Só de fachada. Pura lorota.

É nesse cenário que vi com bons olhos e apoiei, 
ainda no nascedouro, o entendimento entre o Gover-
nador Eduardo Campos e a ex-Senadora Marina Sil-
va. Ambos representam a garantia e a segurança de 
que as conquistas obtidas nas últimas décadas não 
serão jogadas fora.

Mas os dois representam principalmente a pos-
sibilidade de romper com este atual círculo vicioso, 
com essas tentativas espúrias de dividir o Brasil, que 
surgem a cada eleição presidencial. Tenho convicção 
de que, no próximo ano, será diferente.

É cedo, Sr. Presidente, muito cedo para ter uma 
leitura precisa do que essa ousada união represen-
tará do ponto de vista meramente eleitoral, mas eles 
já são vitoriosos do ponto de vista político. Também é 
precipitado e inapropriado reduzir essa aliança a uma 
questão meramente aritmética, de quem ganha alguns 
pontos percentuais na intenção de voto dos eleitores 
brasileiros.

Algum petista – não me lembro quem – disse 
que não existe “liga” na união entre Marina e Eduar-
do. Talvez ele se refira à “liga” que uniu o PT ao meu 
partido, o PMDB, uma cola adesiva baseada apenas 
em espaços de poder no amplo cardápio ministerial 
de 39 pastas. Foi por causa desse tipo de “cola”, de 
“liga”, que os brasileiros foram às ruas. Só não leu bem 
quem é analfabeto político.

Não vão me impressionar, de forma alguma, as 
pesquisas de intenção de voto, neste momento. Tenho 
o maior respeito por elas. As pesquisas são instru-
mentos essenciais para avaliar o que pensa a opinião 
pública. No entanto, só para refrescar nossa memória, 
quero lembrar os números do Ibope sobre a eleição 
presidencial de 2010, divulgada em novembro do ano 
anterior, quer dizer, em 2009. 

Naquele levantamento, o então Governador José 
Serra aparecia com 38% das intenções de voto, contra 
17% da Ministra Dilma e 6% da Senadora Marina Silva. 
O Vox Populi trouxe números semelhantes: 36% para 
Serra, 19% para Dilma e 3% para Marina.

Os números falam por si. Todos aqui conhecem o 
resultado da eleição ganha por Dilma, em dois turnos. 

Pesquisa a um ano da eleição, como a que saiu 
no último final de semana, quer dizer muito pouco so-
bre o resultado que sairá das urnas. Qualquer pesquisa 
hoje vai trazer uma previsível vantagem da Presidente 
da República, que está em plena campanha eleitoral 
antecipada, ilegal e escancarada, inclusive utilizando 
recursos e a estrutura governamental – sob a ampla 
e total passividade da Justiça Eleitoral. Mas ela jamais 
vai reconquistar aquela dianteira que existiu até os 
brasileiros irem às ruas, há quatro meses.



71644 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

Eduardo e Marina, Senador Paulo Paim – que 
preside esta sessão –, não devem se intimidar por 
eventuais pesquisas desfavoráveis ou provocações 
do PT e dos seus aliados. Eles vão sofrer agressões, 
maledicências, insinuações e tentativas de separá-los. 
Mas Marina e Eduardo já enfrentaram e superaram 
toda a sorte de obstáculos que foram erguidos nos 
seus caminhos. O PSB ousou ao entregar os cargos 
que tinha no Governo Federal, e a Rede Sustentabi-
lidade ousou ao se unir ao PSB para apresentar um 
novo projeto aos brasileiros.

Não é um projeto acabado, fechado, dogmático, 
pois o nosso País é muito mais complexo do que mui-
tos supõem.

É por isso que vejo como fundamental que o 
Governador Eduardo Campos e a ex-Senadora Ma-
rina Silva busquem firmar entendimentos com outras 
lideranças, com pessoas de todo o País, de vários 
partidos políticos, que estão dispostos a construir um 
novo Brasil, que não vai simplesmente destruir o que 
está aí e foi conquistado a duras penas.

Sr. Presidente, vamos construir um novo jeito de 
apontar soluções inovadoras e sustentáveis para os 
velhos problemas que permanecem nos assombrando.

Quero concluir esta minha fala recorrendo ao 
pensamento de um brasileiro que dedicou sua vida a 
construir esse Brasil sonhado por Eduardo e Marina: 
o paraibano Celso Furtado. Abre aspas: “Não tenho 
dúvida de que sempre existirá espaço para o exercício 
da vontade política quando esta se manifesta com o 
vigor adequado” – fecha aspas.

Essa aliança entre Marina e Eduardo une isto tudo: 
compromisso, vontade política, vigor, coragem e de-
terminação. São os ingredientes, Srªs Senadoras, Srs. 
Senadores, necessários para que a gente acredite em 
um novo futuro, um futuro que será sempre possível.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Esse foi o Senador Jarbas Vascon-
celos, que faz uma análise sobre a disputa presidencial, 
que todos nós sabemos está nas ruas. O Senador deixa 
sua posição clara, numa visão, que aqui apresentou, 
da importância da candidatura de Eduardo e Marina.

Passamos a palavra neste momento, pela Lide-
rança do PP, ao Senador Dornelles.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Senador Paulo Paim...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Só informar ao Senador Suplicy 
que, após o Senador Dornelles, ele é o inscrito.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ) – Srªs e Srs. Senadores, o exame das contas 

externas brasileiras mostra situação preocupante, com 
exportações em queda, importações em alta e balança 
de serviços deficitária, o que resulta em grandes dé-
ficits em contas correntes, que tem sido coberto com 
investimentos diretos e com instáveis inversões em 
carteira. Desejo tratar desse problema, cuja solução é 
fundamental para o desenvolvimento do País.

As exportações brasileiras atingiram US$21 bi-
lhões em setembro, 5% a menos que no mesmo mês de 
2012. No mesmo sentido, o resultado das vendas exter-
nas nos nove primeiros meses de 2013, de US$177,6 
bilhões, é 1,6% inferior ao montante alcançado no ano 
passado no mesmo período. As exportações brasilei-
ras têm se concentrado em produtos básicos. Vendas 
externas de produtos manufaturados estão em queda, 
e, no que concerne a produtos semimanufaturados, a 
redução é de cerca de 6% em relação aos primeiros 
nove meses de 2012. 

Na contramão, as importações se expandiram 8% 
em setembro último, com relação ao mesmo mês de 
2012, para US$18,8 bilhões em termos absolutos. Já 
nos primeiros nove meses deste ano, as importações 
atingiram US$179,3 bilhões, aumento de 8,7%, quando 
comparado a igual período do ano passado. As com-
pras externas do País, nesse período, concentram-se 
em produtos de valor agregado mais alto, em especial 
bens de capital e de consumo, além de petróleo e deri-
vados. Novamente, a China, com 16% de participação, 
e os Estados Unidos, com 15%, colocam-se como as 
principais origens de mercadorias importadas.

O saldo da conta comercial brasileira em se-
tembro foi de US$2,1 bilhões, cerca de 24% a menos 
que no mesmo mês de 2012. Nos nove meses conta-
bilizados neste ano, já se acumula um saldo negativo 
de US$1,6 bilhão. Em 2012, havia saldo positivo de 
US$15,7 bilhões.

As razões desse desempenho frustrante podem 
ser explicadas pelo fato de que nossos principais pro-
dutos geradores de receitas, as commodities, estão 
submetidos a uma lógica de demanda relativamente 
elástica em relação à situação econômica de nossos 
parceiros, e que produtos industrializados brasileiros, 
por sua vez, apenas há pouco iniciaram processo de 
recuperação de competitividade, com as mudanças no 
câmbio e na tributação sobre a folha de pagamento. 
Além disso, deve-se considerar que a inclusão de mi-
lhões de brasileiros no mercado consumidor atraiu a 
atenção de fornecedores estrangeiros em uma época 
de demanda fraca em mercados tradicionais. A asso-
ciação entre demanda doméstica aquecida e um real 
forte constituiu forte estímulo às importações.

De acordo com os últimos dados publicados pelo 
Banco Central, referentes ao mês de agosto, a balança 
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de serviços acentuou sua tendência deficitária, che-
gando a US$30,4 bilhões o déficit nos primeiros oito 
meses de 2013. Isso representa aproximadamente 17% 
a mais que no mesmo período de 2012. 

As transações correntes do País, resultado da 
soma dos saldos comerciais e de serviços e das con-
tas de rendas, registravam déficit da ordem de US$50 
bilhões de janeiro a agosto de 2013, avanço de cerca 
de 84% em relação a resultado, também negativo, de 
igual período de 2012.

O saldo negativo das transações correntes do 
Brasil vem sendo coberto por investimentos diretos 
estrangeiros no País, da ordem de US$43,8 bilhões 
entre janeiro e agosto, e pela entrada de inversões em 
ações e títulos de renda fixa de cerca de US$22 bilhões.

Sr. Presidente, se a existência de déficits em 
transações correntes são sinais de deterioração do 
relacionamento comercial e financeiro do País com o 
exterior, cobri-lo com inversões em carteira é realmente 
preocupante. Esses investimentos são voláteis e, da 
mesma maneira livre que entraram, podem ser retirados.

As perspectivas para as contas externas brasi-
leiras, Sr. Presidente, nesse contexto, pioram a olhos 
vistos.

Exportações mais fracas; importações que cres-
cem; conta de serviços deficitária; déficit em transações 
correntes, por enquanto cobertos com investimentos 
externos, inclusive de natureza volátil.

Essa é uma sequência lógica indesejável, que 
deve merecer atenção redobrada das autoridades res-
ponsáveis pela gestão econômica. As perspectivas de 
desenvolvimento nacional dependem do encaminha-
mento de uma solução para o problema das contas 
externas no Brasil.

Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª a publicação, 
na íntegra, do meu pronunciamento.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR FRANCISCO DORNELLES

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maioria/
PP – RJ. Sem apanhamento taquigráfico.) –

CONTAS EXTERNAS
Sr. Presidente, o exame das contas externas bra-

sileiras mostra situação preocupante, com exportações 
em queda, importações em alta e balança de serviços 
deficitária, o que resulta em grandes déficits em tran-
sações correntes, que tem sido coberto com investi-
mentos diretos e com instáveis inversões em carteira 
estrangeiros. Desejo tratar desse problema, cuja so-
lução é fundamental para o desenvolvimento do País.

As exportações brasileiras atingiram 21 bilhões 
de dólares em setembro, 5% a menos que no mesmo 
mês de 2012 pela média por dia útil. No mesmo senti-

do, o resultado das vendas externas nos nove primei-
ros meses de 2013, de 177,6 bilhões de dólares, é 
1,6% inferior ao montante alcançado no ano passado 
no mesmo período. As exportações brasileiras tem-se 
concentrado em produtos básicos, como soja e minério 
de ferro. Vendas externas de produtos manufaturados 
estão em queda de 1,3% e, no que concerne a produtos 
semimanufaturados, a redução é de cerca de 6% em 
relação aos primeiros 9 meses de 2012. A China, com 
participação de 20%, e os Estados Unidos, com 10%, 
têm sido os principais destinos de produtos brasileiros.

Na contra-mão, as importações se expandiram 
8% em setembro último, com relação ao mesmo mês 
de 2012, para 18,8 bilhões de dólares em termos ab-
solutos. Já nos primeiros nove meses deste ano, as 
importações atingiram 179,3 bilhões de dólares, au-
mento de 8,7% quando comparado a igual período do 
ano passado. As compras externas do País, nesse pe-
ríodo, concentram-se em produtos de valor agregado 
mais alto, em especial bens de capital e de consumo, 
além de petróleo e derivados. Novamente, a China, 
com 16% de participação, e os Estados Unidos, com 
15%, colocam-se como as principais origens de mer-
cadorias importadas.

O saldo da conta comercial brasileira em setembro 
foi de 2,1 bilhões de dólares, cerca de 24% a menos 
que no mesmo mês de 2012 pelo critério da média por 
dia útil. Nos nove meses contabilizados neste ano, já 
se acumula saldo negativo de 1,6 bilhão de dólares. 
Em 2012, havia saldo positivo de 15,7 bilhões de dó-
lares nesse período.

As razões desse desempenho frustrante podem 
ser explicadas pelo fato de que nossos principais produ-
tos geradores de receitas, commodities, estão subme-
tidos a uma lógica de demanda relativamente elástica 
em relação à situação econômica de nossos parceiros; 
e que produtos industrializados brasileiros, por sua vez, 
apenas há pouco iniciaram processo de recuperação 
de competitividade, com as mudanças no câmbio e na 
tributação sobre folha de pagamento, o que represen-
ta alguma desoneração de suas operações no Brasil. 
Além disso, deve-se considerar que a inclusão de mi-
lhões de brasileiros no mercado consumidor atraiu a 
atenção de fornecedores estrangeiros em uma época 
de demanda fraca em mercados tradicionais. A asso-
ciação entre demanda doméstica aquecida e um real 
forte constituiu forte estímulo às importações.

De acordo com os últimos dados publicados pelo 
Banco Central, referentes ao mês de agosto, a balança 
de serviços acentuou sua tendência deficitária, chegan-
do a n 30,4 bilhões de dólares o déficit nos primeiros 
oito meses de 2013. Isso representa aproximadamente 
17% a mais que no mesmo período de 2012. Duas das 



71646 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

contas mais negativas são as de transportes e aluguel 
de equipamentos.

As transações correntes do País, resultado da 
soma dos saldos comerciais e de serviços, registrava 
déficit da ordem de 58 bilhões de dólares de janeiro a 
agosto de 2013, avanço de cerca de 84% em relação a 
resultado, também negativo, de igual período de 2012.

O saldo negativo das transações correntes do 
Brasil vem sendo coberto por investimentos diretos 
estrangeiros no País, da ordem de 43,8 bilhões de 
dólares entre janeiro e agosto, e pela entrada de in-
versões em ações e títulos de renda fixa de cerca de 
22 bilhões de dólares.

Sr. Presidente, se a existência de déficits em 
transações correntes são sinais de deterioração do 
relacionamento comercial e financeiro do País com 
o exterior, cobri-lo com inversões em carteira é real-
mente preocupante. Esses investimentos são voláteis 
e, da mesma maneira livre que entraram, podem ser 
retirados. E não há como opor obstáculos a esses 
movimentos sem sofrer efeitos colaterais sérios. Essa 
liberdade faz parte do jogo do mercado e é essencial 
para a integração financeira com o mundo.

As perspectivas para as contas externas brasilei-
ras, nesse contexto, pioram a olhos vistos.

Exportações mais fracas; importações que cres-
cem; conta de serviços deficitária; déficit em transações 
correntes, por enquanto cobertos com investimentos 
externos, inclusive de natureza volátil.

Essa é uma seqüência lógica indesejável, que 
deve merecer atenção redobrada das autoridades res-
ponsáveis pela gestão econômica. As perspectivas de 
desenvolvimento nacional dependem do encaminha-
mento de uma solução para esse problema.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido, Senador 
Dornelles, com certeza absoluta.

O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco Maio-
ria/PP – RJ) – Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Passamos, de imediato, a palavra 
ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador.) – Querido Presidente, Senador Paulo Paim, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Senado Federal 
realizou hoje uma sessão em homenagem ao cente-
nário de nascimento de Vinicius de Moraes, o poeta 
da vida – que se comemorará no próximo sábado, 19 
de outubro –, por uma feliz iniciativa do Senador Inácio 
Arruda, do PCdoB do Ceará, e do Deputado José Luiz 
de França Penna, do PV de São Paulo.

Por compromissos anteriormente marcados, a 
realização de uma palestra hoje na Fundação Escola 
de Sociologia e Política, num diálogo com a querida 
Ana Fonseca sobre os programas de Bolsa Família 
e da Renda Básica de Cidadania, eu não pude estar 
presente na sessão das 11 horas.

Mas quero, aqui, prestar minha homenagem a 
Vinicius, o diplomata, o poeta, o escritor, o homem que 
mudou a música brasileira, sobretudo por entender que 
Vinicius de Moraes tem uma extraordinária importância 
para a cultura brasileira.

Precisamos voltar ao começo do século XX, época 
em que a música era cantada e criada por Francisco 
Alves, Orlando Silva, Noel Rosa e outros. Mas hou-
ve um corte na cultura brasileira, principalmente na 
música, feito por Vinicius de Moraes, ao lado de João 
Gilberto, de Toquinho, de Baden Powell, de Chico Bu-
arque, de Carlos Lyra, de Antonio Carlos Jobim e de 
muitos outros. Esse foi um corte que nunca mais se 
registrou em época alguma. Vinicius conseguiu criar 
uma música popular que transcendeu todas as clas-
ses, todas as raças, todas as pessoas, como nunca 
havia acontecido no Brasil. Era um corte radical que, 
nem antes, nem depois, havia sido registrado e que, 
até hoje, não foi substituído.

Esses autores – Vinicius, Toquinho, Baden Powell, 
João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque 
e Carlos Lyra – mudaram para sempre a música bra-
sileira, mostrando a alma do País, o verde e amarelo, 
que enche o coração de todos nós, e, à medida que 
nosso País vai crescendo, isso vai se espalhando para 
o resto do mundo.

Vinicius, como letrista, e Tom Jobim, como mu-
sicista, formaram um par único, cantando a alma do 
Rio, da Bahia, do Brasil. Sofisticados, cultos e boêmios 
ao mesmo tempo, eles captaram e cantaram o Brasil 
como ele é, alegre, triste, colorido, preto e branco, mas 
sempre deslumbrante na sua luminosidade e paixão.

Vinicius cantou a alma, não só a dele, mas a de 
todos nós brasileiros, numa época em que a repres-
são calava as pessoas e despedaçava as artes, e foi 
essa alma, alegre, juvenil, cheia de vida e de poesia, 
que ele transmitiu ao mundo.

Autor de mais de 300 músicas, casado nove ve-
zes, charmoso até o limite, mesmo quando mais velho, 
Vinicius tornou as manhãs de carnaval e da felicidade 
ensolarada do Brasil num ícone para o mundo.

A arte de Vinicius é de uma sutileza e sensibili-
dade tal, que se chora e se ri na mesma música. Ele 
soube, como ninguém, mesclar a alegria da festa e o 
colorido do carnaval com a tristeza do coração do po-
eta, entristecido pela dor do amor, tão bem transcrita 
na música A Felicidade.
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Hoje, a convite do Prof. Aldo Fornazieri, na Fun-
dação Escola de Sociologia e Política, ao lado de Ana 
Fonseca, falando para jovens, eu me lembrei dos meus 
21 anos, quando eu tinha a idade dos jovens que assis-
tiam à minha palestra. Então, eu lhes contei que, nessa 
idade, em 1962, em meio ao meu curso na Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo, da Funda-
ção Getúlio Vargas, surgiu uma oportunidade para eu 
fazer uma excursão de custo barato para o Festival 
da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinque, vi-
zinha da União Soviética. Pensei que essa seria uma 
oportunidade para, depois, realizar uma excursão pe-
los países da Europa Ocidental e da Europa Oriental.

Eu, naquela idade, queria muito saber sobre o so-
cialismo, o comunismo, a expansão do Mercado Comum 
Europeu, que estava em alto grau de desenvolvimento 
econômico e social. Eu queria saber se aqueles dese-
quilíbrios sociais tão fortes que eu observava desde 
menino no Brasil poderiam ser objeto de transformação. 
Então, fui visitar a União Soviética, a Tchecoslováquia, 
a Bulgária, a Hungria, a Iugoslávia, a Polônia, assim 
como a Áustria, a França, a Itália, a Suíça e outros 
países. Eu iria ainda à Inglaterra e à Itália, mas eis 
que, justamente depois de ter visitado os dois lados 
da Alemanha, o lado oriental e o ocidental, o Muro de 
Berlim, impressionado que fiquei com certas limitações 
na construção do socialismo, eu cheguei à conclusão 
de que, sim, era possível que nós transformássemos 
o Brasil, mas que isso deveria ser feito, querido Sena-
dor Inácio Arruda, por uma forma democrática. Diante 
do Muro de Berlim, eu falei: “Eu quero contribuir para 
que o Brasil possa se transformar”.

Houve um momento em que eu, assim tão en-
tusiasmado, saí de Sófia, depois de ter escrito uma 
carta longa para a mãe de minha namorada de então, 
que, depois, tornou-se minha mulher. Mas me lembro 
de ter escrito para D. Noêmia uma longuíssima carta, 
explicando tudo que eu havia descoberto.

Pouco mais de 6h da manhã, peguei o trem. Em-
bora eu não soubesse todas as línguas daqueles países 
que atravessei, a Bulgária, a Hungria, a Áustria e todos 
os demais, eu me lembro de, no trem, falar com todas 
as pessoas que eu encontrava. Naquele sentimento de 
ter tido como que um estalo, eu me recordei da peça 
de teatro Orfeu do Carnaval, do filme Orfeu Negro e 
das músicas tão belas que Vinícius de Moraes, Tom 
Jobim, Carlos Lyra e outros colocaram naquele filme 
e naquela peça de teatro. Então, eu ia dizendo que o 
Brasil era algo que podia ser expresso por esta música 
tão bela do Orfeu do Carnaval, que diz:

Tristeza não tem fim
Felicidade sim...
[...]

A felicidade do pobre parece
A grande ilusão do carnaval
A gente trabalha o ano inteiro
Por um momento de sonho
Pra fazer a fantasia
De rei, ou de pirata, ou de jardineira
E tudo se acabar na quarta-feira.
Assim era o Brasil daquele momento. Mas eu 

dizia que tínhamos extraordinária possibilidade de 
transformar essa situação, tal como Vinicius de Mora-
es, no Orfeu Negro, mostrava. E o Brasil, certamente, 
um dia, poderia aparecer com todos nós cantando, 
Senador Inácio Arruda: “Manhã, tão bonita manhã/Na 
vida, uma nova canção/Cantando só teus olhos/Teu 
riso, tuas mãos [...]”.

Eu queria dizer que Vinicius de Moraes mexeu 
muito comigo, em minha adolescência, e com todos os 
jovens. Até hoje, nós apreciamos muito as suas músicas.

Falar da vida de Vinicius de Moraes é falar de 
amor, de boemia, de vida, de luz, de Tom Jobim, seu 
companheiro de várias canções, entre as quais se des-
taca a imortal e eternamente cheia de graça Garota 
de Ipanema, traduzida em várias línguas e cantada no 
mundo inteiro. É uma das músicas mais cantadas em 
todo o planeta Terra:

Olha que coisa mais linda
Mais cheia de graça
É ela menina
Que vem e que passa
Num doce balanço, caminho do mar
É uma coisa linda mesmo! Mas Vinicius de Mo-

raes também diz:
Se todos fossem iguais a você
Que maravilha viver
Uma canção pelo ar,
Uma mulher a cantar,
Uma cidade a cantar,
A sorrir, a cantar, a pedir
A beleza de amar
Como o sol,
Como a flor,
Como a luz,
Amar sem mentir,
Nem sofrer.
E fez tantas outras coisas, como a canção Eu sei 

que vou te amar. (Palmas.)
No dia 19, completam-se cem anos de Vinicius 

de Moraes!
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – Se-

nador Suplicy, esses aplausos são dos alunos e alunas 
da faculdade de Direito, que estão encantados com sua 
interpretação das peças verdadeiramente poéticas e 
maravilhosas, que o mundo todo canta, de Vinicius de 
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Moraes. Da Unijuí, da cidade de Ijuí, alunos do curso 
de Direito estão aqui para aplaudi-lo também, assistin-
do ao seu pronunciamento, com muita atenção, nessa 
homenagem, Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Muito obrigado. (Palmas.)

A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) – O 
Senador Paulo Paim, do Partido dos Trabalhadores, 
também um amigo de Ijuí, está presidindo a sessão. 
Os alunos da Unijuí, da cidade de Ijuí, então, vêm aqui 
para assistir a essa manifestação poética do nosso 
poeta Senador Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Eu quero dar as boas-vindas a todos 
os estudantes e professores da faculdade de Ijuí, terra 
do Senador Paulo Paim e da Senadora Ana Amélia.

Olhem, vocês têm três representantes aqui de 
extraordinária qualidade! Pedro Simon, Ana Amélia e 
Paulo Paim me fazem, todos os dias, aprender muito 
sobre os problemas do Rio Grande do Sul e do Brasil. 
São pessoas que nos colocam desafios extraordinários! 
Vocês sabem que os direitos à cidadania são defendi-
dos por esses três Senadores do Rio Grande do Sul, 
que honram tão bem o seu povo! Vocês podem ficar 
muito contentes. Se, às vezes, há demonstrações nas 
ruas sobre o que fazem os que têm responsabilidades 
no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, podem es-
tar certos de que, pelo Rio Grande do Sul, no Senado, 
vocês contam com três Senadores que honram seus 
mandatos e o povo do Rio Grande do Sul. Isso eu posso 
lhes garantir, porque sou testemunha diariamente do 
empenho deles. São os que chegam aqui mais cedo 
e os que saem tarde todos os dias daqui.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Senador Suplicy, V. Exª está can-
tando e recebeu palmas. E, com essa homenagem à 
Senadora Ana Amélia, ao Senador Simon, a nós e à 
gauchada, volta a salva de palmas para V. Exª. (Palmas.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Eu só queria aqui completar: ainda 
há pouco, eu conversava com a Mariana de Moraes, 
que é uma cantora maravilhosa e que é neta do Vini-
cius de Moraes.

Senador Inácio Arruda, se tivesse V. Exª falado 
com ela, ela teria vindo aqui. Eu perguntei: “De quais 
músicas você mais gosta do Vinicius?” Ela falou: “São 
muitas, mas uma das que eu mais gosto e até canto 
é Maria Moita.” Essa eu não sei cantar, mas só vou di-
zer aqui. Esta é uma música, realmente, de reflexão, 
de natureza política:

Nasci lá na Bahia
De mucama com feitor
Meu pai dormia em cama
Minha mãe no pisador

Meu pai só dizia assim:
Venha cá!
Minha mãe dizia: sim
Sem falar
Mulher que fala muito
Perde logo o seu amor
Deus fez primeiro o homem
A mulher nasceu depois
E é por isso é que a mulher
Trabalha sempre pelos dois
Homem acaba de chegar
Tá com fome
A mulher tem que olhar
Pelo homem
E é deitada, em pé
Mulher tem é que trabalhar
O rico acorda tarde
Já começa a rezingar
O pobre acorda cedo
E já começa a trabalhar
Vou pedir pro meu babalorixá
Pra fazer uma oração pra Xangô
Pra pôr pra trabalhar
Gente que nunca trabalhou.
E sobre a minha cidade de São Paulo, eu gos-

taria de aqui assinalar o poema e música de Vinicius 
de Moraes e de Haroldo Tapajós por ocasião dos 400 
anos que fez São Paulo:

São Paulo, quatrocentos anos
E eu, coitada
Quatrocentos desenganos de amor
Eu daqui não saio mais, de São Paulo
Isto aqui era bom demais, em São Paulo
Ai, que bem isto me faz
Se o frio aperta eu pego o cobertor
Abraço mais o meu amor
E vou até de manhã, em São Paulo
Isto aqui está bom demais, em São Paulo
Eu daqui não saio mais, de São Paulo
Ai, que bem isto me faz
Chuva, garoa, ventania
Troca a noite pelo dia
O tempo passa devagar
Sinto um bem-estar no coração
Vem o dia
E o sol me encontra
Na Avenida São João.
Sabe, Senador, há tantas passagens bonitas na 

história de Vinicius de Moraes! Eu queria selecionar 
duas delas, que me pareceram importantes. Primeiro, 
foi o encontro de Orfeu e o amigo Tom. 

Em 1954, Vinicius publica sua coletânea de poe-
mas Antologia Poética, mesmo ano em que publica sua 
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peça teatral Orfeu da Conceição, premiada no concurso 
do Quarto Centenário de São Paulo e publicada na revis-
ta Anhembi. Dois anos depois, Vinicius buscava alguém 
para musicar a peça e aceitou a sugestão do amigo Lú-
cio Rangel para trabalhar com o jovem pianista Antonio 
Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, que, na época, tinha 
29 anos e vivia da venda de músicas e arranjos nos in-
ferninhos de Copacabana. Do encontro entre Vinicius e 
Tom, nasceria uma das mais fecundas parcerias da mú-
sica brasileira, que a marcaria definitivamente. 

Os dois compuseram a trilha sonora, que incluía 
Lamento no Morro, Se Todos Fossem Iguais a Você, 
Um Nome de Mulher, Mulher Sempre Mulher, Eu e 
Você, e foram lançadas em disco por Roberto Paiva, 
Luiz Bonfá e Orquestra. A peça estreou no Teatro Mu-
nicipal do Rio de Janeiro.

Além dessas canções, a dupla Vinicius e Tom 
compôs, entre outros clássicos, A Felicidade, Chega 
de Saudade, Eu Sei que Vou Te Amar, Garota de Ipa-
nema, Insensatez, entre outras belas canções.

Entre 1957 e 1958, o diretor de cinema francês 
Marcel Camus filmou Orfeu do Carnaval, no Rio de Ja-
neiro, filme esse que recebeu o nome de Orfeu Negro. 
Vinicius compôs para o filme A Felicidade e O Nosso 
Amor. Um ano depois, o filme seria contemplado com 
a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e 
com o Oscar de melhor filme estrangeiro.

Daí ele foi para Montevidéu, e ocorreram tantas 
coisas! 

Eu vou pedir aqui que seja transcrita, na íntegra, 
a biografia do Wikipédia. 

Em 1968, Vinicius de Moraes participou de shows 
em Lisboa, na companhia de Chico Buarque e Nara 
Leão. Também naquele ano, a convite do crítico Ricardo 
Cravo Albin, Vinicius prestou histórico depoimento para 
o Museu da Imagem de Som, de onde ele era membro 
do Conselho Superior da Música Popular Brasileira.

Mas o ano de 1968 marcou o fim da carreira 
diplomática de Vinicius de Moraes. Após 26 anos de 
serviços prestados ao Ministério das Relações Exte-
riores, Vinicius foi aposentado pelo Ato Institucional 
nº 5, criado pela ditadura militar brasileira, fato que o 
magoou profundamente. No dia em que o ato era edi-
tado, Vinicius encontrava-se em Portugal, onde reali-
zava um concerto. Após esse espetáculo, estudantes 
salazaristas estavam aglomerados na porta do teatro 
para protestar contra o poeta. Avisado disso e acon-
selhado a se retirar pelos fundos do teatro, o poetinha 
Vinicius de Moraes preferiu enfrentar os protestos e, 
parando diante dos manifestantes, começou a decla-
mar: “Poética I” (“De manhã escureço/De dia tardo/De 
tarde anoiteço/De noite ardo”). Então, um dos jovens 
tirou a capa de seu traje acadêmico e a colocou no 

chão para que Vinicius pudesse passar sobre ela, ato 
imitado pelos outros estudantes, o que, em Portugal, 
é uma forma tradicional de homenagem acadêmica. 
Ou seja, como Vinicius de Moraes era capaz, pela sua 
forma de ser, de respeitar todos! A Mariana de Moraes 
até hoje me disse que uma das suas características 
era sempre respeitar cada ser humano. 

Teríamos tanto a falar, sobretudo da sua extraordi-
nária parceria com o Toquinho, com o qual excursionou 
por tantas cidades brasileiras e pelo exterior, e fez tantos 
álbuns, colocando músicas tão bonitas, inclusive para 
as crianças, tais como As Cores de abril e Como é duro 
trabalhar, ambas da novela Fogo sobre Terra. Lançaram 
um álbum Toquinho, Vinicius e amigos, e eu quero aqui 
também prestar a minha homenagem ao amigo Toqui-
nho, que foi um dos maiores parceiros, assim como 
João Gilberto, Tom Jobim e os demais que aqui citei.

(Soa a campainha.)

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno /PT – SP) – Então, Sr. Presidente:

Vai minha tristeza
E diz a ela que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece
Que ela regresse 
Porque eu não posso mais sofrer (...).
Que lindos esses poemas de Vinicius de Moraes!
Parabéns, Senador Inácio Arruda, que, com o 

Deputado Penna, hoje, prestou tão bela homenagem. 
Agradeço à Maestrina Glicínia Mendes e a todos 

os intérpretes do Coral do Senado; à cantora Myrlla 
Muniz, ao Marcelo Lucchesi, ao João Marinho e José 
Ocelo, que aqui cantaram; ao violonista Marcel Powell, 
filho de Baden Powell, que foi um dos grandes parcei-
ros de Vinicius de Moraes. 

Parabéns também aos membros do Clube do 
Choro: Kayo Graco, Roberto Freire e Tiago Tunes, que 
prestaram a devida homenagem a este extraordinário 
cantor e compositor.

Viva Vinicius de Moraes, Sr. Presidente!

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. 
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º, 
do Regimento Interno.) 

Vinicius de Moraes

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Vinícius de Moraes, nascido Marcus Vinicius de 

Moraes1 (Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1913 – Rio 
de Janeiro, 9 de julho de 1980) foi um diplomata, dra-
maturgo, jornalista, poeta e compositor brasileiro.2 3 4
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Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia a 
alcunha “poetinha”,5 que lhe teria atribuído Tom Jobim,6 
notabilizou-se pelos seus sonetos. Conhecido como um 
boêmio inveterado, fumante e apreciador do uísque, era 
também conhecido por ser um grande conquistador.7 O 
poetinha casou-se por nove vezes ao longo de sua vida 
e suas esposas foram, respectivamente: Beatriz Azevedo 
de Melo (mais conhecida como Tati de Moraes), Regina 
Pederneiras, Lila Bôscoli, Maria Lúcia Proença, Nelita de 
Abreu, Cristina Gurjão, Gesse Gessy, Marta Rodrigues 
Santamaria (a Martita) e Gilda de Queirós Mattoso.7

Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, 
cinema e música. No campo musical, o poetinha teve 
como principais parceiros Tom Jobim, Toquinho, Baden 
Powell, João Gilberto, Chico Buarque e Carlos Lyra.

Vida
Vinicius de Moraes nasceu em 1913 no bairro 

da Gávea, no Rio de Janeiro, filho de Clodoaldo Pe-
reira da Silva Moraes, funcionário da Prefeitura, poeta 
e violinista amador, e Lídia Cruz, pianista amadora. 
Vinícius é o segundo de quatro filhos, Lygia (1911), 
Laetitia (1916) e Helius (1918).7 Mudou-se com a fa-
mília para o bairro de Botafogo em 1916, onde iniciou 
os seus estudos na Escola Primária Afrânio Peixoto. 
Desde então, já demonstrava interesse em escrever 
poesias.8 Em 1922, a sua mãe adoeceu e a família 
de Vinicius mudou-se para a Ilha do Governador, ele 
e sua irmã Lygia permanecendo com o avô, em Bota-
fogo, para terminar o curso primário.9

Vinicius de Moraes ingressou em 1924 no Colé-
gio Santo Inácio, de padres jesuítas, onde passou a 
cantar no coral e começou a montar pequenas peças 
de teatro. Três anos mais tarde, tornou-se amigo dos 
irmãos Haroldo e Paulo Tapajós, com quem começou 
a fazer suas primeiras composições e a se apresentar 
em festas de amigos.10 Em 1929, concluiu o ginásio e 
no ano seguinte, ingressou na Faculdade de Direito do 
Catete, hoje Faculdade Nacional de Direito (UFRJ).11 
Na chamada “Faculdade do Catete”, conheceu e tornou-
-se amigo do romancista Otavio Faria, que o incentivou 
na vocação literária. Vinicius de Moraes graduou-se em 
Ciências Jurídicas e Sociais em 1933.7

Três anos depois, obteve o emprego de censor 
cinematográfico junto ao Ministério da Educação e Saú-
de. Dois anos mais tarde, Vinicius de Moraes ganhou 
uma bolsa do Conselho Britânico para estudar língua 
e literatura inglesas na Universidade de Oxford. Em 
1941, retornou ao Brasil empregando-se como crítico 
de cinema no jornal “A Manhã”.12 Tornou-se também 
colaborador da revista “Clima” e empregou-se no Ins-
tituto dos Bancários.

No ano seguinte, foi reprovado em seu primeiro 
concurso para o Ministério das Relações Exteriores 
(MRE). Em 1943, concorreu novamente e desta vez 

foi aprovado.12 Em 1946, assumiu o primeiro posto 
diplomático como vice-cônsul em Los Angeles. Com 
a morte do pai, em 1950, Vinicius de Moraes retornou 
ao Brasil. Nos anos 1950, Vinicius atuou no campo di-
plomático em Paris e em Roma, onde costumava re-
alizar animados encontros na casa do escritor Sérgio 
Buarque de Holanda.

No final de 1968 foi afastado da carreira diplo-
mática tendo sido aposentado compulsoriamente pelo 
Ato Institucional Número Cinco.

O poeta estava em Portugal, a dar uma série 
de espectáculos, alguns com Chico Buarque e Nara 
Leão, quando o regime militar emitiu o AI-5. O motivo 
apontado para o afastamento foi o seu comportamen-
to boêmio que o impedia de cumprir as suas funções. 
Vinícius foi anistiado (post-mortem)pela Justiça em 
1998. A Câmara dos Deputados brasileira aprovou em 
Fevereiro de 2010 a promoção póstuma do poeta ao 
cargo de “ministro de primeira classe” do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros – o equivalente a embaixador, 
que é o cargo mais alto da carreira diplomática. A lei 
foi publicada no Diário Oficial do dia 22 de junho de 
2010 e recebeu o número 12.265.13

Vinicius começou a se tornar prestigiado com 
sua peça de teatro “Orfeu da Conceição”, em 25 de 
setembro de 1956. Além da diplomacia, do teatro e 
dos livros, sua carreira musical começou a deslan-
char em meados da década de 1950 – época em que 
conheceu Tom Jobim (um de seus grandes parceiros) 
-, quando diversas de suas composições foram gra-
vadas por inúmeros artistas.12 Na década seguinte, 
Vinicius de Moraes viveu um período áureo na MPB, 
no qual foram gravadas cerca de 60 composições de 
sua autoria. Foram firmadas parcerias com composi-
tores como Baden Powell, Carlos Lyra e Francis Hime.

Na década de 1970, já consagrado e com um 
novo parceiro, o violonista Toquinho, Vinicius seguiu 
lançando álbuns e livros de grande sucesso.

Na noite de 9 de julho de 1980, acertando deta-
lhes com Toquinho sobre as canções do álbum “Arca de 
Noé”, Vinicius alegou cansaço e que precisava tomar 
um banho. Na madrugada do dia seguinte Vinicius foi 
acordado pela empregada, que o encontrara na banheira 
de casa, com dificuldades para respirar. Toquinho, que 
estava dormindo, acordou e tentou socorrê-lo, seguido 
por Gilda Mattoso (última esposa do poeta), mas não 
houve tempo e Vinicius de Moraes morreu pela manhã.

Carreira artística

O início
No fim da década de 1920 Vinicius de Moraes pro-

duziu letras para dez canções gravadas – nove delas 
parcerias com os Irmãos Tapajós. Seu primeiro registro 
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como letrista veio em 1928, quando compôs (com Ha-
roldo) “Loira ou Morena”, gravado em 1932 pela dupla 
de irmãos. Vinicius teve publicado seu primeiro livro 
de poemas, O Caminho para a Distância, em 1933, e 
lançou outros livros de poemas nessa década.7 Fo-
ram também gravadas outras canções de sua autoria, 
como “Dor de uma Saudade” (composta com Joaquim 
Medina), gravada em 1933 por João Petra de Barros 
e Joaquim Medina, “O Beijo Que Você Não Quis Dar” 
(composta com Haroldo Tapajós) e “Canção da Noite” 
(composta com Paulo Tapajós), ambas gravadas em 
1933 pelos Irmãos Tapajós e também “Canção para 
Alguém” (composta com Haroldo Tapajós), gravada 
pelos mesmos um ano depois.12

Ainda na década de 1930 Vinicius de Moraes 
estabeleceu amizade com os poetas Manuel Bandei-
ra, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Em sua 
fase considerada mística, ele recebeu o Prêmio Felipe 
D’Oliveira pelo livro Forma e Exegese, de 1935. No ano 
seguinte, lançou o livro Ariana, a Mulher.

Declarava-se partidário do Integralismo, partido 
brasileiro de orientação fascista.14

Mudança de fase
Na década de 1940 suas obras literárias foram 

marcadas por versos em linguagem mais simples, 
sensual e exitante, por vezes, carregados de temas 
sociais. Vinicius de Moraes publicou os livros Cinco 
Elegias (1943), que marcou esta nova fase, e Poe-
mas, Sonetos e Baladas (1946); obra ilustrada com 22 
desenhos de Carlos Leão. Atuando como jornalista e 
crítico de cinema em diversos jornais, Vinicius lançou 
em 1947, com Alex Vianny, a revista Filme. Dois anos 
depois, publicou em Barcelona o livro Pátria Minha.

De volta ao Brasil no início dos anos 1950, após 
servir ao Itamaraty nos Estados Unidos, Vinicius co-
meçou a trabalhar no jornal Última Hora, exercendo 
funções burocráticas na sede do Ministério das Rela-
ções Exteriores.

Em 1953 Aracy de Almeida gravou “Quando Tu 
Passas Por Mim”, primeiro samba de sua autoria. 
Escrita com Antônio Maria, a canção foi dedicado à 
esposa Tati de Moraes – e marcava também o fim do 
seu casamento. Ainda naquele ano, Vinícius foi para 
Paris como segundo secretário da embaixada brasi-
leira. Aracy de Almeida também gravou “Dobrado de 
Amor a São Paulo” (outra parceria com Antônio Ma-
ria), em 1954.

Orfeu e o amigo Tom

Mais informações: Orfeu da Conceição
Em 1954, Vinícius publica sua coletânea de po-

emas, Antologia Poética,15 16 mesmo ano que publi-
ca sua peça teatral Orfeu da Conceição, premiada no 

concurso do IV Centenário de São Paulo e publicada 
na revista Anhembi. Dois anos depois, quando Vinicius 
buscava alguém para musicar a peça, e aceitou a su-
gestão do amigo Lúcio Rangel para trabalhar com um 
jovem pianista, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida 
Jobim, que na época tinha 29 anos e vivia da venda de 
músicas e arranjos nos inferninhos de Copacabana.17

Do encontro entre Vinícius e Tom nasceria uma 
das mais fecundas parcerias da música brasileira, que 
a marcaria definitivamente. Os dois compuseram a tri-
lha sonora, que incluía “Lamento no Morro”, “Se Todos 
Fossem Iguais A Você”, “Um Nome de Mulher”, “Mu-
lher Sempre Mulher” e “Eu e Você” e foram lançadas 
em disco por Roberto Paiva, Luiz Bonfá e Orquestra. 
A peça estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 
Além destas canções, a dupla Vinicius e Tom compu-
seram, entre outros clássicos, “A Felicidade”, “Chega 
de Saudade”, “Eu sei que vou te amar”, “Garota de 
Ipanema”, “Insensatez”, entre outras belas canções.

Entre 1957 a 1958, o diretor de cinema francês 
Marcel Camus filmou “Orfeu do Carnaval” no Rio de 
Janeiro, filme este que recebeu o nome de Orfeu Negro. 
Vinicius compôs para o filme “A Felicidade” e “O Nosso 
Amor”. Um ano depois, o filme seria contemplado com 
a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes e 
o Oscar de melhor filme estrangeiro.

Em 1957 teve sua carreira diplomática transferi-
da para Montevidéu, onde permaneceu por três anos.

A Bossa Nova
O ano de 1958 marcaria o início de um dos movi-

mentos mais importantes da música brasileira, a Bossa 
Nova. A pedra fundamental do movimento veio com o 
álbum “Canção do Amor Demais”, gravado pela cantora 
Elizeth Cardoso. Além da faixa-título, o antológico LP 
contava ainda com outras canções de autoria da du-
pla Vinicius e Tom, como “Luciana”, “Estrada Branca”, 
“Outra Vez” e “Chega de Saudade”, em interpretações 
vocais intimistas.

“Chega de Saudade” foi uma canção fundamen-
tal daquele novo movimento, especialmente porque o 
álbum de Elizeth contou com a participação de um jo-
vem violonista, que com seu inovador modo de tocar 
o violão, caracterizado por uma nova batida, marcaria 
definitivamente a bossa nova e a tornaria famosa no 
mundo inteiro a partir dali. O nome deste violonista é 
João Gilberto.12 A importância do disco “Canção do 
Amor Demais” é tamanha que ele é tido como refe-
rência por muitos artistas como Chico Buarque e Ca-
etano Veloso.

Várias das composições de Vinicius foram grava-
das na metade final daquela década por outros artis-
tas. Joel de Almeida gravou “Loura ou Morena” (1956). 
No ano seguinte, Aracy de Almeida gravou “Bom Dia, 
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Tristeza” (composta com Adoniran Barbosa), Tito Madi 
gravou “Se Todos Fossem Iguais A Você”, Bill Farr gra-
vou “Eu Não Existo Sem Você”, Agnaldo Rayol gravou 
“Serenata do Adeus” e Albertinho Fortuna gravou “Eu 
Sei Que Vou Te Amar”. “O Nosso Amor” e “A Felicida-
de” foram duas das canções mais lançadas no final 
daquela década. A primeira foi gravada por Lueli Fi-
gueiró e Diana Montez, ambas em 1959. Já a segunda 
foi lançada por Lueli Figueiró, Lenita Bruno, Agostinho 
dos Santos e João Gilberto.

Servindo ao Itamaraty em Montevidéu desde 
1957, Vinicius de Moraes deixaria a embaixada brasi-
leira no Uruguai somente em 1960. Suas canções con-
tinuaram sendo gravadas por muitos artistas no início 
da década de 1960. Foram lançadas “Janelas Abertas” 
(composta com Tom Jobim), por Jandira Gonçalves, e 
“Bate Coração”, (composta com Antônio Maria), por 
Marianna Porto de Aragão, cantora cultuada na épo-
ca como uma das vozes mais poderosas de toda uma 
geração de cantoras .

Novas parcerias
No ano seguinte, Vinicius registrou pela primeira 

vez sua voz, em um álbum contendo os sambas “Água 
de Beber” e “Lamento no Morro”, novamente parcerias 
com Tom Jobim. O poeta teria também um novo parcei-
ro naquele período, o cantor, compositor e violonista 
Carlos Lyra. Com ele, Vinicius iria compor clássicos 
como “Você e Eu”, “Coisa Mais Linda”, “A Primeira 
Namorada” e “Nada Como Te Amar”. Ainda em 1961, 
o Teatro Santa Rosa foi inaugurado no Rio de Janeiro 
com “Procura-se uma rosa”, peça de autoria de Vini-
cius, Pedro Bloch e Gláucio Gil – filmada depois pelo 
cinema italiano com o nome de “Una Rosa per Tutti” 
(o longa-metragem foi rodado no Rio e estrelado por 
Cláudia Cardinale).

Em 1962, a Banda do Corpo de Bombeiros flu-
minense gravou “Serenata do Adeus”, um ano após 
gravarem “Rancho das Flores”, marcha-rancho com 
versos do poeta sobre tema de Jesus, Alegria dos 
Homens, de Johann Sebastian Bach. Ainda naquele 
ano, enquanto “Canção da Eterna Despedida” (com-
posta com Tom Jobim) “Em Noite de Luar” (composta 
com Ary Barroso) foram gravadas por Orlando Silva 
e Ângela Maria, respectivamente, Vinicius de Moraes 
publicou três livros: Antologia Poética, Procura-se Uma 
Rosa e Para Viver Um Grande Amor.

Com Pixinguinha, compôs a trilha sonora do fil-
me Sol sobre a Lama, de Alex Vianny, escrevendo as 
letras para os chorinhos “Lamento” e “Mundo Melhor”. 
Também naquele período, nasceu a parceria com o 
compositor e violonista Baden Powell. Desta, resulta-
riam inúmeros sucessos, como “Apelo”, “Canção de 
Amor”, “Canto de Ossanha”, “Formosa”, “Mulher Ca-

rioca”, “Paz”, “Pra Que Chorar”, “Samba da Bênção”, 
“Samba Em Prelúdio”, “Só Por Amor”, “Tem Dó”, “Tem-
po Feliz”, entre outras.

Em agosto de 1962, com Tom Jobim, João Gilber-
to e o grupo Os Cariocas, Vinicius de Moraes participou 
de “Encontro”, um dos mais importantes concertos da 
bossa nova e realizado na boate “Au Bon Gourmet”, 
no Rio de Janeiro. Neste show, foram lançadas clássi-
cos da música popular brasileira como “Ela é Carioca”, 
“Garota de Ipanema”, “Insensatez”, “Samba do Avião” 
e “Só Danço Samba”. Naquela mesma casa noturna foi 
montada “Pobre Menina Rica”, mais uma peça do poe-
ta, cuja trilha sonora trazia canções como “Sabe Você”, 
“Primavera” e “Samba do Carioca” (lançando a cantora 
Nara Leão),12 ambas parcerias com Carlos Lyra. Ainda 
naquele ano, Vinicius comporia com Lyra “Marcha da 
Quarta-feira de Cinzas” e “Minha Namorada”.

Várias daquelas seriam gravadas em 1963. Jorge 
Goulart gravou “Marcha da Quarta-feira de Cinzas”, 
Elizeth Cardoso gravou “Mulher Carioca” e “Menino 
Travesso” (composta com Moacir Santos), Elza Soares 
gravou “Só Danço Samba”, Pery Ribeiro e o Tamba Trio 
gravaram “Garota de Ipanema” e Jair Rodrigues gravou 
“O Morro Não Tem Vez” (composta com Tom Jobim).

Naquele mesmo período, Vinicius de Moraes lan-
çou com a atriz Odete Lara seu primeiro álbum: Vinicius 
e Odete Lara. Com arranjos e regência do poeta Moacir 
Santos, o LP continha canções da parceria com Baden 
Powell, como “Berimbau”, “Mulher Carioca”, “Samba 
em Prelúdio” e “Só por Amor”, entre outras. Ainda em 
1963, o selo Copacabana lançou o álbum “Elizeth In-
terpreta Vinicius”, contendo as parcerias do poetinha 
com Baden Powell, Moacir Santos (e arranjos deste), 
Nilo Queiroz e Vadico.

Retorno ao Brasil
Em 1964 Vinicius retornou ao Brasil e logo se 

apresentou na boate “Zum Zum”, ao lado de Dorival 
Caymmi, Quarteto em Cy e o Conjunto de Oscar Castro 
Neves. O concerto teve grande repercussão nos meios 
artísticos e foi lançado em LP pelo selo Elenco, con-
tendo composições como “Bom-dia, Amigo” (parceria 
com Baden Powell), “Carta ao Tom”, “Dia da Criação” 
e “Minha Namorada” (parcerias com Carlos Lyra), e 
“Adalgiza”, “...Das Rosas”, “História de Pescadores” e 
“Saudades da Bahia” (parcerias com o cantor, compo-
sitor e violonista Dorival Caymmi).12

Duas canções de Vinicius de Moraes concorre-
ram, em 1965, o I Festival Nacional de Música Popular 
Brasileira (da extinta TV Excelsior). “Arrastão” (com-
posta com Edu Lobo), defendida por Elis Regina, ficou 
com o primeiro lugar, e “Valsa do Amor que Não Vem” 
(parceria com Baden Powell), defendida por Elizeth 
Cardoso, ficou com o segundo lugar. Também com o 
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arranjador, cantor e instrumentista Edu Lobo, Vinicius 
compôs “Zambi” e “Canção do Amanhecer” – canções 
que se engajaram no clima de protesto da época e fo-
ram apresentadas em projetos do Centro Popular de 
Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE). Por 
um breve período, Vinicius foi designado para trabalhar 
na delegação do Brasil junto à UNESCO, na Europa. 
O poeta também trabalhou com o diretor Leon Hirsz-
man no roteiro do filme Garota de Ipanema, voltou a se 
apresentar no Zum Zum com Dorival Caymmi e lançou 
o livro “Cordélia e o Peregrino”.

Ainda em 1965, o Teatro Municipal de São Paulo 
foi o palco de uma homenagem para o poetinha, com o 
show Vinicius: Poesia e Canção, espetáculo que con-
tou com a participação da Orquestra Sinfônica do Es-
tado de São Paulo (sob a regência do maestro Diogo 
Pacheco). As composições apresentadas receberam 
arranjos dos maestros Guerra Peixe, Radamés Gnat-
tali, Luís Eça, Gaya e Luís Chaves e contou com intér-
pretes com Carlos Lyra, Edu Lobo, Suzana de Morais, 
Francis Hime, Paulo Autran, Cyro Monteiro e Baden 
Powell. Quando o poeta terminou a apresentação de 
“Se Todos Fossem Iguais A Você”, a platéia respondeu 
com dez minutos ininterruptos de aplausos.

Em 1966, foi lançado o álbum Os Afro-Sambas, 
com suas composições em parceria com Baden Powell. 
Constam do repertório do disco “Canto de Ossanha”, 
“Canto de Xangô”, “Canto de Iemanjá” e “Lamento de 
Exu”, entre outras, além da participação de Powell to-
cando violão. Naquele mesmo período, Vinicius partici-
pou do concerto Pois É, no Teatro Opinião, ao lado de 
Maria Bethânia e Gilberto Gil. No espetáculo dirigido 
pelo arranjador, compositor, maestro e pianista Francis 
Hime, o público carioca conheceu pela primeira vez as 
canções de Gilberto Gil. Ainda naquele ano, lançou o 
livro de crônicas Para Uma Menina Com Uma Flor e 
também foi convidado a participar do júri do Festival 
de Cannes. Na ocasião, descobriu que sua canção 
“Samba da Bênção” havia sido utilizada, sem os devi-
dos créditos, na trilha sonora do filme Um Homem e 
Uma Mulher, do diretor francês Claude Lelouch, ven-
cedor do festival. Após uma ameaça de processo, a 
obra de Lelouch creditou a canção de Vinicius. O ano 
de 1967 marcou a estréia do filme Garota de Ipane-
ma, baseado no sucesso homônimo de Vínicius. É a 
canção brasileira mais conhecida no mundo depois 
de “Aquarela do Brasil” (de Ary Barroso).[carece de 
fontes] Ainda naquele período, Vinícius organizou um 
festival de artes em Ouro Preto e excursionou para a 
Argentina e o Uruguai.

Aposentadoria compulsória
Em 1968 Vinicius de Moraes participou de shows 

em Lisboa, na companhia de Chico Buarque e Nara 

Leão. Também naquele ano, a convite do crítico Ricardo 
Cravo Albin, Vinicius prestou histórico depoimento para 
o Museu da Imagem e do Som (de onde era membro 
do Conselho Superior de MPB).

Mas o ano de 1968 marcou o fim da carreira 
diplomática de Vinicius de Moraes. Após 26 anos de 
serviços prestados ao MRE, Vinicius foi aposentado 
pelo Ato Institucional 5, criado pela ditadura militar 
brasileira, fato que o magoou profundamente. No dia 
em que o ato era editado, Vinicius encontrava-se em 
Portugal onde realizava um concerto. Após este es-
petáculo, estudantes salazaristas estavam aglomera-
dos na porta do teatro para protestar contra o poeta. 
Avisado disto e aconselhado a se retirar pelos fundos 
do teatro, o poetinha preferiu enfrentar os protestos e, 
parando diante dos manifestantes, começou a decla-
mar “Poética I” (“De manhã escureço/De dia tardo/De 
tarde anoiteço/De noite ardo”). Então, um dos jovens 
tirou a capa do seu traje acadêmico e a colocou no 
chão para que Vinicius pudesse passar sobre ela – ato 
imitado pelos outros estudantes e que, em Portugal, 
é uma forma tradicional de homenagem acadêmica.

Segundo entrevista publicada pela Revista Veja 
em 12 de janeiro de 2000 o ex-presidente João Figuei-
redo explicou as reais causas da demissão do poeta 
do Itamaraty: “Ele até diz que muita gente do Itama-
raty foi cassada ou por corrupção ou por pederastia. 
É verdade. Mas no caso dele foi por vagabundagem 
mesmo. Eu era o chefe da Agência Central do Ser-
viço e recebíamos constantemente informes de que 
ele, servindo no consulado brasileiro de Montevidéu, 
ganhando 6 000 dólares por mês, não aparecia por lá 
havia três meses. Consultamos o Ministério das Rela-
ções Exteriores, que nos confirmou a acusação. Che-
camos e verificamos que ele não saía dos botequins 
do Rio de Janeiro, tocando violão, se apresentando por 
aí, com copo de uísque do lado. Nem pestanejamos. 
Mandamos brasa.”

A reabilitação ao corpo diplomático brasileiro só 
ocorreu trinta anos depois de sua morte por meio da 
Lei 12.265 de 21 de junho de 2010.18 Em cerimônia 
no Palácio do Itamaraty, Vinicius de Moraes foi elevado 
ao cargo de ministro de exterior, cargo semelhante ao 
de embaixador.19

Em 1969 Vinicius de Moraes publicou o livro 
Obra Poética e se apresentou ao lado de Maria Creu-
za e Dorival Caymmi em Punta del Este. O poetinha 
também fez recital na Livraria Quadrante, em Lisboa, 
apresentando, entre outros, os poemas “A Uma Mu-
lher”, “O Falso Mendigo”, “Sob o Trópico de Câncer” 
(no qual trabalhou durante nove anos) e “Soneto da 
Intimidade”. O evento foi gravado ao vivo e lançado 
em LP pelo selo Festa. Ainda naquele ano, Vinicius fez 
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apresentações em Buenos Aires, ao lado de Caymmi, 
Baden Powell, Quarteto em Cy e Oscar Castro Neves.

Parceria com Toquinho
Naquele mesmo período, iniciou suas primeiras 

composições com um novo parceiro, o violonista To-
quinho. Desta parceria, viriam clássicos como “Como 
Dizia o poeta”, “Tarde em Itapoã” e “Testamento”.

Em 1970 Vinicius se apresentou na casa de es-
petáculo carioca Canecão, com o parceiro Tom Jobim, 
o violonista Toquinho e a cantora Miúcha. O show, que 
relembrou a trajetória do poeta, ficou quase um ano em 
cartaz devido ao grande sucesso obtido. Outra apre-
sentação marcante de Vinícus de Moraes, ao lado de 
Toquinho e da cantora Maria Creuza, foi em a cidade 
argentina de Mar del Plata, na boate La Fusa. O con-
certo resultaria no LP ao vivo Vinicius En La Fusa, 
uma das mais belas joias gravadas ao vivo da música 
brasileira. No repertório, interpretado de modo espe-
tacular pela cantora baiana, estavam entre outras “A 
Felicidade”, “Garota de Ipanema”, “Irene”, “Lamento no 
Morro”, “Canto de Ossanha” (canção muito aplaudida 
pela plateia argentina), “Samba em Prelúdio”, “Eu Sei 
Que Vou Te Amar” (canção que contou ainda com a 
declamação do poetinha de “Soneto da Fidelidade”, 
para delírio do público argentino), “Minha Namorada” 
e “Se Todos Fossem Iguais A Você”, que encerrou o 
magnífico concerto. No ano seguinte, Vinicius voltou 
à Fusa para gravar um novo LP ao vivo, também com 
Toquinho, mas desta vez com a cantora Maria Bethâ-
nia nos vocais. Neste álbum estão presentes canções 
com “A Tonga da Mironga do Kabuletê”, “Testamento” 
e “Tarde em Itapoã”. Também em 1971, assinou com 
Chico Buarque, sobre antigo choro de Garoto, a canção 
“Gente Humilde”, grande sucesso gravada pelo próprio 
Chico e, pouco depois, por Ângela Maria.

A parceria Vinicius/Toquinho excursionou por vá-
rias cidades brasileiras e também pelo exterior. Ainda 
em 1971, a dupla lançou seu primeiro LP de estúdio, 
com destaque para “Maria Vai com as Outras”, “Morena 
Flor”, “A Rosa Desfolhada” e “Testamento”. Em 1972, 
eles lançaram o álbum “São Demais os Perigos Dessa 
Vida”, contendo – além da faixa-título – grandes su-
cessos como “Cotidiano nº 2”, “Para Viver Um Grande 
Amor” e “Regra três”. Com Toquinho, também compôs 
a trilha sonora da telenovela “Nossa Filha Gabriela” (da 
extinta TV Tupi), registrada em disco naquele mesmo 
ano. No ano seguinte, a dupla se apresentou no show 
“O Poeta, a Moça e o Violão”, com a cantora Clara Nu-
nes no Teatro Castro Alves, em Salvador.

Em 1974 Vinicius e Toquinho compuseram “As 
Cores de Abril” e “Como É Duro Trabalhar”, ambas 
incluídas na trilha sonora da novela Fogo Sobre Ter-
ra, da Rede Globo. Naquele mesmo ano, a parceria 

lançou o álbum Toquinho, Vinicius e Amigos. O disco 
teve as participações de Maria Bethânia (em “Apelo” 
e “Viramundo”), Cyro Monteiro (“Que Martírio” e “Você 
Errou”, últimas gravações deste cantor), Maria Creu-
za (“Tomara” e “Lamento no Morro”), Sergio Endrigo 
(“Poema Degli Occhi” e “La Casa”) e Chico Buarque 
(“Desencontro”). Ainda naquele ano, a dupla lançou 
“Vinicius e Toquinho”, quarto álbum de estúdio da par-
ceria, que trazia composições de autoria deles, como 
“Samba do Jato”, “Sem Medo” e “Tudo Na Mais Santa 
Paz”, e ainda “Samba pra Vinicius”, homenagem ao 
poetinha de Toquinho e Chico Buarque, que fez uma 
participação especial no disco.

Em 1975 Vinicius de Moraes lançou o álbum “O 
Poeta e o Violão”. Gravado em Milão, o LP teve a parti-
cipação especial dos maestros Bacalov e Bardotti. No 
mesmo ano, a gravadora Philips lançou o álbum “Vi-
nicius e Toquinho”. Deste LP, destaca-se “Onde Anda 
Você” – parceria com Hermano Silva e que alcançou 
grande sucesso. Ainda naquele ano, Vinicius lançou 
o livro de poemas infantis A Arca de Noé. Foram lan-
çados em no ano seguinte os álbuns Ornella Vanoni, 
Vinicius de Moraes e Toquinho – La voglia, la pazzia, 
l’incoscienza e l’allegria e Deus lhe Pague – este com 
as composições da parceria Vinicius e Edu Lobo.

Vinicius teve publicado, em 1977, o livro O Breve 
Momento, com 15 serigrafias de Carlos Leão. Naquele 
ano, o selo Philips lançou o álbum “Antologia Poética”, 
uma seleção da obra poética do poetinha e que teve 
a participação especial de Tom Jobim, Francis Hime e 
Toquinho. A gravadora Som Livre disponibilizou no mer-
cado o LP Tom, Vinicius, Toquinho e Miúcha – Ao Vivo 
no Canecão. Em 1978 foi lançado o álbum Vinicius e 
Amália, gravado em Lisboa com a cantora portuguesa 
Amália Rodrigues. Naquele mesmo ano, foi editado o 
álbum “10 Anos de Toquinho e Vinicius” – uma coletâ-
nea de uma década de trabalhos da dupla. Em 1980 
foi lançado o álbum Arca de Noé, que trouxe diversos 
intérpretes para as composições infantis do poeta, mu-
sicadas a partir do livro homônimo. O disco gerou um 
especial infantil na Rede Globo, naquele mesmo ano.

Falecimento
Na madrugada de 9 de julho de 1980 Vinicius de 

Moraes começou a se sentir mal na banheira da casa 
onde morava, na Gávea, vindo a falecer pouco depois. 
O poeta passara o dia anterior com o parceiro e ami-
go Toquinho, com quem planejava os últimos detalhes 
do volume 2 do álbum “Arca de Noé”. Em 1981, este 
LP foi lançado.

Mesmo após a morte, a obra musical de Vinicius 
manteve-se prestigiada na música brasileira. Foram 
lançados os álbuns Toquinho, Vinicius e Maria Creuza 
– O Grande Encontro (1988) e A História dos Shows 
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Inesquecíveis – Poeta, Moça e Violão: Vinicius, Clara 
e Toquinho (1991), além de terem sido lançados livros 
sobre o poeta, como Vinicius de Moraes – Livro de 
Letras (1993), de José Castello, Vinicius de Moraes 
(1995), também de José Castello, “Vinicius de Mora-
es” (1997), de Geraldo Carneiro (uma edição amplia-
da do livro publicado em 1984). Ainda em 1993, Almir 
Chediak editou os três volumes do Songbook Vinicius 
de Moraes.

Por ocasião dos vinte anos da morte do poeta, em 
2000, a Praia de Ipanema foi o palco de um show em 
homenagem a Vinicius, que contou com a participação 
da Orquestra Sinfônica Brasileira, Roberto Menescal, 
Wanda Sá, Zimbo Trio, Os Cariocas, Emílio Santiago 
e Toquinho, interpretando composições de sua autoria.

Em 2003, ano em que o poeta completaria seu 
90º aniversário, foram lançados vários projetos em 
tributo à sua criação artística. Também foi lançado o 
website oficial de Vinicius.

Em 2005 “The Girl from Ipanema”, versão em 
inglês de “Garota de Ipanema”, interpretada por As-
trud Gilberto, Tom Jobim, João Gilberto e Stan Getz 
e gravada em 1963, foi escolhida como uma das 50 
grandes obras musicais da Humanidade pela Biblioteca 
do Congresso Americano. Ainda em 2005, estreou, na 
abertura da sétima edição do Festival do Rio, o docu-
mentário Vinicius, dirigido por Miguel Faria Jr. e pro-
duzido por Suzana de Moraes, filha do poeta, com a 
participação de Chico Buarque, Carlos Lyra, Caetano 
Veloso, Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto, Mariana 
de Moraes e Olívia Byington, entre outros convidados. 
A trilha sonora do filme foi lançada em CD.

Em 2006 foi lançada a caixa “Vinicius de Moraes 
& Amigos”, com cinco álbuns do poetinha, contendo 
70 canções compiladas de fonogramas gravados por 
vários intérpretes e pelo próprio Vinicius (solo ou em 
dueto. A caixa incluiu ainda um livreto com a biogra-
fia do homenageado e as letras de todas as canções.

Em 2011 a escola Império Serrano falou sobre 
ele com o enredo : “A Benção, Vinicius”.

Obras

Referências
Segundo Laetitia de Moraes Vasconcellos, irmã 

de Vinicius, o nome Marcus Vinicius da Cruz de Mello 
Moraes se deve a uma brincadeira de Manuel Bandei-
ra. Vinicius foi registrado pelo pai como Marcus Vini-
cius de Moraes, abandonando posteriormente o nome 
Marcus. A mudança foi registrada em cartório na rua 
São José, no centro do Rio. Castello (1994), pp. 30. 
Ver “Ainda sobre a cassação de Vinicius de Moraes”, 
por Carlos Castello Branco.

Já segundo o pesquisador Pedro Paulo Malta, 
o poeta teria sido registrado como Marcus Vinitius da 
Cruz e Mello Moraes. Isto porque o pai de Vinicius era 
“apaixonado pelo latim”, adotando a forma original la-
tina para nomear também os irmãos do poeta (exceto 
Lygia, nascida em 1911, cujo nome é de origem gre-
ga), Laetitia, nascida em 1916, e Helius, em 1918. Ver 
“Vinicius de Moraes”, por Pedro Paulo Malta.

Ruy Castro -Bossa Nova: The Story of the Brazilian 
Music That Seduced the World Page 78 2003 “Bôscoli 
and his friend Chico Feitosa had gone to Vinícius’s 
house, in Avenida Henrique Dumont in Ipanema, with 
the express purpose of selling him the idea to invite 
Jobim to write the music for Orfeu, and Vinícius had 
bought it.”

Songbook Vinícius de Moraes – Vol. 3: Volume 3 
– Page 171 Vinícius De Moraes, Almir Chediak – 1993 
“In Gratitude The idea of a Songbook which would in-
clude the works of Vinícius de Moraes was born in 1987 
during a guitar class which I was giving to the poet’s 
daughter, Luciana de Moraes. “

Tom Jobim Volume 2 – Page 118 Almir Chediak 
– 1990 “Modinha (Tom Jobim e Vinícius de Moraes)

Adolfo, Lucas (2011). Serestas homenageia o 
Poetinha Vinícius de Moraes. Ulbra TV. Página visitada 
em 4 de maio de 2011.

O poetinha Vinícius de Moraes completaria hoje 
97 anos. Portal Vermelho (2011). Página visitada em 
4 de maio de 2011.

a b c d e Vinicius de Moraes (em português). UOL 
– Educação. Página visitada em 19 de outubro de 2012.

Castello (1994), pp. 25-30
Castello (1994), pp. 36-37
Castello (1994), pp. 49-50
O prédio onde se localizava a chamada Facul-

dade do Catete era parte da Faculdade Nacional de 
Direito até 1937. Em 1942 a instalação foi vendida à 
UERJ <http://www.direitouerj.org.br/2005/fdir70/hist.
htm> razão pela qual, erroneamente, se diz que Vini-
cius ali se formou.

a b c d e f g Araújo, A. Ana Paula de (20 de ja-
neiro de 2012). Biografia de Vinícius de Moraes (em 
português). InfoEscola. Página visitada em 19 de ou-
tubro de 2012.

Título não preenchido, favor adicionar. Planalto.
gov.br.

NARLOCH, Leandro: “Eles Estão Entre Nós”, in: 
revista Aventuras na História, ed. 31 de março de 2006, 
editora Abril, São Paulo, ISSN 18062415

Morais (2003), Introdução
Há divergências com relação à publicação da An-

tologia. Por exemplo, na sua primeira publicação pela 
editora carioca A Noite, havia uma nota antecedendo 
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os poemas que dizia “Los Angeles, junho de 1949”. 
Entretanto, optou-se pela mesma data utilizada na 
Nova Antologia Poética publicada em 2003, onde se 
aponta como 1954 a data mais comum nas biografias, 
inferindo-se anuência do poeta com a data referida

Morais (2005), pg.14
Presidência da República:. Planalto.gov.br.
Vinicius de Moraes – Embaixador do Brasil:. Ita-

maraty.gov.br.
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Ligações externas
Fundación Internacional José Guillermo Carrillo
Portal oficial do poeta , supervisionado por Su-

zana Moraes.
TODA A POESIA DE VINICIUS DE MORAES – 

Brasiliana/USP
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Muito bem, Senador Eduardo Su-
plicy, cantor, ator, compositor, Senador e um grande 
Senador da República. 

Entre todas as suas improvisações, de cantor, 
compositor, fico mesmo com o Senador. Você é um 
grande Senador da República! O resto é improviso, 
mas é um grande Senador.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Obrigado. Essa é a minha respon-
sabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Quero dizer para São Paulo isso. 
É um ótimo Senador, sem sombra de dúvida. Reafirmo 
aqui: ótimo Senador, e São Paulo há de reconduzi-lo, 
com certeza, no próximo ano.

Senador Inácio Arruda, tenho certeza também 
de que o seu Estado há de reconduzi-lo pelo brilhan-
te trabalho que V. Exª faz aqui para todo o País, mas 
principalmente para o seu Estado.

É uma satisfação estar presidindo a sessão. 
V. Exª foi o autor de todo esse movimento que 

permitiu ao Suplicy cantar na tribuna em homenagem 
ao grande Vinicius.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Claro! 

Quero cumprimentar o Senador Suplicy pela ini-
ciativa de manifestar aqui também o seu apoio a este 
grande brasileiro, Vinicius de Moraes, que soube tão 
bem compreender o sentimento do País, o sentimen-
to político, econômico, social, e traduzir isso em tex-
tos espetaculares de poemas e músicas com muitos 
parceiros. Então, o Vinicius tem essa grandiosidade. 
Ele soube compreender e desafiar com o texto, com 
a palavra. É isso. No final, o tapete era estendido para 
que ele pudesse passar. 

Portanto, cumprimento o Senador Suplicy. 
Também quero dar os parabéns a V. Exª pela 

sensibilidade de compreender a necessidade de nós 
estarmos fazendo referência a um homem que teve 
essa compressão do Brasil e que expôs para o mun-
do o que era o Brasil, a sua realidade e essas coisas 
que acontecem. 

Hoje, homenageamos Vinicius, e a homenagem, 
com certeza, será a semana inteira, porque o seu cen-
tenário é no sábado. Então, a semana inteira vai ser a 
semana Vinicius, e poderemos, todos os dias, ler um 
texto seu. 

Eu não vou ousar fazer o que o Suplicy faz. O 
máximo que posso fazer é ler aqui as letras do Vini-
cius, e acho que todos os dias poderemos fazer isso e, 
talvez, nos ocupar com alguns trechos de O Operário 
em Construção, que é um poema fenomenal.

E, exatamente fazendo referência a O Operário em 
Construção, V. Exª mesmo, um operário, metalúrgico, 
brasileiro, mas com a compreensão mais larga ainda 
do que simplesmente o gaúcho, o brasileiro, mas um 
homem da integração sul-americana, um homem do 
mundo, neste mesmo dia, hoje, a Embaixada do Viet-
nã deixou ali aberto o livro de condolências a um dos 
seus maiores homens, que foi o General Giap. 

Na brincadeira, o Lula perguntou-lhe o que signifi-
cavam as três medalhas no peito, fazendo referência a 
um outro general que o acompanhava, que tinha quase 
dez ou mais medalhas. Na brincadeira, ele perguntou: 
“General, essas suas dez medalhas são o quê”? Ele 
disse: “Isso aqui é honra ao mérito”. “E a sua, Giap?” 
Ele disse: “A minha foi por três grandes guerras, em 
que eu tive que comandar o Exército Popular do Vie-
tnã. Como eu venci as três, eu recebi por cada uma 
medalha. E pronto. Estava resolvido o meu problema”. 

Mas Giap é o estudante que participa do movi-
mento estudantil; é o jornalista que faz o texto dos jor-
nais revolucionários do Vietnã de libertação nacional; 
é o homem que participa da construção partidária no 
Vietnã. Ele milita permanentemente, desde a sua ju-
ventude até a sua morte, e, nesse período de vida de 
mais de 100 anos, ele teve que enfrentar essas três 
grandes guerras.
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Então, nós queríamos registrar, neste dia, Vinicius 
e Giap. Dois grandes. Um usando a pena, e o outro 
tendo que usar a própria baioneta para defender a sua 
pátria e o seu país.

O General Giap é ex-membro do birô político do 
Partido Comunista do Vietnã, ex-Secretário do Comitê 
Militar Central, ex-Vice-Primeiro-Ministro Permanente 
do Governo, ex-Ministro da Defesa e ex-Comandante 
em Chefe do Exército Popular do Vietnã.

O General Giap nasceu em 25 de agosto de 1911, 
na comunidade Loc Thuy. De 1925 a 1926, participou 
do movimento estudantil na cidade Hue. Em 1927, 
filiou-se ao Partido Revolucionário de Tan Viet, uma 
das organizações precedentes do Partido Comunista 
da Indochina – hoje, Partido Comunista do Vietnã. Em 
1930, foi condenado a dois anos de prisão. Ao terminar 
a sentença, continuou atuando no movimento estudan-
til e da juventude. Em 1936, participou do movimento 
semilegal do partido, em Hanói. Trabalhou como reda-
tor dos jornais do partido: Trabalhadores, Nossa voz, 
Avante!, Bandeira Libertadora, entre os outros. Foi 
presidente do Comitê de Imprensa no Norte.

Em junho de 1940, ingressou no Partido Comu-
nista da Indochina. Em 1941, tomou parte nos prepa-
rativos para a insurreição armada nas áreas de monta-
nhas de Cao, Bac, Lang. Em dezembro de 1944, criou 
o Grupo de Propagandistas e Libertadores do Vietnã. 
Em abril de 1945, integrou o Comitê Militar do Norte e, 
em maio, assumiu o cargo de Comandante das Forças 
Armadas. Em junho, fundou o Comando Provisório da 
Zona Liberada. Nesse mesmo ano, fez parte do Comitê 
Executivo Central do Partido e da Comissão Nacional 
de Insurreição.

Ainda em 1945, tornou-se Ministro do Interior 
do Governo Provisório da República Democrática do 
Vietnã e membro da Comissão Executiva do Comitê 
Central do Partido. Em março de 1946, tornou-se o 
Presidente Militar e membro do governo aliado. Após 
a criação do Comitê Militar Central, foi designado seu 
Secretário. Em outubro de 1946, foi Ministro da De-
fesa e o Presidente Ho Chi Minh o nomeou Coman-
dante Comum do Exército Popular e da Militância de 
Autodefesa do Vietnã. Em janeiro de 1948, alcançou 
a patente de general e o cargo de Comandante em 
Chefe do Exército Popular do Vietnã. De setembro de 
1955 a dezembro de 1979, assumiu o cargo de Vice-
-Prímeiro-Ministro e de Ministro da Defesa. Em janei-
ro de 1980, foi Vice-Primeiro-Ministro Permanente; de 
abril de 1981 a dezembro de 1986, Vice-Presidente 
do Conselho de Ministro. Manteve simultaneamente 
o mandato de Deputado da Assembleia Nacional da 
primeira à sétima legislatura.

Por suas grandes contribuições à obra revolucio-
nária do partido e do povo, seu grande prestígio dentro 
e como fora do país, o General Giap foi condecorado 
com a Ordem da Estrela Amarela, a Ordem de Ho Chi 
Minh, a Insígnia de 70 anos de vida partidária e outras 
inumeráveis ordens, medalhas nobres vietnamitas e 
internacionais.

O General Giap foi o protagonista da derrota dos 
dois maiores exércitos do mundo: o exército colonial 
francês, em 1954, pondo fim à dominação colonial do 
Vietnã, que já durava 98 anos; e o exército dos Esta-
dos Unidos, que invadiram o país após a expulsão dos 
franceses. Duas vitórias marcantes que inspiraram re-
volucionários de todos os continentes, que batalham 
pela construção de um mundo novo, sem explorados, 
sem exploradores, sem dominadores, em que as re-
lações entre os países sejam de colaboração mútua 
e solidariedade.

É muito importante destacar, Senador Paim, Se-
nador Suplicy, Senadora Ana Amélia, Senador Gurga-
cz, essa figura extraordinária. Talvez a Academia, que 
distingue tantos com o Prêmio Nobel da Paz, tivesse 
de oferecer, post mortem, o Prêmio Nobel, pelo me-
nos por duas vezes seguidas, a um homem que teve 
a capacidade de desenvolver a estratégia para libertar 
o seu país, primeiro, do domínio sanguinário francês; 
depois, do maior império militar da história de todos 
os tempos, os Estados Unidos da América. Derrotar 
aquela nação, que se utilizou, seguidas vezes, das 
armas mais terríveis que a humanidade já pôde ima-
ginar, que foi a primeira a usar a bomba atômica, no 
Japão, por duas vezes, e, depois, as armas químicas, 
que usou abertamente no Vietnã. Quem não se lem-
bra da imagem da criança pegando fogo, correndo 
pelas ruas do Vietnã, tentando se socorrer das armas 
químicas produzidas pelos Estados Unidos da Améri-
ca, que eram utilizadas na Guerra da Vietnã contra o 
povo vietnamita?

Por tudo isso, o Prêmio Nobel deveria ser ofere-
cido a este homem, a este general franzino, pequeni-
no, mas um gigante em defesa do seu povo. E não há 
melhor maneira de defender a paz do que defender 
seu povo das atrocidades dos colonialistas e dos im-
perialistas. 

Por isso, quero render, em meu nome, em nome 
do meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, a nos-
sa homenagem ao General Giap, a esse extraordiná-
rio comandante do povo, do seu povo, do povo da sua 
nação, dos vietnamitas, que, corajosamente, nunca 
se renderam. Disseram: “Nós não vamos deixar que 
a nossa nação seja dividida, seja enxovalhada por 
nenhuma potência; mesmo que a luta dure um longo 
tempo”, como foi a luta contra os franceses, de uma 



71658 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

ocupação de quase um século. Mas eles resistiram 
e conseguiram vencer, meu caro Senador Suplicy, a 
quem ouço agora.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Senador Inácio Arruda. Ainda há pouco, 
eu relatei aqui como, aos 21 anos, fiquei persuadido 
de que nós deveríamos realizar uma batalha para a 
transformação do Brasil por meios que não fossem 
o da guerra revolucionária. Mas eu quero dizer que, 
quando V. Exª aqui nos traz a vida do General Giap, 
a forma como foi formando uma consciência de que 
não se poderia mais aceitar o domínio de outra nação 
tão poderosa, a França, e depois, dos Estados Unidos, 
que ali procuravam ajudar o Vietnã do Sul. Esse ho-
mem conseguiu, através de estratégias, enfrentar um 
poderio extraordinário, primeiro da França, depois dos 
próprios Estados Unidos, até que conseguiu unificar, 
ou contribuir para unificar o seu país, junto ao chefe 
Ho Chi Minh. Finalmente, hoje, o Vietnã do Norte e do 
Sul estão unidos numa nação que consegue progredir 
e que inclusive tem uma ótima relação conosco, bra-
sileiros. Então, cumprimento V. Exª por esse registro 
tão importante que faz da vida do General Giap, que 
faleceu há poucos dias, lá no Vietnã.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Eu é que agradeço a V. Exª.

Sr. Presidente, requeiro à Mesa que o nosso 
pronunciamento – agora posso assim dizer, porque é 
meu, ilustrado com o aparte do Senador Suplicy – seja 
recebido como requerimento e destinado à Embaixada 
do Vietnã, como condolências e homenagem ao povo 
vietnamita, da luta de um bravo guerreiro.

Senadores Suplicy e Paim, há alguns dias, rela-
taram-nos a Presidente Dilma, o Presidente Lula e o 
Renato, Presidente do PCdoB, que os três, em visita à 
casa do Giap, à casa simples do general, perguntaram-
-lhe: “General, e a relação com os Estados Unidos? 
Vocês venceram o mais poderoso exército do mundo!”. 
E Giap disse: “Não, nós só queremos ser respeitados 
como povo independente, autônomo, que tem projeto. 
Os americanos, no Vietnã, são muito bem-vindos. O 
que nós não aceitamos são suas bombas. Bombas, 
nós iremos sempre repeli-las, mesmo que sejam do 
exército mais poderoso do mundo”. 

Eu acho que é uma lição também para todos nós, 
para o mundo inteiro, da bravura de um povo e de seus 
comandantes, e o Giap foi um desses comandantes. 

Por isso, reitero, Sr. Presidente, que V. Exª re-
ceba o meu pronunciamento como requerimento ao 
mesmo tempo de condolências e de homenagem ao 
povo vietnamita.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – V. Exª será atendido, na forma do 
Regimento, com certeza absoluta. 

Passamos a palavra, neste momento, ao nobre 
Senador Acir Gurgacz, para que faça o seu pronun-
ciamento, como último orador inscrito.

O SR. ACIR GURGACZ (Bloco Apoio Governo/
PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão 
do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ami-
gos que nos acompanham pela Rádio Senado e pela 
TV Senado, sistematicamente tenho usado esta tribuna 
para falar sobre as obras de infraestrutura da Região 
Amazônia, em especial as do Estado de Rondônia.

Falo da nossa luta para a restauração da BR-364 
e da BR-425, das pontes da BR-429, das nossas es-
tradas vicinais, da ponte do Rio Madeira, ligando Porto 
Velho a Manaus, e da própria BR-319, que está para-
lisada há mais de dez anos e que é de fundamental 
importância para nós, em Rondônia, para a produção 
agrícola do Estado, que queremos ver nas gôndolas 
dos mercados de Manaus. Não temos condições de 
fazer o transporte dessa produção. Temos de utilizar 
balsas, que levam de cinco a dez dias, dependendo 
da época do ano, se de cheia ou de seca. É um pro-
blema sério para nós. 

Com relação à ponte do Abunã – e é exatamen-
te sobre isso que quero falar –, conseguimos avançar. 
Hoje, a BR-364 já está em fase de restauração, depois 
de muita discussão, de muitas reuniões, de muitos pro-
jetos. A ida do General Fraxe a Cacoal e a Ji-Paraná, 
para dar a ordem de serviço e verificar de perto essa 
obra, foi muito importante para o nosso Estado. 

Também já foi feita a licitação para a BR-429 e 
deu-se início às obras das pontes, principalmente de 
travessia urbana, na cidade de São Miguel do Guapo-
ré. Já foi iniciado esse trabalho, que é importantíssimo. 

Também para a BR-425 já foi dada a ordem de 
serviço. Estivemos lá, junto com o Tarcísio, em Gua-
jará-Mirim e em Nova Mamoré. Foi dada a ordem de 
serviço. A ponte do Rio Madeira, que atravessa para 
Manaus, também já está praticamente concluída. Aliás, 
a ponte está concluída, Sr. Presidente, o que falta é a 
cabeceira da ponte. O mais caro foi feito, por incrível 
que pareça, que é a obra da ponte, mas uma cabeceira, 
em função de desapropriações, ainda não.

Uma das grandes discussões, o que resultou em 
várias reuniões tanto da Bancada de Rondônia como 
da do Acre, é sobre a construção da ponte do Abunã 
sobre o Rio Madeira. Essa ponte está na rodovia que 
liga Porto Velho a Rio Branco, no Acre. Hoje, são utili-
zadas balsas, o que gera um transtorno grande. Mas, 
felizmente, essa também é uma nova conquista da po-
pulação do Estado de Rondônia, e por consequência, 
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da população do Estado do Acre. Foi feita a licitação, 
através de RDC. A obra está orçada em R$130 milhões. 
São 3,8km de extensão de asfalto, de acordo com o 
DNIT. Pelo contrato, os seis meses iniciais serão para 
a elaboração e entrega do projeto básico, e os demais 
30 meses para a execução da obra, com a elaboração 
de um projeto paralelo do Poder Executivo.

Ou seja, Rondônia está localizada em área es-
tratégica, principalmente para o escoamento da soja 
produzida não só no Estado de Rondônia, que tem um 
crescimento grande da produção de soja, de milho, de 
algodão, da bacia leiteira e de seus derivados, mas 
também a produção do Mato Grosso, que vai a Porto 
Velho e de Porto Velho ganha a hidrovia do Madeira e 
segue para Itacoatiara, onde embarca em navios de 
grande calado e segue para exportação.

A licitação havia sido suspensa em junho deste 
ano por uma decisão judicial, que determinou a reti-
ficação do edital. A obra tem previsão para iniciar no 
próximo ano. E é uma obra importante. Trata-se de uma 
ponte de quase quatro quilômetros, que vai beneficiar 
muito a população e que liga Porto Velho ao Acre.

O DNIT também confirmou para o mês de no-
vembro a licitação do Contorno Norte de Porto Velho. 
Hoje, Sr. Presidente, toda a produção do interior do 
Estado de Rondônia, do Estado do Amazonas e do 
Estado do Mato Grosso, que vai para o Amazonas, 
passa pelo centro de Porto Velho, bem no centro, na 
Avenida Governador Jorge Teixeira, atrapalhando por 
completo a população que mora na cidade.

Nós estamos, junto com o DNIT e com o nosso 
Prefeito Mauro Nazif, com quem estivemos em uma 
reunião grande, hoje pela manhã, em Porto Velho, tra-
balhando para que aconteça urgente esse Arco Norte, 
o Contorno Norte de Porto Velho. A previsão é de que 
até novembro deve ser lançada a licitação, informou 
o Diretor-Executivo do DNIT, o Dr. Tarcísio Gomes de 
Freitas. A obra, quando concluída, vai desafogar o 
trânsito intenso de carretas pesadas dentro do centro 
da nossa capital, Porto Velho.

Outro tema que eu tenho sempre debatido aqui 
nesta tribuna é a regularização fundiária da Amazônia. 
A parceria entre o Governo de Rondônia e o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário deu celeridade ao pro-
cesso de regularização fundiária para que os nossos 
agricultores, principalmente os agricultores familiares, 
aqueles que têm os menores terrenos, os menores 
pedaços de terra, os assentados da reforma agrária, 
possam ter acesso ao documento da sua terra, ter o 
seu título, a sua estabilidade no campo e, com isso, 
não só produzir, mas também acessar um conjunto 
de outras políticas, como crédito agrícola, assistência 
técnica rural, o apoio do Governo do Estado, o apoio 

do Governo Federal, o apoio dos programas com re-
lação à produção agrícola em nosso Estado, o que é 
fundamental para que isso aconteça, para que tenha-
mos o documento de suas terras. A população rural 
tem de ter o título, o documento, a escritura, para dar 
uma garantia à sua família.

Nós queremos e temos preocupação com a pre-
servação da Amazônia, o cuidado com as nossas 
reservas, com as nossas florestas, e quem não tiver 
documento de suas áreas não vai cuidar da reserva 
legal, não vai cuidar das nascentes, dos córregos, de 
tudo o mais. Para tudo isso, a importância do docu-
mento da área é muito grande.

A soma de esforços entre o Incra, o Terra Legal 
e o MDA irá resultar na redução dos conflitos agrários 
também.

A Presidenta Dilma deverá ir à cidade de Ji-Para-
ná no próximo mês para fazer a entrega desses cinco 
mil títulos para a população rural do nosso Estado. É 
um trabalho do MDA, juntamente com o Governo do 
Estado. O nosso Governador Confúcio Moura, junta-
mente com o nosso Vice-Governador Airton, tem feito 
um trabalho de parceria do Estado com a União para 
que os nossos agricultores possam ter o documento 
de suas terras. E entendo, Sr. Presidente, que isso é 
da maior importância para os nossos agricultores.

Outro tema que trago, Sr. Presidente, e que esta-
mos acompanhando no Brasil e no mundo é a mobili-
zação das mulheres e de toda a sociedade em torno 
das campanhas de combate ao câncer de mama, o 
chamado Outubro Rosa. O segundo tipo mais frequente 
do mundo, o câncer de mama, é o mais comum entre 
as mulheres, respondendo por 22% dos casos novos 
a cada ano.

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de 
mama continuam elevadas, muito provavelmente porque 
a doença é diagnosticada em estágios avançados. Isso 
só aumenta a importância das campanhas do Outu-
bro Rosa, que, lá em Rondônia, envolvem prefeituras, 
órgãos públicos, órgãos de saúde, hospitais, clínicas, 
associações, entidades de classe, partidos políticos e 
pessoas que se sensibilizam com a doença.

O objetivo da campanha é conscientizar a po-
pulação e também as autoridades públicas sobre os 
riscos do câncer de mama e difundir informações so-
bre o modo mais eficiente para o diagnóstico e o tra-
tamento. É uma campanha necessária contra o câncer 
e em favor da vida!

No Congresso Nacional, aqui no Senado, estamos 
fazendo a nossa parte, dando prioridade para a votação 
dos projetos que tratam da prevenção e tratamento do 
câncer de mama. Além disso, apoiamos diretamente 
o trabalho feito por diversas entidades da sociedade 
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civil organizada, no País inteiro, mas principalmente 
no nosso Estado de Rondônia.

Neste domingo, participei do lançamento oficial 
da quinta edição do Leilão Direito de Viver. Eu e a 
minha esposa, Ana Maria, estivemos lá participando 
desse evento, que é da maior importância, em prol do 
Hospital do Câncer de Barretos da Fundação Pio XII.

O lançamento do leilão ocorreu no domingo, no 
Parque de Exposições em Ji-Paraná, com a participação 
de representantes de diversas entidades da socieda-
de civil organizada do nosso Estado de Rondônia. O 
Leilão Direito de Viver, realizado no dia 30 de novem-
bro todos os anos, tem o objetivo de arrecadar fundos 
para manutenção do Hospital do Câncer de Barretos.

O evento marcou a adesão de captadores de 
recursos e bens, que serão leiloados no dia 30 de no-
vembro próximo. Esse trabalho de captação de bens 
para serem leiloados será feito até o dia 28 de novem-
bro. Portanto, aquelas pessoas que quiserem nos aju-
dar podem fazer as suas doações, que serão levadas 
a leilão no dia 30. Geralmente, são novilhas, touros, 
enfim, animais que possam ser leiloados.

Independente do valor dos bens, toda doação 
é bem-vinda. São elas que garantem suporte e aten-
dimento de qualidade aos pacientes que são envia-
dos para tratamento. Essa não é uma causa isolada, 
e sim um projeto de todos nós, de toda a sociedade 
rondoniense.

Destaco, também, Sr. Presidente, a mobilização 
das mulheres de Rondônia, em especial as mulheres da 
Ação da Mulher Trabalhista do nosso Partido, PDT, que 
estão desenvolvendo uma campanha de mobilização 
em todo o Estado, levando orientações para as mu-
lheres de Rondônia, e também o trabalho do Grupo de 
Apoio aos Portadores de Câncer de Ji-Paraná (GAPC), 
formado há sete anos, sob a liderança da jornalista e 
vereadora Sílvia Cristina, que desenvolvem um traba-
lho permanente de prevenção e apoio aos portadores 
de câncer na região Central do Estado de Rondônia.

Há cinco anos, o GAPC de Ji-Paraná estabele-
ceu uma parceria com o Hospital de Barretos e, neste 
mês de outubro, coincidentemente, recebemos uma 
carreta que funciona como um Centro de Diagnóstico 
Móvel e que já está em pleno funcionamento na re-
gião central de Rondônia e deverá atender todas as 
regiões do Estado.

A carreta está equipada com mamógrafo, sala 
de coleta de preventivos, sala para exames e um pe-
queno centro para coleta de material para biópsia e 
pequenas cirurgias.

Essa unidade móvel já está prestando um grande 
serviço à população de Rondônia. Só no último sába-
do, num mutirão que fez parte da campanha do Outu-

bro Rosa, foram realizadas 22 microcirurgias para a 
retirada de nódulos na epiderme e coleta de material 
para biópsia. O câncer de pele está entre os com mais 
ocorrências no Estado de Rondônia, atrás do câncer 
de colo de útero e de mama.

Isso demonstra que Rondônia necessita, com 
urgência, de um Centro de Diagnóstico de Câncer 
bem equipado e com todas as condições para fazer 
os exames, diagnósticos e tratamentos preventivos e 
de encaminhamento para hospitais especializados.

Atualmente, os rondonienses procuram atendi-
mento em outros Estados. No ano passado, somente 
o Hospital do Câncer de Barretos atendeu 1,995 mil 
pessoas do Estado de Rondônia. Essas pessoas pre-
cisam viajar 2,5 mil quilômetros para receber um tra-
tamento adequado. Se não bastasse o sofrimento da 
doença, ainda sofrem nas estradas, o que aumenta 
ainda mais o custo com o tratamento e a despesa de 
estar em uma cidade distante das suas famílias, sozi-
nhas. Isso causa muito transtorno para as pessoas que 
precisam desse tratamento. É uma situação realmente 
desumana e, por isso, estamos trabalhando para termos 
esse Centro de Diagnóstico em Rondônia, assim como 
já conquistamos uma unidade do Hospital do Câncer 
de Barretos para Porto Velho. Nós precisamos desse 
centro, urgentemente, no interior do nosso Estado.

Já apresentamos este projeto no Ministério da 
Saúde, tivemos diversas audiências com o Ministro 
Alexandre Padilha, para viabilizar a liberação dos re-
cursos, e isso será feito a partir de uma instrução 
normativa que o Ministério da Saúde está concluindo 
para a construção destes Centros de Diagnóstico de 
Câncer em todo o nosso País.

Portanto, mais uma vez, faço um apelo ao nosso 
Ministro Alexandre Padilha para que nos ajude na libe-
ração desse recurso, para que as famílias de Rondônia 
possam ter esses exames preventivos e os primeiros 
tratamentos já no Estado de Rondônia.

Fica aqui, mais uma vez, esse nosso pedido, ao 
Ministro Alexandre Padilha, que, sempre, prontamen-
te atendeu todos as nossas reivindicações levadas ao 
Ministério da Saúde.

Confiamos na palavra do Ministro e aguardamos, 
em breve, outra boa notícia. Digo isso porque a boa 
notícia da semana foi a liberação junto ao Ministério 
da Saúde, via Caixa Econômica Federal, do valor de 
R$32 milhões para a construção do Hospital Regional 
da cidade Ariquemes, valor esse resultado de emen-
da parlamentar que colocamos no Orçamento do ano 
passado e que foi garantido pela ação do Ministério 
da Saúde.

É um trabalho que fazemos junto com o Gover-
no do Estado, através do nosso Governador Confúcio 
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Moura e do nosso Vice-Governador Airton Gurgacz. 
É um trabalho importante para a descentralização do 
atendimento da saúde do nosso Estado, criando hos-
pitais regionais em várias cidades de Rondônia – na 
BR-429, em São Francisco; em Vilhena; em Cacoal; 
em Ji-Paraná; Guajará-Mirim e, evidentemente, em 
Porto Velho.

Agora Ariquemes vai poder contar com esse hos-
pital regional com 150 leitos, um hospital cujo projeto 
foi iniciado quando o atual Governador era Prefeito 
municipal de Ariquemes. Nós o recepcionamos aqui 
em Brasília e colocamos essa emenda parlamentar no 
valor de R$32 milhões para a construção desse hospital. 
Prontamente, o Ministro Alexandre Padilha se compro-
meteu em fazer a liberação, e a fez em sua totalidade, 
para que, através da Caixa Econômica, o Governo 
do Estado possa licitar e construir esse hospital, que 
vai atender não somente as pessoas que moram em 
Ariquemes, mas também a grande Ariquemes, todo o 
Vale do Jamari, que não possui hospital dessa nature-
za, dessa importância, para atender a sua população.

Portanto, ficam aqui os meus agradecimentos 
ao Ministro Alexandre Padilha e a toda a sua equipe 
pela liberação dessa verba tão importante, que vai 
ajudar muitas famílias do nosso Estado de Rondônia, 
em especial da grande região de Ariquemes, do Vale 
do Jamari, em especial as pessoas que moram na ci-
dade de Ariquemes.

Eram essas as minhas colocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 

Governo/PT – RS) – Senador Acir Gurgacz, primeiro, 
meus cumprimentos por seu pronunciamento em defesa 
dos interesses do seu Estado e, com certeza, do País.

Se V. Exª puder assumir a Presidência, eu farei 
dois registros aqui. Já falei, mas, pela Liderança do PT, 
farei um registro rápido.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – A Presidência comunica ao Ple-
nário o recebimento, no dia 11 de outubro do corrente, 
da Mensagem n° 91, de 2013-CN (n° 421, de 2013, 
na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente 
da República, que encaminha ao Congresso Nacio-
nal as razões do Veto Parcial n° 40, de 2013, apos-
to ao Projeto de Lei de Conversão n° 21, de 2013 

(oriundo da Medida Provisória n° 615, de 2013), que 
autoriza o pagamento de subvenção econômica aos 
produtores da safra 2011/2012 de cana-de-açúcar e 
de etanol que especifica e o financiamento da renova-
ção e implantação de canaviais com equalização da 
taxa de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento 
e as instituições de pagamento integrantes do Siste-
ma de Pagamentos Brasileiro (SPB); autoriza a União 
a emitir, sob a forma de colocação direta, em favor da 
Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), títulos 
da dívida pública mobiliária federal; estabelece novas 
condições para as operações de crédito rural oriundas 
de, ou contratadas com, recursos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do Nordeste (FNE); altera os 
prazos previstos nas Leis nº 11.941, de 27 de maio de 
2009, e nº 12.249, de 11 de junho de 2010; autoriza 
a União a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas 
subsidiárias para atuar na gestão de recursos, obras 
e serviços de engenharia relacionados ao desenvol-
vimento de projetos, modernização, ampliação, cons-
trução ou reforma da rede integrada e especializada 
para atendimento da mulher em situação de violência; 
disciplina o documento digital no Sistema Financeiro 
Nacional; disciplina a transferência, no caso de faleci-
mento, do direito de utilização privada de área pública 
por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, 
feira e banca de venda de jornais e de revistas; altera 
a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da 
Cofins na cadeia de produção e comercialização da 
soja e de seus subprodutos; altera as Leis nºs 12.666, 
de 14 de junho de 2012, 5.991, de 17 de dezembro de 
1973, 11.508, de 20 de julho de 2007, 9.503, de 23 
de setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho de 1995, 
10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3 de janeiro 
de 2012, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 10.925, 
de 23 de julho de 2004, 12.350, de 20 de dezembro de 
2010, 4.870, de 1º de dezembro de 1965 e 11.196, de 
21 de novembro de 2005, e o Decreto nº 70.235, de 
6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nºs 
10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho 
de 2004, 12.546, de 14 de dezembro de 2011, e 4.870, 
de 1º de dezembro de 1965; e dá outras providências. 

São as seguintes, Mensagem e as razões de 
veto:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio 
Governo/PT – RS) – Nos termos do arts. 10-A e 104 do 
Regimento Comum do Congresso Nacional, este com 
a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, e 
da Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim constituída 
a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:

Veto Parcial nº 40, de 2013 (PLV 21/2013)

Senadores
Gim (União e Força – PTB/DF) – Relator da 
Medida Provisória
Francisco Dornelles (Bloco Maioria – PP/RJ)
Zeze Perrella (Bloco Apoio ao Governo – PDT/MG)
Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria – PSDB/SP)
Vicentinho Alves (SDD/TO)

Deputados

José Guimarães (PT/CE)
Manoel Junior (PMDB/PB)
Raimundo Gomes de Matos (PSDB/CE)
Eduardo Sciarra (PSD/PR)
Andre Moura (PSC/SE)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório 
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art. 
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

O prazo previsto no § 4º do art. 66 da Constitui-
ção Federal e no art. 104 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, este com a redação dada pela 
Resolução n° 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 9 de 
novembro de 2013.

Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco Apoio Go-

verno/PT – RS) – Vou convidar o Senador Acir a assumir 
a Presidência, para que, se puder, já leia este ofício, en-
quanto me dirijo à tribuna para fazer um rápido registro. 

O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presi-
dência, que é ocupada pelo Sr. Acir Gurgacz.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – A Presidência comunica ao Ple-
nário o recebimento, no dia 14 de outubro do corrente, 
da Mensagem n° 92, de 2013-CN (n° 422, de 2013, 
na origem), da Excelentíssima Senhora Presidente da 
República, que encaminha ao Congresso Nacional as 
razões do Veto Presidencial n° 41, de 2013, apos-
to ao Projeto de Lei do Senado n° 294, de 2001 (n° 
6.405/2002, na Câmara dos Deputados), que regula a 
profissão de árbitro de futebol e dá outras providências.

São as seguintes a mensagem e as razões 
de veto:
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O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Nos termos do arts. 10-A e 104 
do Regimento Comum do Congresso Nacional, este 
com a redação dada pela Resolução n° 1, de 2013-CN, 
e da Resolução n° 1, de 2012-CN, fica assim consti-
tuída a Comissão Mista incumbida de relatar o veto:

Veto Parcial nº 41, de 2013 (PLS 294/2001)

Senadores
Paulo Davim (Bloco Maioria – PV/RN) – Relator 
do projeto no Senado
Pedro Taques (Bloco Apoio ao Gov. – PDT/MT) – 
Relator do projeto no Senado
Cássio Cunha Lima (Bloco Minoria – PSDB/PB)
Alfredo Nascimento (Bloco União e Força – PR/AM)
Vicentinho Alves (SDD/TO)

Deputados

José Guimarães (PT/CE)
Marllos Sampaio (PMDB/PI)
Otavio Leite (PSDB/RJ)
Sergio Zveiter (PSD/RJ)
Jô Moraes (PCdoB/MG)

A Comissão Mista deverá apresentar o relatório 
sobre o veto no prazo de vinte dias, nos termos do art. 
105 do Regimento Comum do Congresso Nacional.

O prazo previsto no §4º do art. 66 da Constitui-
ção Federal e no art. 104 do Regimento Comum do 
Congresso Nacional, este com a redação dada pela 
Resolução nº 1, de 2013-CN, encerrar-se-á em 12 de 
novembro de 2013.

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – Com a palavra, pela Liderança 
do PT, o Senador Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, Acir Gurgacz, faço dois registros muito rápidos. 
O primeiro deles, Sr. Presidente, é a pedido do Aerus.

A situação do Aerus ainda não está resolvida. Mas 
destaco que, conforme acordo feito na Presidência da 
República, do qual participei, já tivemos inúmeras reu-
niões entre os advogados, com a Graziella Baggio, e, 
enfim, com a comissão representativa do Aerus. Isso 
aconteceu nos últimos dois meses.

Claro que essa indefinição ainda tem provocado 
muita ansiedade entre os mais de 10 mil participantes 
diretos do Aerus e 40 mil indiretos.

No início de dezembro de 2013, está prevista a 
suspensão dos benefícios por falta de disponíveis fi-
nanceiros do fundo Aerus. Mas estamos acreditando 
nessas reuniões – e me dirijo aqui ao Inácio Adams, 

que é o grande líder da AGU, pois o sindicato dos aero-
nautas, os aeroviários, a Fetac, a CUT encaminharam 
uma série de propostas à AGU para chegarmos a um 
entendimento. E eu sei que o Luís Inácio Adams está 
coordenando essa discussão, e o movimento social, 
com essas propostas, subsidia o debate na busca de 
um grande entendimento.

Esperamos que esse entendimento aconteça, até 
porque, Sr. Presidente Acir Gurgacz, nos últimos 15 
dias, faleceram companheiros aeronautas e aeroviários 
do Aerus. Perdemos o Sr. Gilson Vianna, perdemos o 
A. Bungner, perdemos o Sr. Nei Martins, perdemos o 
S. Medeiros e, também, o Richard Arnold.

Esses citados acima acompanharam todos os 
movimentos que fizemos aqui no Congresso. Inclusive, 
sempre acreditaram em uma solução. Eles faleceram 
nesses últimos dias, mas eu tenho certeza de que eles 
continuaram, até o último dia, acreditando que o acor-
do aconteceria, atendendo às famílias.

Enfim, fica aqui uma saudação especial aos fami-
liares desses companheiros que nos deixaram. E, como 
eles acreditaram, eu também acredito que a gente há de 
cumprir o acordo. As negociações estão acontecendo. 
Temos a palavra da Presidenta, temos a palavra dos 
Ministros, temos a palavra do Luís Inácio Adams, da 
AGU. Todos estão contribuindo para o acordo.

Claro que não é um acordo fácil, envolve R$3 bi-
lhões, R$4 bilhões, mas acredito que vai acontecer, com 
certeza, antes do fim do ano, para que não tenhamos a 
tristeza de, em dezembro, ver nossos companheiros e 
companheiras que dependem do Aerus – que indireta-
mente são mais de 40 mil – não receberem mais nada.

Enfim, faço esse registro na linha sempre do ape-
lo e do entendimento.

Mas, Sr. Presidente, faço agora um registro final. 
Nós todos, no dia de hoje, lembramos a data nacional 
do dia 12, porque o dia 12 foi o Dia das Crianças. E 
nós fizemos inúmeros discursos aqui na Casa. Então, 
neste momento, eu quero mandar um abraço, um beijo 
a todas as crianças, aos adolescentes e aos jovens do 
nosso País, fazendo com que o dia de hoje represente 
também o dia 12.

E quero fazer, Sr. Presidente, uma homenagem 
àquelas crianças que perderam a vida, muitas delas 
pelo trabalho infantil, principalmente em carvoarias, 
em áreas insalubres, penosas, perigosas. E acabaram 
perdendo a vida. São milhares – como nós sabemos 
– que perderam a vida. E a forma de eu fazer essa ho-
menagem a todos neste dia 14, que relembra o dia 12, 
eu o faço lendo, Sr. Presidente, em forma de poema, 
algo que foi escrito e depois se transformou em can-
ção, composição de Lenin Nunez, que era interpretada 
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brilhantemente pelo César Passarinho, que já faleceu 
também. E aqui o título é Não Há Pandorgas no Céu.

Então, faço uma homenagem aos meninos e me-
ninas que morreram fruto do trabalho infantil.

Vou ler a canção, Sr. Presidente, como se fosse 
uma poesia.

Não Há Pandorgas no Céu
Quando morre um menino [ou uma menina] 
Reza o vento sua prece 
O destino fecha a porta
E o dia não amanhece.
Quando morre um menino [ou uma menina]
Se quebra a vida em pedaços
As horas correm vazias
Sem travessuras e abraços [que eu queria dar 

em todos os meninos e meninas].
Quando morre um menino [ou uma menina]
Choram as águas da sanga
Amadurecem inúteis
Figos, melões e pitangas.
Quando morre um menino [ou uma menina]
A tristeza mata a fome
E crescem ervas daninhas
Pelos caminhos de um homem.
Quando morre um menino [ou uma menina]
Tem o pão gosto de fel
A alegria sai da casa
E não há pandorgas no céu.
Quando morre um menino [ou uma menina]
A tristeza mata a fome
E crescem ervas daninhas
Pelos caminhos de um homem.
Quando morre um menino [ou uma menina]
Não há [mais] pandorgas no céu.
Eu diria, na há mais brincadeiras na rua. E, por 

isso, todos nós temos que trabalhar no combate perma-
nente ao trabalho infantil. Lugar de criança é na escola.

É isso, Sr. Presidente, e mando um beijo a pais e 
mães, enfim, a todos, crianças, adolescentes, jovens 
que não tiveram oportunidade de estudar e tiveram 
que trabalhar. 

Tomara que nunca mais tenhamos que vir à tri-
buna e ler uma poesia que fala da morte trágica de um 
menino e de uma menina.

Era isso, Sr. Presidente. Agradeço a V. Exª. Con-
sidere na íntegra o meu registro.

Um beijo a todos.

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR PAULO PAIM

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Registro sobre situação do AERUS.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a situação 
do Aerus, ainda não esta encaminhada para uma solu-
ção, apesar das inúmeras reuniões que aconteceram 
nos últimos dois meses.

Esta situação tem provocado muita ansiedade 
entre os mais de 10.000 participantes diretos do Aerus 
e 40.000 indiretos .

No inicio de dezembro de 2013, está prevista a 
suspensão dos benefícios por falta total de disponível 
financeiro do Fundo Aerus .

Os Sindicatos dos Aeronautas e Aeroviários e a 
Fentac/Cut, encaminharam propostas extremamente 
econômicas à AGU, a fim de subsidiar e facilitar as 
tratativas. Infelizmente até o presente momento não 
há resposta.

Nos últimos 15 dias faleceram os seguintes com-
panheiros aeronautas e aeroviários do Aerus: Gilson 
Vianna, A.Bungner, Nei Martins S.Medeiros e Richard 
Arnold.

Esses citados acima acompanharam todos os 
últimos movimentos, inclusive acreditaram na palavra 
das autoridades.

Fica aqui, uma saudação especial aos familiares 
desses companheiros que nos deixaram.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – V. Exª será atendido, na forma 
do Regimento.

Meus cumprimentos, Senador Paim, pela lem-
brança do Dia das Crianças. Nós temos compromis-
so com nossas crianças, principalmente em tê-las na 
escola em tempo integral. 

Eu tenho colocado sempre nas nossas reuniões 
políticas, que é onde nós nos comunicamos com nos-
sos eleitores: antigamente talvez não precisássemos 
ter escola em tempo integral. Num passado não muito 
distante, alguém dentro da família sempre ficava em 
casa cuidando das crianças. Hoje não; hoje todos têm 
que trabalhar. Atingiu a maioridade, todos vão para o 
trabalho, vão para o serviço, e muitas crianças têm que 
ficar em casa sozinhas. Por isso a importância de nós 
termos as escolas de tempo integral. 

Nós estamos conseguindo construir duas em 
Rondônia, olhem só; duas apenas, mas é o embrião; 
uma em Porto Velho e uma em Ji-Paraná, com verba 
do Governo Federal, do Ministério da Educação, e hou-
ve uma complementação do Governo do Estado para 
que fosse estendida essa escola de tempo integral. E 
eu entendo que, talvez, a nossa principal homenagem 
às crianças tenha que ser e deva ser...

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Permita-me V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Pois não, com o maior prazer.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – V. Exª é do PDT, mas eu vou ter a liberdade 
de ser direto. V. Exª diplomaticamente fala da escola 
integral, e eu faço questão de dizer que V. Exª, tenho 
certeza, diria, mas não diz pela diplomacia, que, quando 
se fala sobre esse debate da escola de tempo integral, 
nós temos que lembrar de Darcy Ribeiro, PDT – faço 
uma homenagem a V. Exª –, e de Leonel Brizola. Fo-
ram eles que começaram esse debate.

Quando eu falo aqui em crianças trabalhando, 
por exemplo, em minas de carvão, se essas crianças 
estivessem na escola em tempo integral, onde teriam, 
além da educação, alimentação, direito ao esporte, ao 
lazer, eu não estaria lendo uma poesia triste como essa.

Então, os meus cumprimentos, na sua figura, ao 
inesquecível Darcy Ribeiro e a Leonel Brizola. 

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) –Muito obrigado.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS) – Eles são os grandes mentores da escola em 
tempo integral que V. Exª aqui destacou.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Qual o pai que não quer ter o 
filho na escola em tempo integral?

Com certeza, nós vamos mudar a história futura 
do nosso País; vamos deixar de ter as crianças nas 
ruas correndo o risco de serem abordadas por pesso-
as mal-intencionadas...

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Tráfico, drogas.

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – ... captando as crianças para 
levá-las às drogas, ao tráfico.

Então, quanto à escola em tempo integral, eu 
entendo que seja uma obrigação do País – quando 
falamos em País, é o Governo Federal, junto com o 
governo estadual, com o governo municipal – criar um 
programa para que nós possamos cuidar melhor das 
nossas crianças. 

Então, meus cumprimentos pelas suas coloca-
ções. 

Muito obrigado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 

RS) – Eu é que agradeço.
O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 

Governo/PDT – RO) – Eu também quero fazer um re-
gistro.

No dia 12, além do Dia da Criança, dia especial, 
Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso 
País, também participamos do 25º Congresso das Irmãs 
Evangélicas do Estado de Rondônia, da Assembleia 
de Deus Madureira. 

Meus cumprimentos ao Pastor Valadares e à 
Pastora Milsolange. Foi um grande congresso reali-
zado em Ouro Preto do Oeste, onde estivemos, eu 
e a Ana Maria, prestigiando aquele congresso e dele 
participando, um congresso muito importante para as 
famílias do Estado de Rondônia.

Consulto se o Senador Humberto usará da pa-
lavra. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Nada mais havendo a tratar, a 
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão 
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com a Or-
dem do Dia previamente designada.

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 26, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 26, de 2013, que institui o 
Programa Mais Médicos; altera as Leis nºs 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 6.932, de 
7 de julho de 1981; e dá outras providências.
Parecer sob nº 58, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Rogério Carvalho (PT/
SE); e Relator Revisor: Senador Mozarildo 
Cavalcanti (PTB/RR), favorável, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2013, 
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 10.10.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de: 23.08.2013)
Prazo final prorrogado: 05.11.2013

2 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais.



71692 Terça-feira 15 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Outubro de 2013

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 59, DE 2013

(Em regime de urgência, nos termos do Re-
querimento nº 1.160, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, 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.
A matéria tem parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 

ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 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. 
(Paraná)
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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
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tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 35, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 
o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 

cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza. 
Depende de novo parecer, em virtude do Reque-
rimento nº 795, de 2013, de tramitação conjunta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da 
Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na Casa de 
origem, do Deputado Beto Albuquerque), queque 
inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro 
de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de 
Viação, o trecho rodoviário que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR.
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16 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 177, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2013 (nº 2.820/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Memorando de Entendimento entre 
o Governo da República Federativa do Brasil, 
o Governo da República da Colômbia e o Go-
verno da República do Peru para Combater 
as Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços 
ou Comuns, assinado em Letícia, em 20 de 
julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.099, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

18 
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

19 
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 

214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

20 
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

21 
REQUERIMENTO Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).

22 
REQUERIMENTO Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

23 
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).
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24 
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

25 
REQUERIMENTO Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, solicitan-
do a retirada, em caráter definitivo, do Projeto de 
Lei do Senado nº 211, de 2009, de sua autoria.

26 
REQUERIMENTO Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

27 
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

28 
REQUERIMENTO Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

29 
REQUERIMENTO Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).

30 
REQUERIMENTO Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 473, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (regulamentação do exercício da 
acupuntura).

31 
REQUERIMENTO Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada).

32 
REQUERIMENTO Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada).

33 
REQUERIMENTO Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada).

34 
REQUERIMENTO Nº 1.043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
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seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).

35 
REQUERIMENTO Nº 1.049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (isenção do pa-
gamento de direitos autorais em serviços de 
hospedagem).

36 
REQUERIMENTO Nº 1.113, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.113, de 2013, do Senador Alvaro Dias, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 139, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Agricultura e Reforma Agrária (proíbe a 
venda de produtos de tabaco nos locais que 
especifica).

37 
REQUERIMENTO Nº 1.114, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.114, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 80, de 2010; e 373, de 
2012, por regularem matéria correlata (bene-
fícios isentos do imposto de renda).

38 
REQUERIMENTO Nº 1.115, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.115, de 2013, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 524, de 2007; e 629, de 
2011, por regularem matéria correlata (serviço 
de rádiodifusão comunitária).

39 
REQUERIMENTO Nº 1.116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.116, de 2013, da Senadora Ana Rita, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 374, de 2012; e 297, 
de 2013 – Complementares, por regularem 
matéria correlata (criação do Fundo Peniten-
ciário Nacional).

40 
REQUERIMENTO Nº 1.120, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.120, de 2013, do Senador Decídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 2009, que tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 501, 
de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (registros públicos).

41 
REQUERIMENTO Nº 1.129, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1129, de 2013, do Senador Clésio Andrade, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 266, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos(jornada 
de 36 horas semanais para motoristas de trans-
porte público urbano).

42 
REQUERIMENTO Nº 1.130, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1130, de 2013, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 266, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (jornada de 36 horas semanais para 
motoristas de transporte público urbano).

43 
REQUERIMENTO Nº 1.131, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1131, de 2013, do Senador João Durval, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 266, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Assuntos Econômicos (jor-
nada de 36 horas semanais para motoristas 
de transporte público urbano).

44 
REQUERIMENTO Nº 1.135, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.135, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 315, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Desenvolvimento Regional e Turismo (re-
partição do produto da Compensação Finan-
ceira dos Recursos Hídricos).
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45 
REQUERIMENTO Nº 1.138, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.138, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 298, de 2013, seja ouvida a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(criação do Fundo Nacional de Enfrentamento 
à Violência Contra as Mulheres).

46 
REQUERIMENTO Nº 1.162, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.162, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 277, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (alienação de bens oriundos do tráfico 
de drogas).

47 
REQUERIMENTO Nº 1.167, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.167, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 185, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 

seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (elevação do percentual do adicional de 
periculosidade).

48 
REQUERIMENTO Nº 1.179, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.179, de 2013, do Senador Mário Couto, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 392, de 2013, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012, 
por regularem matéria correlata (modernização 
do Código de Defesa do Consumidor).

49 
REQUERIMENTO Nº 1.189, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.189, de 2013, do Senador Francisco 
Dornelles, solicitando que, o Projeto de Lei 
do Senado nº 262, de 2012, seja remetido 
para exame da Comissão Temporária de Mo-
dernização da Lei de Licitações e Contratos 
(permutar a ordem das fases do julgamento 
nos processos de licitação).

O SR. PRESIDENTE (Acir Gurgacz. Bloco Apoio 
Governo/PDT – RO) – Está encerrada esta sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 57 minutos.)
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Ata da 179ª Sessão, Deliberativa Ordinária, 
em 15 de outubro de 2013

3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura

Presidência do Sr. Jorge Viana, da Srª Angela Portela,  
dos Srs. Inácio Arruda e Anibal Diniz

(Inicia-se a sessão às 15 horas e 4 minutos e 
encerra-se às 19 horas e 33 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Há número regimental. Declaro 
aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, parecer que será 

lido.

É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O parecer 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 427, DE 2013

Autoriza a criação de Comissão Especial 
destinada a avaliar as participações finan-
ceiras do Estado do Rio Grande do Sul nos 
processos de implantação de empresas es-
tatais privatizadas no âmbito do Programa 
Nacional de Desestatização, bem como as 
antecipações de recursos por parte do Go-
verno do Estado, para a realização de obras 
de responsabilidade da União.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Federal autorizado 

a constituir uma Comissão Especial destinada a ava-
liar, quantitativamente, para fins de ajuste de contas e 
eventual ressarcimento aos cofres do Estado do Rio 
Grande do Sul, as:

I – participações financeiras do Estado do Rio 
Grande do Sul nos processos de implantação do Polo 
Petroquímico do Sul e da Aços Finos Piratini, empresas 
estatais privatizadas no âmbito do Programa Nacional 
de Desestatização – Lei nº 8.031, de 1990, 

II – antecipações de recursos próprios do Gover-
no do Estado do Rio Grande do Sul, na pavimentação 
de rodovias federais e na aquisição de terras para fins 
de reforma agrária e demais programas e atividades 
de responsabilidade da União. 

Art. 2º. A Comissão Especial terá representação 
de três membros do Governo Federal e três membros 
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, desig-
nados pelos Chefes do Executivos, respectivamente.

Art. 3º Os custos com as despesas da Comissão 
Especial correrão a conta dos respectivos Executivos 
Federal e Estadual, igualitariamente.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação.

Justificação

Nos tempos em que, ainda, cabia ao Estado o 
papel de alavancar o crescimento econômico brasilei-
ro, o Governo Federal decidiu implantar um novo polo 
petroquímico. Em contraposição, colocava-se a alterna-
tiva de duplicação das unidades já existentes em São 
Paulo e na Bahia. Não faltaram pressões neste último 
sentido. A decisão última pelo Rio Grande do Sul foi 

sedimentada pela mobilização das representações po-
líticas gaúchas e pela participação, efetiva, do Governo 
do Estado no empreendimento. Como um verdadeiro 
sócio, o Rio Grande aportou recursos para obras de 
infra-estrutura e de proteção ao meio ambiente, algo 
próximo de US$ 250 milhões.

O Governo gaúcho idealizou e implantou a Aços 
Finos Piratini. Projetada para uma produção anual de 
450 mil toneladas, sua produção inicial se estabilizou 
em 150 mil. Sem condições financeiras para alcançar 
a plena capacidade, o Governo estadual, após exaus-
tivas discussões, na Assembléia Legislativa, transferiu 
a empresa para a União, sob o compromisso formal 
do aumento integral da produção.

Pois bem, com o advento do Programa Nacional 
de Desestatização, o Polo Petroquímico do Sul e a 
Aços Finos Piratini foram transferidos para mãos pri-
vadas. O primeiro, sem que o Estado do Rio Grande 
do Sul fosse ressarcido na proporção dos recursos 
alocados na sua implantação. A Aços Finos Piratini, 
idem, e sem que a União tenha cumprido a cláusula 
de expansão produtiva.

Iguais desfechos restaram à antecipação de re-
cursos, pelo Governo gaúcho, para implantação de 
estradas federais e aquisição de terras para reforma 
agrária, quando da minha gestão como Governador 
do Estado, na década de oitenta. A promessa de res-
sarcimento ainda dormita nos documentos oficiais.

Esses casos são, aqui, apresentados a título de 
exemplos. Outros mais poderão ser examinados pela 
Comissão.

Os recursos devidos ao Rio Grande do Sul são 
os mesmos que faltam para desenvolver suas regiões 
mais pobres, como, por exemplo, a sua Metade Sul. 
São essas as justificativas que me orientam a apre-
sentar esta proposição, na expectativa que o trabalho 
desempenhado por esta Comissão Especial possa 
quantificar e subsidiar a União a restituir ao Estado 
do Rio Grande do Sul recursos com tamanhos custos 
de oportunidade para o Estado.

Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. – Sena-
dor Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 8.031, DE 12 DE ABRIL DE 1990

Cria o Programa Nacional de Desestatização, e 
dá outras providências.

(Às Comissões de Desenvolvimento Regio-
nal e Turismo; de Assuntos Econômicos; e de 
Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à 
última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO 
Nº 428, DE 2013

Altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 
1997 (Código de Trânsito Brasileiro), para 
facultar a aprendizagem à distância de co-
nhecimentos teóricos para a condução de 
veículos automotores e elétricos.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 141 da Lei nº 9.503, de 23 de setem-

bro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 141. O processo de habilitação, as nor-
mas relativas à aprendizagem para conduzir 
veículos automotores e elétricos e à autoriza-
ção para conduzir ciclomotores serão regu-
lamentados pelo CONTRAN, obedecidos os 
critérios deste artigo.
 .......................................................................
§ 3º A formação para habilitação de conduto-
res compreenderá:
I – curso teórico-técnico, que poderá ser mi-
nistrado à distância;
II – curso de prática de direção veicular, que 
deverá ser presencial.”

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

Justificação

O crescimento da renda da população brasileira 
e as políticas de incentivo à indústria automobilística 
propiciaram uma expansão significativa do acesso ao 
veículo automotor, notadamente junto às camadas de 
baixa renda.

Esse novo contingente de condutores em poten-
cial precisa ser formado e habilitado, para que possa 
usufruir de sua nova condição de mobilidade. É impor-
tante, nesse sentido, remover obstáculos e empecilhos 
burocráticos que ainda subsistem.

Um desses obstáculos é a exigência de com-
parecimento a curso presencial, com vistas à apren-
dizagem de conhecimentos teóricos. Nada justifica 
que, em pleno Século XXI, não seja aceito o ensino à 
distância desses conhecimentos, que nenhum prejuí-
zo traria aos alunos. 

Segundo a Resolução nº 168, de 2004, do Con-
selho Nacional de Trânsito (CONATRAN), que esta-
belece normas e procedimentos para a formação de 
condutores de veículos automotores e elétricos, esta 
compreende Curso Teórico-Técnico e Curso de Prática 
de Direção Veicular. 

O Curso Teórico-Técnico, de quarenta e cinco ho-
ras aula, abrange as disciplinas Legislação de Trânsi-
to, Direção Defensiva, Noções de Primeiros Socorros, 
Noções de Proteção e Respeito ao Meio Ambiente e 
de Convívio Social no Trânsito e Noções sobre o Fun-
cionamento do Veículo. 

A presente proposição visa a facultar que essas 
disciplinas teóricas sejam ministradas em cursos à 
distância, favorecendo assim milhões de candidatos a 
condutores, que não dispõem de tempo para compa-
recer a cursos presenciais, pois trabalham ou estudam 
em tempo integral.

Destaque-se, ainda, que os cursos à distância 
tendem a ser mais baratos que os presenciais, pois 
não incorrem nos custos de locação de instalações 
destinadas a sala de aula.

Contamos com o apoio de nossos Pares para 
esse projeto, que contribuirá para ampliar a formação 
de condutores em todo o País, favorecendo principal-
mente a população trabalhadora e de baixa renda.

Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nasci-
mento.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro

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

CAPÍTULO XIV 
Da Habilitação

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)

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

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os projetos que acabam de ser 
lidos serão publicados e remetidos às Comissões 
competentes.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu, da Câma-
ra dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto 
Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Os Projetos de Decretos Le-
gislativos nºs 215 a 231, de 2013, em conformidade 
com o inciso III do art. 91 do Regimento Interno, serão 
apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, onde 
poderão receber emendas pelo prazo de cinco dias 
úteis, nos termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, requerimento que 
será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.209, DE 2013

Requeiro, nos termos do Artigo 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, autorização para desem-
penhar missão no exterior, a convite do Núcleo Ciên-
cia pela Infância, da Universidade de Harvard, para 
participar do “Programa de Liderança Executiva no 
Desenvolvimento da Primeira Infância 2014” que 
acontecerá em Boston, nos Estados Unidos da América, 
no período de 19 a 24 de janeiro de 2014. Comunico, 
nos termos do art. 39, I, que estarei ausente do país 
no período de 18 a 25 de janeiro de 2014.

Sala das Sessões, outubro de 2013. – Senador 
Wellington Dias, PT– PI.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será votado oportunamente.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.210, DE 2013

Senhor Presidente,
Em razão do Laudo Médico de cópia anexa e 

com fundamento nos artigos 43, inciso I, e 215, inciso 
I, letra “b” – Regimento Interno do Senado Federal, 
requeiro seja, por 120 (cento e vinte) dias, prorroga-
da a Licença para Tratamento de Saúde que me vem 
sendo deferida.

Brasília, 11 de outubro de 2013. – Senador An-
tonio Russo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O requerimento que acaba de ser 
lido será votado oportunamente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.

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

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Eu queria, antes de mais nada, 
cumprimentar a todos, o Presidente Renan, o Presi-
dente Henrique Eduardo Alves, todos os convidados 
que estiveram nessa sessão magnífica que acabamos 
de realizar aqui no plenário do Senado Federal.

E, agora, estabelece o Regimento, vamos iniciar 
a nossa sessão deliberativa.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– Cheguei aqui vinte para as duas horas, Presidente.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Cheguei aqui 13 horas, Sr. 
Presidente.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Sr. Presidente, sou o terceiro a falar.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Quero me inscrever pela Liderança da oposição.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Como nenhum outro Senador se 
sobrepõe ao Senador Mário Couto, pela ordem S. Exª.

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Quero me inscrever pela Liderança da oposição.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª está sendo inscrito pela 
Liderança da Minoria.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente...

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Quero me inscrever para uma comunicação 
inadiável, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Comunicação inadiável, Senador 
Cyro Miranda.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Sr. Presidente, para uma 
comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Comunicação inadiável, Senadora 
Vanessa Grazziotin.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Segundo, Senador Casildo; 
terceiro, Senador Cyro Miranda.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Fiquei em segundo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Casildo Maldaner, para 
uma comunicação inadiável.

Senador Flexa Ribeiro.
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – A primeira suplência, Presidente, de uma co-
municação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Vamos criar esse artifício no Re-
gimento, depois de aprovado no Plenário.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI) – Sr. Presidente, peço inscrição pela 
Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Wellington Dias, como 
meu Líder, Líder da Bancada do PT e do Bloco na Casa.

O Senador Suplicy tinha pedido pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-

no/PT – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sou 
o nono inscrito, vou ficar como orador. Tinha pensado 
em comunicação inadiável, mas já houve os inscritos, 
então, tudo bem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – V. Exª segue como orador, Se-
nador Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Sigo.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Só queria antes dizer que não 
tive o privilégio de ouvi-lo ontem, aqui, na sessão em 
que fizemos a homenagem dos cem anos do Vinicius, 
mas ouvi pela CBN, hoje, de manhã. Agora, hoje, ha-
via um apelo do Plenário para que V. Exª não cantasse 
porque nós tínhamos outros artistas que queriam se 
apresentar, mas foi interessante.

V. Exª humanizou a homenagem ao Vinicius de 
Moraes aqui e o fez de um jeito singular: cantando na 
tribuna.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Vinicius de Moraes merece, porque o 
seu canto, o seu poema e a sua poesia estão na alma 
de todos nós, brasileiros, de uma maneira inesquecí-
vel, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Sem dúvida. A minha geração e 
a de muitos brasileiros teve o privilégio da convivência.

Convido para fazer uso da palavra, como primeiro 
orador inscrito, o Senador Mozarildo Cavalcanti.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Presidente Jorge Viana, pela ordem.

Peço licença ao Senador Mozarildo, para, pela 
ordem, ouvir o Senador Paim.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu estava 
aqui ontem e disse ao Senador Suplicy que eu o prefiro 
como Senador. Que ele se reeleja lá em São Paulo e 
volte como Senador. Só esse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Olha, Senador Paim, não sei se 
foi editado, se há Photoshop de música, mas o certo 
é que na CBN até que estava bem bom o som.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Senador e cantor nas horas de lazer.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – E sem acompanhamento, então, 
até que ele se saiu muito bem.

Senador Mozarildo, V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco União 

e Força/PTB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem 
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Jorge 
Viana, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, telespectado-
res da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, o meu 
pronunciamento de hoje não poderia ser outro senão 
prestar uma homenagem ao professor e à professora 
deste País.

Tenho também a honra de ser professor da Uni-
versidade Federal de Roraima, embora esteja licen-
ciado para exercer o mandato, e queria começar por 
homenagear os professores e as professoras das 
duas escolas em que estudei ainda criança e no iní-
cio da adolescência, que foram as escolas Oswaldo 
Cruz e Euclides da Cunha, na minha cidade de Boa 
Vista, Roraima.

No dia de hoje o Brasil comemora o Dia do Pro-
fessor. Essa data foi instituída pelo Decreto Federal n° 
52.682, de 14 de outubro de 1963, uma lembrança ao 
dia 15 de outubro de 1827, dia consagrado à educa-
dora Santa Teresa de Ávila, ocasião em que o Impe-
rador D. Pedro I baixou um decreto criando o Ensino 
Elementar no Brasil.

Esse decreto determinava “que todas as cidades, 
vilas e lugarejos tivessem suas escolas de primeiras 
letras”. Além disso, o decreto imperial também men-
cionava as matérias básicas que seriam lecionadas, 
como os professores deveriam ser contratados e tam-
bém fixava um salário para os professores.

Então, desde o início, já havia uma preocupação 
em garantir ao professor condições dignas de traba-
lho. Contudo, decorridos quase 200 anos daquele 
decreto imperial, os nossos professores ainda lutam 
para ter uma vida digna. Vejam os recentes episódios 
da greve dos professores no Rio de Janeiro. Foram 
cenas lamentáveis, a que todos nós pudemos assistir 
pela imprensa. Ver professores sendo covardemente 
espancados em praça pública, porque estavam sim-
plesmente reivindicando melhores salários e melhores 
condições de trabalho.

O Senador Cristovam Buarque tem sido uma voz 
constante e incansável aqui neste Plenário, em defesa 
da educação. E, neste Dia do Professor, quero somar 
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minha voz à dele e à de todas as pessoas que lutam 
pela melhoria da educação no Brasil. E, quando falo 
do Brasil, falo ainda, de modo mais particular, do meu 
querido Estado de Roraima.

Nosso Estado, Sr. Presidente, é um dos mais iso-
lados do País. Lá, muitas vezes, os alunos precisam 
vencer longas distâncias, a pé, e no Baixo Rio Branco 
até em canoas, para simplesmente terem o direito de 
estudar. Há escolas em que só é possível chegar de 
barco – como eu acabei de mencionar, no Baixo Rio 
Branco, e isso acontece também no resto da Amazô-
nia – ou de avião.

Por isso, considero de grande importância o Pro-
grama Mais Educação, que vem sendo desenvolvido 
pelo Governo Federal com o objetivo de ampliar a 
permanência do aluno na escola através de atividades 
alternativas, como teatro, futebol, danças regionais, 
artesanato, canteiro sustentável com plantio de horta, 
além de estudos da língua materna.

Das instituições indígenas de Roraima, 13 serão 
beneficiadas com recursos do programa. No total, mais 
de 9,7 mil alunos de 59 escolas serão beneficiados, 
sendo 30 instituições da capital e 29 do interior.

E manter o aluno na escola é fundamental. Não 
podemos deixar que nossos jovens percam seus me-
lhores dias no ócio, nas drogas e na marginalidade. A 
educação precisa ser priorizada no Brasil, e uma das 
maneiras de priorizarmos a educação é valorizar o 
profissional do magistério.

O professor, sobretudo aquele que leciona no 
ensino fundamental e na pré-escola, precisa ser con-
dignamente remunerado. Nos países mais desenvolvi-
dos, esses professores são os mais valorizados, pois 
se sabe que a primeira infância é o período de nossas 
vidas em que formamos a base da nossa aprendiza-
gem. Aqui no Brasil ocorre o contrário: os mais bem 
remunerados estão no topo da pirâmide educacional, 
e não na base.

Por isso, a ideia de criamos uma Carreira Nacio-
nal do Magistério me parece ser um dos caminhos, 
sem dúvida, para que possamos valorizar o professor 
e entender que educação é uma questão do Estado 
brasileiro e que não deve ser relegada às condições 
deste ou daquele Município, à vontade deste ou da-
quele prefeito ou governador.

A educação deve constituir uma política de Es-
tado, ao lado da saúde, da segurança, da justiça e de 
tudo aquilo que é fundamental para o cidadão brasileiro, 
para que possamos construir um país mais próspero 
e justo para todos.

Portanto, Sr. Presidente, parabenizo todos os pro-
fessores do Brasil, e de Roraima em particular, pela 
passagem deste 15 de outubro. Parabéns aos profes-

sores que, apesar dos baixos salários e das péssimas 
condições de trabalho, continuam sendo os grandes 
baluartes da coisa mais importante que temos depois 
da vida, que é a educação, porque, sem ela, sequer se 
pode ter saúde. E falo isso também por ser médico: se 
alguém não tem instrução, não conhece os cuidados 
básicos de higiene para evitar as doenças.

Mas, Sr. Presidente, queria ainda fazer aqui a 
leitura de um material que saiu hoje na Folha de Boa 
Vista, do meu Estado de Roraima, cujo título é “Sinter 
defende novo modelo de educação”:

No Dia do Professor, o Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores em Educação em Roraima 
[...] afirmou que, antes de comemorar a data, 
é necessário repensar um novo modelo edu-
cacional para Roraima [e, de resto, para todo 
o Brasil]. Ele defendeu a valorização da profis-
são com uma melhor remuneração, formação 
continuada e um local digno de trabalho, além 
da melhoria no investimento da educação, uma 
vez que o professor é o mediador do saber.
No entendimento do sindicalista, não basta 
apenas o investimento de dinheiro público. É 
preciso repensar toda a filosofia de ensino e 
também o valor investido por aluno, que ainda 
é muito baixo. Disse que o dinheiro tem de se 
aplicado de forma mais efetiva, com projetos 
educacionais que funcionem, para mudar o 
atual quadro que se encontra estagnado, além 
de os professores viverem uma difícil fase de 
sobrevivência profissional, com as mínimas 
condições de trabalho e ainda com uma baixa 
remuneração.
“Ser professor em Roraima [disse o Presidente 
do Sindicato] requer uma dedicação desdobra-
da. É realmente abraçar a causa em condições 
consideradas desumanas, tanto para os alunos 
quanto para os professores, se submetendo a 
dar aula em sala de aula extremamente lotadas 
com um calor [lá em Roraima] que ultrapassa 
mais de 45°, verificado recentemente coma co-
locação de termômetros de ambientes. O mais 
importante é que a cada ano os professores 
estão mais unidos e conscientes do seu papel 
enquanto educador e mais integrados entre si. 
Este, talvez, seria um dos poucos motivos a 
se comemorar”.
Josinaldo Barboza, disse ainda, que, após 
vivenciar tantos desafios, o professor acaba 
acumulando a função de orientador familiar, 
pois cada aluno traz os seus valores pesso-
ais para a escola. Lidar com isso é complexo 
e requer atenção, em razão de muitas famílias 
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estarem desestruturadas. Se não for assim, o 
professor não consegue dar aula. Por isso a 
parceria entre a família e escola é fundamen-
tal para enfrentar os desafios na saía de aula.
“Na realidade, o setor educacional ainda não 
superou uma de suas piores crises em que 
as escolas da capital e do interior estão em 
péssimas condições em sua estrutura física, 
sem contar a falta de material e de pessoal 
de apoio [além do transporte escolar]. São 
estes motivos que nos fazem refletir sobre o 
quanto é desgastante enfrentar uma sala de 
aula, motivo pelo qual têm se afligido inúme-
ros profissionais.”

E, talvez, por isso mesmo é que os professores 
devam merecer mais homenagem e os parabéns de 
todos nós. 

Para encerrar, Sr. Presidente, quero ler aqui uma 
matéria publica, por sinal, no Jornal do Senado que 
diz: “País ainda tem dívida com professores”. E o mais 
triste é ver que no ranking da valorizar do professor o 
Brasil está colocado no 20º lugar. 

É uma pena, realmente, que no Brasil a profissão 
que gera as outras profissões, porque qualquer que 
seja a profissão... Eu, como médico, tornei-me médico 
por quê? Porque tive a atenção de professores desde 
o ensino fundamental até o superior.

Fico muito triste ao ver um país como o nosso, 
que se diz a oitava potência do mundo em termos eco-
nômicos, ser o vigésimo em valorização do professor.

Por isso, quero encerrar, Sr. Presidente, pedindo 
a V. Exª que autorize a transcrição das matérias que eu 
teria para ler aqui, que V. Exª autorize a transcrição a 
fim de que façam parte deste pronunciamento. 

Ao mesmo tempo, quero encerrar homenagean-
do todos os professores e as professoras de Roraima 
na figura da minha professora Cidalina. Quero, através 
dela, cumprimentar todas as professoras que eu tive, 
bem como aquelas que ainda estão no batente e, de 
modo especial, a diretora da Escola Oswaldo Cruz e 
a diretora da Escola Euclides da Cunha.

Muito obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SE-
NADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU 
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos na forma do art. 210, inciso I e § 2º 
do Regimento Interno.)

Sinter defende novo modelo de educação

Ricardo gomes
No Dia do Professor, o presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores em Educação de Roraima (Sinter) 

Josinaldo Barboza, afirmou que, antes de comemorar 
a data, é necessário repensar um novo modelo edu-
cacional para Roraima. Ele defendeu a valorização 
da profissão com uma melhor remuneração, forma-
ção continuada e um local digno de trabalho, além da 
melhoria no investimento da educação, uma vez que 
o professor é o mediador do saber.

No entendimento do sindicalista, não basta ape-
nas o investimento de dinheiro público. É preciso re-
pensar toda a filosofia de ensino e também o valor in-
vestido por aluno, que ainda é muito baixo. Disse que 
o dinheiro tem de ser aplicado de forma mais efetiva, 
com projetos educacionais que funcionem, para mudar 
o atual quadro em que se encontra estagnado, além 
de os professores viverem uma difícil fase de sobre-
vivência profissional e com as mínimas condições de 
trabalho e baixa remuneração.

“Ser professor em Roraima requer uma dedicação 
desdobrada. É realmente abraçar a causa em condi-
ções consideradas desumanas, tanto para os alunos 
como para os professores, se submetendo a dar aula 
em sala de aula extremamente lotadas com um calor 
que ultrapassa mais de 45º, verificado recentemente 
com a colocação de termômetros de ambientes. O 
mais importante é que a cada ano os professores es-
tão mais unidos e conscientes do seu papel enquanto 
educador e mais integrados entre si. Este, talvez, seria 
um dos poucos motivos a se comemorar”, destacou.

Josinaldo Barboza lembrou que, após viven-
ciar tantos desafios, o professor acaba acumulando a 
função de orientador familiar, pois cada aluno traz os 
seus valores pessoais para a escola. Lidar com isso 
é complexo e requer atenção, em razão de muitas fa-
mílias estarem desestruturadas. Se não for assim, o 
professor não consegue dar aula. Por isso a parceria 
entre a família e escola é fundamental para enfrentar 
os desafios na sala de aula.

“Na realidade, o setor educacional ainda não su-
perou uma de suas piores crises em que as escolas 
da capital e do interior estão em péssimas condições 
em sua estrutura física, sem contar a falta de mate-
rial e de pessoal de apoio. São estes motivos que nos 
fazem refletir sobre o quanto é desgastante enfrentar 
uma sala de aula, motivo pelo qual tem afligindo inú-
meros profissionais”, frisou.

Para que a data não passasse despercebida, já 
que o Estado e a Prefeitura Municipal programaram ati-
vidade em comemoração ao dia do professor, o Sinter 
vai realizar um café da manhã para os professores às 8h 
de hoje no Haras Cunhã Pucá, no Município do Cantá.

Ranking de instituto inglês coloca Brasil em pe-
núltimo lugar na valorização do mestre Pedro Pincer
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Pesquisa divulgada no dia 3 mostra que, entre 
21 países, o Brasil fica em penúltimo lugar em rela-
ção ao respeito e à valorização dos professores. Para 
montar o Índice Global de Status de Professores, da 
Varkey Gems Foundation, da Inglaterra, os estudiosos 
entrevistaram mil pessoas em cada um dos países. De 
acordo com o estudo, os professores têm o melhor 
status na China e o pior em Israel.

Os pesquisadores analisaram se a profissão é 
muito procurada, qual é o status social dos profes-
sores e se os entrevistados acreditam que os alunos 
respeitam os docentes.

Os países pesquisados foram: Brasil, China, Re-
pública Tcheca, Egito, Finlândia, França, Alemanha, 
Grécia, Israel, Itália, Japão, Holanda, Nova Zelândia, 
Portugal, Turquia, Cingapura, Coreia do Sul, Espanha, 
Suíça, Reino Unido e Estados Unidos.

Os entrevistados responderam sobre como o en-
sino se compara a outras profissões, se consideravam 
a remuneração dos professores justa, se encorajariam 
os filhos a se tornarem professores e o quanto acha-
vam que os alunos respeitam os professores.

Eles foram  questionados sobre atitudes em rela-
ção a professores de ensino fundamental, professores 
de ensino médio e diretores, assim como atitudes em 
relação ao sistema de ensino.

Os estudiosos também questionaram sobre a re-
muneração e as condições de trabalho dos professo-
res. Em 95% dos países, os pesquisados apoiam um 
salário maior para os professores em relação ao que 
ganham atualmente.

A pesquisa mostra que, entre os entrevistados, 
os brasileiros foram os que mais disseram que os pro-
fessores tiveram influência na vida deles.

Os brasileiros apoiam salários mais altos para os 
professores e 88% acham que eles deveriam ser re-
munerados de acordo com o desempenho dos alunos.

A desvalorização dos profissionais fica clara quan-
do os entrevistados são perguntados se gostariam que 
os filhos fossem professores: apenas 20% responderam 
que sim. Por outro lado, 45% disseram que não enco-
rajariam os filhos a se tornarem docentes. Em geral, os 
países que mais respeitam os professores são aque-
les que mais encorajam os filhos a terem a profissão.

Dia do Professor 2013
No Brasil, o Dia dos Professores é comemorado 

no dia 15 de outubro e tem suas origens no dia 15 de 
outubro de 1827 (que é também dia de Santa Teresa 
de Ávila) e foi quando D. Pedro I imperador do Brasil 
institucionalizou o Ensino Elementar no Brasil. Este 
decreto, além de falar do ensino elementar em todo o 
Brasil, falava também de salário de professores e até 
como os professores deveriam ser contratados. Mas, 

somente em 1947 que a data foi oficialmente criada e 
dedicada aos professores.

Outra origem curiosa da data dos professores 
tem origem com o professor Salomão Becker sugeriu 
que acontecesse um encontro no dia 15 de outubro 
para um apequena confraternização entre professores 
e alunos e que se traziam doces e demais quitutes. 
Na ocasião deste encontro, o professor em discurso 
afirmou que seria bacana manter essa confraterniza-
ção feita de forma anual. A celebração começou en-
tão a ser adotada em várias escolas, que iam além de 
Piracicaba, cidade do professor Salomão até que foi 
oficializada nacionalmente pelo Decreto Federal de 14 
de outubro de 1963.

Uma curiosidade sobre a data do dia do professor 
é que ela é comemorada em outros países com algu-
mas diferenças de datas. Na Índia ela é comemorada 
no dia 5 de setembro, já que é o aniversário do famo-
so professor Sarvapalli Radhakrishnan que se tornou 
presidente da Índia em 1962, que como presidente 
afirmou que não só seria seu aniversário como o dia 
5 de setembro seria o Dia do Professor. Na Índia, a 
data não é feriado, apenas uma data comemorativa.

Em outros países a data do dia dos professores é 
comemorada como: Malásia, dia 16 de maio; Turquia, 
dia 24 de novembro; Albânia, 7 de março; China, dia 
10 de setembro; Ira, dia 2 de maio; Polônia, dia 14 de 
outubro; Rússia, dia 5 de outubro; Cingapura, dia 1° 
de setembro; Coréia do Sul, dia 15 de maio; Tailândia, 
dia 16 de janeiro, entre outros países.

Dia do Professor
O Dia do Professor é comemorado em 15 de Ou-

tubro, no Brasil. Esta celebração começou em 1947, 
120 anos depois do Decreto de D. Pedro I que criava 
o Ensino Elementar no Brasil, em 15 de Outubro de 
1827. Nesse Decreto eram tratados vários assuntos 
da educação brasileira. Porém, a ideia inovadora não 
foi cumprida.

A primeira celebração foi em São Paulo, em uma 
pequena escola da Rua Augusta, no “Caetaninho”, 
como era conhecido o Ginásio Caetano de Campos. 
Como o período letivo do 2º semestre ia de 1º de ju-
nho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias, 
quatro professores resolveram organizar um dia de 
parada para discutirem os rumos do restante do ano. 
Por sugestão do professor Salomão Becker (autor 
da celebre frase: “professor é profissão, educação é 
vocação”), o dia escolhido foi 15 de outubro, pois em 
sua cidade natal, Piracicaba, professores e alunos se 
juntavam neste dia para levarem doces e fazer uma 
pequena confraternização. Esta ideia contou com o 
apoio dos professores Alfredo Gomes, Antônio Pereira 
e Claudino Busko.
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A celebração foi um sucesso e começou a se 
espalhar pelas cidades e pelo país. O dia oficializou-
-se pelo Decreto Federal Nº 52.682 de 14 de outubro 
de 1963, como feriado escolar e definia a essência e 
razão do feriado: “Para comemorar condignamente o 
Dia de Professor, os estabelecimentos de ensino farão 
promover solenidades, em que se enalteça a função 
do mestre na sociedade moderna, fazendo participar 
os alunos e as famílias”.

Dia Mundial do Professor (UNESCO) – 5 de Ou-
tubro

Dia do Professor em outros países:
Tailândia – 16 de Janeiro
Estados Unidos: National Teacher Day – na terça-

-feira da primeira semana completa de Maio
Paraguai – 30 de Abril
México – 15 de Maio
Índia – 5 de Setembro
China – 10 de Setembro
Argentina – 11 de Setembro
Uruguai – 22 de setembro
Taiwan – 28 de Setembro
Chile – 16 de Outubro
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu cumprimento o Senador Mo-
zarildo e, presidindo a sessão, queria, como já fiz hoje 
nos espaços que tenho nas redes sociais, cumprimen-
tar todas as professoras e professores por este dia. Fiz 
aqui uma postagem e usei uma pequena manifestação 
de Cora Coralina, que é uma educadora e uma figura 
fantástica, que já nos deixou, mas deixou-nos o me-
lhor, que são seus escritos e sua vida.

Ela diz: “Feliz aquele que transfere o que sabe e 
aprende o que ensina”. Cora Coralina.

Essa, talvez, seja uma boa homenagem para as 
professoras e os professores.

Parabenizo V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF) – Sr. Presidente, apenas para 
registrar...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senador Rodrigo Rollemberg, 
como Líder desta Casa e com o prestígio que tem, in-
terrompe a sessão para fazer, certamente, um comu-
nicado importante.

Com a palavra, V. Exª. 
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 

Governo/PSB – DF. Sem revisão do orador.) – Sem 
dúvida, Sr. Presidente. Agradeço a gentileza de V. Exª.

Eu não poderia deixar de registrar, com muita 
alegria, a presença aqui de uma delegação de Par-
lamentares americanos que vêm fazer parte da Copa 

(Conferência Parlamentar das Américas), que realiza 
seu grande evento aqui no Distrito Federal. 

Tivemos aqui, na figura da sempre Deputada 
Maninha, uma das grandes organizadoras. Ela, que 
já foi presidente da Confederação Parlamentar das 
Américas, é hoje uma das organizadoras desse evento.

E eu queria aqui, com muita alegria, registrar a 
presença do Deputado Jacques Chagnon, Presiden-
te da Confederação Parlamentar das Américas; da 
Senadora Zulma Gómez, 1ª Vice-Presidente, que é 
do Paraguai; da Senadora Dora Helena Real, que é 
Secretária-Geral do México; do Deputado José Luis 
Tchê, que é do seu Estado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – É “acreúcho”, um gaúcho que virou 
acreano e é uma das lideranças da nossa Assembleia 
Legislativa no Acre.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Representante da União Nacio-
nal dos Legislativos Estaduais; da Senadora Mireya 
Zamora, da Costa Rica; o Deputado Yvon Marcoux, 
de Quebec; o Senador Miguel Ángel Chico Herrera, 
do México; a Deputada Mariella Peña Pinto, de El Sal-
vador; a Deputada Aixa Hevia González, de Cuba; o 
Deputado Mohamed Amzad, de Suriname; a Deputada 
Alejandra Sucasovich, da Argentina; a Deputada Se-
gundina Flores, da Bolívia; o representante do Haiti; e 
a Deputada Sharon Annette, da Jamaica.

Nós tivemos hoje uma audiência, acompanhado 
sempre da Deputada Maninha, com o Presidente Re-
nan Calheiros. Eu tive a honra de ter sido designado 
pelo Presidente Renan Calheiros, juntamente com o 
Senador Gim Argello, como representante brasileiro 
na Confederação Parlamentar das Américas. 

É a primeira vez que o Senado se faz representar. 
A Câmara já, há muito, se fazia representar, tanto que 
teve a Deputada Maninha como Presidente. E, neste 
momento, o tema principal deste encontro é a promoção 
do desenvolvimento sustentável, o compartilhamento 
das experiências de diversos países em torno desse 
tema de interesse da humanidade.

Está havendo também, Sr. Presidente, paralela-
mente a esse evento, uma rede de mulheres ameri-
canas, que discutem as políticas de gênero nos par-
lamentos de todos os países americanos. 

A Confederação Parlamentar das Américas fun-
ciona como uma instituição, um grande fórum de deba-
tes, de troca de experiências bem sucedidas do Poder 
Legislativo. Os países têm realidades diferentes, mas 
têm desafios comuns, como a redução da mortalidade 
infantil, a melhoria da qualidade da educação, enfim, a 
melhoria da qualidade de vida da população, e é uma 
honra poder estar aqui recebendo, neste momento, 
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no Senado brasileiro, essa, que é uma das principais 
obras de Oscar Niemeyer, essa representação de Par-
lamentares americanos.

Mais uma vez, agradeço à Deputada Maninha, 
que teve uma participação importante em trazer a Con-
federação Parlamentar das Américas, essa reunião, 
aqui para Brasília.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Eu queria aproveitar, como Vice-
-Presidente do Senado, para cumprimentá-los e dizer 
que é uma honra para nós receber as colegas Sena-
doras, as colegas Deputadas Federais, os colegas Se-
nadores e os colegas Deputados, sempre, a Deputada 
Maninha. Obrigado por sua contribuição de aproximar 
os Parlamentos e a atividade parlamentar das Américas. 

Não há guia, não há colega melhor para nos repre-
sentar do que o Senador Rodrigo Rollemberg, que tão 
bem representa o Distrito Federal, junto com o Senador 
Gim. Eu sei que a Senadora Vanessa e outros colegas 
também atuam procurando fortalecer as entidades que 
representam os Parlamentares mundo afora. Eu acho 
que nós ganhamos com isso, ganhamos experiência e, 
de alguma maneira, aproximamos os povos também, 
porque nós somos nada mais nada menos do que re-
presentantes dos nossos povos e, quando trabalhamos 
juntos, aproximamos os nossos povos. 

Então, sejam bem-vindos a esta Casa. Como o 
Senador Rodrigo disse, esta é uma obra dos anos 50, 
graças à ousadia de um brasileiro chamado Juscelino 
Kubitschek, que reuniu um urbanista e um extraordiná-
rio arquiteto, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E temos 
o privilégio de trabalhar junto com a cultura brasileira, 
com a arquitetura brasileira de Niemeyer e a obra de 
Lúcio Costa.

Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui em 
plena sessão do Senado Federal.

Muito obrigado.
Eu convido, então, para uma comunicação inadi-

ável, o Senador Cyro Miranda.
A Vanessa está pedindo... Pode ser a Vanessa 

então. É porque eu cheguei, e é preciso haver um aten-
dimento, Vanessa, mas V. Exª sempre ajuda a promo-
ver o entendimento. V. Exª, Senadora Vanessa, tem a 
palavra. Aproveite para saudar ainda nossos colegas.

Vou passar a Presidência para a Senadora An-
gela Portela, tendo em vista que tenho uma audiência 
aqui na Vice-Presidência do Senado.

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio Go-
verno/PCdoB – AM. Para uma comunicação inadiável. 
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria, Presidente, 
na sua presença, de agradecer à Direção do Senado 
Federal, a toda a Mesa Diretora, ao Presidente Renan 

Calheiros e a V. Exª, que permitiram e colaboraram para 
que essa reunião da Copa pudesse se realizar aqui no 
Senado. A Deputada Maninha, como aqui disseram, 
a eterna Deputada, organizou essa reunião com Par-
lamentares de vários países do continente americano 
e contou com o apoio irrestrito do Senado Federal. 

Então, deixo aqui meus cumprimentos não só pela 
reunião que debate a sustentabilidade, mas também 
a situação das mulheres. Esse é um tema muito caro 
a todas nós, mulheres, e à sociedade, porque, afinal 
de contas, lutamos muito para que a democracia se 
complete. E a democracia só se completará a partir 
do momento em que ocuparmos espaços condizen-
tes com a nossa presença na sociedade de todos os 
nossos países. 

Parabéns. Desejamos um bom encontro a todas 
e a todos.

Sr. Presidente, da mesma forma como fez o Se-
nador Mozarildo Cavalcanti, como professora, inclusi-
ve, Senador Mozarildo – sou farmacêutica, mas militei 
muito, fui professora da Escola Estadual Sólon de Lu-
cena, na cidade de Manaus, uma das escolas públi-
cas de referência da capital do Estado do Amazonas, 
e também militei por muitos anos no movimento da 
educação, no movimento dos trabalhadores da edu-
cação e dos professores – é com muita alegria que, 
como o Senador Mozarildo, também venho à tribuna 
neste momento para fazer uma singela, porém sincera 
homenagem a professoras e professores deste País.

Eu vou pular a primeira parte do meu pronun-
ciamento, porque o Senador Mozarildo, já o fez com 
muita competência, mostrando por que, nesta data, 
se comemora o Dia do Professor. Data de 1827 a 
comemoração deste dia, dia 15 de outubro, o Dia do 
Professor e da Professora, por conta da criação das 
escolas, da determinação de que todos os vilarejos, 
todas as localidades tinham de ter uma escola, Sena-
dor Wellington, e uma escola significa um professor, 
significa uma professora. De fato, apenas em torno do 
professor, da professora e dos bons profissionais, uma 
escola pode ser criada.

Esta é a lição que todos os sistemas educacionais 
bem-sucedidos no mundo nos ensinam: uma boa es-
cola gira em torno, sem dúvida nenhuma, de um bom 
professor, de uma boa professora. Um professor va-
lorizado, tanto pelo sistema educacional, quanto pela 
sociedade, de modo geral, faz, sem dúvida nenhuma, 
toda a diferença. 

Valorizar o magistério passa também por dar o 
justo valor à própria educação. São bem conhecidas 
as correlações entre educação e bem-estar, entre ní-
vel educacional e desenvolvimento social e econômico. 
Todos reconhecem que o investimento em educação é 
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um meio importante para alcançar o desenvolvimen-
to, mas é fundamental que consideremos a educação 
também como um fim e não apenas como um meio. 

Não é apenas pelo tempo que se passa numa 
sala de aula ou numa escola, não é apenas em decor-
rência de melhores salários que devemos investir em 
educação – não somente para isso. Deve-se investir 
em educação para tornar uma sociedade melhor. A 
educação tem um valor intrínseco, uma vez que tem 
a ver com o aperfeiçoamento das faculdades intelec-
tuais, da sensibilidade e dos afetos. Cultivar essa ideia 
é importante também para a valorização do professor 
e da professora.

Professores não devem ser vistos apenas como 
mais um na engrenagem de uma máquina que produz 
títulos e diplomas, que busca na esperança de traduzi-
-los em benefícios e vantagens. Enquanto a educação 
for vista apenas sob esse prisma, não teremos esperan-
ça de ver o educador e a educadora como profissionais, 
ganhando o respeito e a valorização que merecem.

Neste dia, no Dia do Professor, quero chamar a 
atenção para este imperativo incontornável: jamais te-
remos uma boa educação enquanto não valorizarmos 
nossos professores. Isso significa – a valorização dos 
professores – oferecer uma carreira atraente, salários 
compatíveis e justos.

Senador Mozarildo, como fez V. Exª, eu faço 
questão de aqui destacar, neste Dia do Professor, o 
Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado 
do Amazonas. É um sindicado do qual eu fiz parte. Ali-
ás, na época, Senador Moka, nem sindicado era; era 
associação, porque, naquela época, aos servidores 
públicos, não era dado o direito de sindicalização. En-
tão, eu fazia parte da APPAM, que era a Associação 
Profissional dos Professores do Estado do Amazonas.

Então, faço questão de ler e destacar trechos da 
nota divulgada pelo Sinteam (Sindicato dos Trabalha-
dores em Educação do Estado do Amazonas), no dia 
de hoje. Diz a direção daquele importante sindicato 
que toda a luta dos professores e das professoras do 
Brasil sempre foi pautada por uma educação pública, 
democrática, laica, com melhores salários e condições 
de trabalho, com mais recursos e investimentos, com 
uma carreira de Estado e pelo cumprimento do Piso 
Salarial e da legislação educacional em todas as es-
feras de governo.

O Dia do Professor e da Professora é um mo-
mento de comemoração, mas também um momento 
para a reflexão e sensibilização da sociedade sobre 
a importância de valorizar uma das mais importantes 
profissões para o desenvolvimento social, econômico, 
democrático e estratégico de um país.

Infelizmente, não é dessa forma que os profes-
sores são tratados neste País. Mas eu creio que todas 
as mudanças que nós estamos promovendo na Nação 
brasileira – Governo Federal, Presidenta Dilma, o pró-
prio Parlamento – faz que, cada vez mais, os profes-
sores e as professoras sejam reconhecidos.

O nosso sindicato, o meu sindicato no Estado do 
Amazonas, também reafirmou a defesa intransigente 
do reconhecimento público dos profissionais da edu-
cação junto aos governos municipais e estadual, atra-
vés de políticas públicas que tragam a devida e justa 
valorização profissional.

Por fim, o Sindicato conclama todos a lutaram 
pela transformação na educação em todo o País, por-
que, enquanto a verba da educação pública não for 
investida apenas na educação pública, não teremos 
valorização do profissional e, consequentemente, não 
teremos educação de qualidade. Como diz a nota: o 
melhor presente a se dar ao magistério é valorização. 
E valorização, Senador Moka, significa salário digno, 
carreira atrativa, jornada, formação, gestão democrá-
tica e saúde laboral.

Portanto, quero aqui dizer de toda a minha admi-
ração pelo trabalho realizado por nossos professores 
e nossas professoras neste País imenso e ainda tão 
desigual que é o Brasil.

E falo da minha admiração porque eu também 
estive em sala de aula. Eu sei como é difícil para 
um professor que geralmente leciona em dois turnos 
passar o dia inteiro em uma sala de aula. Na minha 
época, eu lembro que eu dava aula no turno noturno, 
Senador Moka, e, na pagela, cabiam 45 nomes. Eu 
tinha 60 alunos de segundo grau em uma única sala 
de aula numa cidade chamada Manaus, cuja tempe-
ratura chega a aproximadamente 40º de acordo com a 
sensação térmica. Naquela época, os colégios sequer 
ar-condicionado tinham.

Os professores não têm que ser apenas profes-
sor ou professora; têm que ser verdadeiros artistas 
para segurar a atenção do aluno, para fazer com que 
o aluno, a aluna, a juventude deste País aprenda, e 
aprenda muito.

Então, é com muito orgulho que venho a esta 
tribuna, não só como Senadora, mas também como 
alguém que militou, que trabalhou na área da educa-
ção como professora, para fazer esta homenagem. 
Militei não apenas no Sinteam, mas também na CNTE.

Estamos comemorando os 25 anos da Consti-
tuição brasileira, e muito do que diz respeito à educa-
ção, que se conquistou na Constituição brasileira, foi 
fruto de uma ampla mobilização dos trabalhadores em 
educação: docentes, discentes, professores, técnicos 
administrativos. Eu era uma daquelas anônimas que 
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andava pelo Congresso Nacional, conversando com 
Deputados e Deputadas, Senadores e Senadoras, para 
que pudéssemos ter uma Constituição capaz de elevar 
o nível da educação em nosso País e, principalmente, 
valorizar o magistério.

Se a Senadora Angela me permitir – não sei se 
é um aparte que V. Exª pede –, concedo, com muito 
prazer, um aparte ao Senador Moka.

O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – MS) 
– Senadora Vanessa Grazziotin, quero parabenizá-la e 
também aproveitar esta oportunidade para manifestar 
aos professores do meu Estado do Mato Grosso do Sul 
por seu dia o meu respeito, a minha admiração. Assim 
como V. Exa, em uma grande parte da minha vida – du-
rante 15 anos –, Senadora Vanessa, eu estive em sala 
de aula. Eu costumo dizer que o professor tem cheiro 
de giz. Eu cheguei a dar aulas no terceiro ano colegial 
e depois, na faculdade, na Universidade Federal, dei 
aula também de fisiologia. Mas, em 15 anos dando aula, 
você vive realmente. Eu conheço. Eu quero aqui, em 
um curto aparte, lembrar professoras muito queridas 
para mim: a Profª Shirley de Campos Vidal e a Profª 
Nadir Gomes Esteche. São professoras de quem eu 
sempre vou lembrar com carinho. Logo no meu início, 
já em Campo Grande... Eu sou lá de Bela Vista, mas, 
já em Campo Grande, no segundo ano primário, eu 
me lembro tão bem dessas professoras.

(Soa a campainha.)

O Sr. Waldemir Moka (Bloco Maioria/PMDB – 
MS) – E quero deixar um abraço para os meus colegas 
que até hoje estão lá: o Prof. Chuck e o Prof. Carlindo. 
Eu citaria tantos, tantos e tantos professores que esti-
veram ao meu lado. Por oito anos, além de professor, 
fui coordenador do curso Objetivo Dom Bosco. É um 
colégio salesiano em Campo Grande, um colégio que 
tem uma tradição enorme. Eu deixo aqui o meu respei-
to aos professores, aos trabalhadores da educação. A 
todos eles, o meu respeito e a minha admiração. Muito 
obrigado, Senadora Vanessa.

A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Eu é que agradeço, Senador 
Moka. Dois professores aqui falando.

Eu acho que a melhor forma de nós, que já mi-
litamos na área, prestarmos homenagem aos profes-
sores e às professoras do Brasil é seguir aprovando 
leis, aprovando condições para que o professor volte 
a ser valorizado neste País.

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – AM) – Lembro o fato de que todos 

nós (Fora do microfone.) temos em nossas mentes o 
nome de uma professora ou de um professor. Todos 
nós. Não há ninguém neste País, creio, que não se 
lembre com muito carinho de alguém que esteve lhe 
dando as primeiras orientações em uma sala de aula. 
Mas também nós não podemos nos esquecer de que, 
em um passado não tão distante, o professor era visto 
no País como uma verdadeira autoridade. Hoje, não 
é assim mais. Hoje, aliás, o salário que recebem se-
quer lhes dá condições de sustentar suas famílias com 
tranquilidade. Então, eu penso que caminhar rumo a 
um plano de carreira, rumo à valorização – como eles 
dizem –, a salários decentes, à carreira, é o melhor 
presente que nós podemos dar ao magistério brasileiro.

Era o que tinha a dizer. 
Muito obrigada, Senadora Angela.

Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin, 
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pela 
Srª Angela Portela, 2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Parabéns, Senadora Vanessa, 
pelo pronunciamento que faz homenageando os pro-
fessores e professoras do nosso País.

Hoje, na Comissão de Educação do Senado, tive 
a oportunidade de, como professora que sou, dar a 
minha homenagem aos professores brasileiros, par-
ticipando dessa audiência pública em que se discuti-
ram, amplamente, as 20 metas e estratégias do Plano 
Nacional de Educação.

O Senador Cyro Miranda é Presidente da Co-
missão de Educação e eu queria parabenizá-lo pela 
iniciativa de discutirmos, com profundidade, com as 
entidades – Consed e Undime – e o Poder Executivo 
a valorização do magistério em nosso País.

Passo a ler expediente.
O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 

Força/PTB – MT) – Srª Presidente, eu gostaria de pedir 
a palavra para uma comunicação inadiável.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – As três inscrições para comuni-
cação inadiável já foram feitas, Senador.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – Sim.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Já temos os Senadores Cyro Mi-
randa e Casildo Maldaner. 

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT) – E pela ordem, eu poderia ter? É 
que faleceu, hoje, uma pessoa importantíssima em 
nosso Estado.
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador.

O SR. OSVALDO SOBRINHO (Bloco União e 
Força/PTB – MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Ele foi prefeito de Várzea Grande por duas vezes, 
foi Deputado Estadual por três vezes e foi Ministro do 
Tribunal de Contas do Estado. 

Trata-se do Deputado Ary Leite de Campos, pri-
mo do Senador Jayme Campos, uma pessoa que, na 
verdade, fez história no Estado de Mato Grosso. Era de 
uma família tradicional, foi meu colega como Deputado 
Estadual por três mandatos e, portanto, eu gostaria de 
comunicar ao Brasil e a esta Casa o nosso sentimento 
pela perda de uma pessoa tão importante, que muito 
contribuiu para o desenvolvimento de Mato Grosso.

Tenho certeza de que, hoje, a população de Mato 
Grosso chora e está entristecida porque perdeu um 
dos filhos ilustres.

O Dr. Ary Leite de Campos está sendo velado 
agora, na Câmara Municipal de Várzea Grande, de 
que ele foi um dos principais prefeitos, fazendo o de-
senvolvimento daquela cidade. 

Ary, quando prefeito, conseguiu quebrar o gargalo 
do desenvolvimento daquele Município, levando para lá 
grandes indústrias e fazendo um trabalho, realmente, 
digno de um filho da terra.

Ontem, o Deputado Ary Leite de Campos fale-
ceu no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e seu 
corpo está sendo levado para Cuiabá neste momento. 

Portanto, fica aqui o nosso comunicado. 
Estou entrando, também, com uma moção de 

pesar dirigindo-se à família dele, como prova de que 
Mato Grosso todo reconhece o seu trabalho, a sua 
luta por uma Várzea Grande melhor e por um Mato 
Grosso melhor.

Portanto, ficam aqui lavradas, nesta Casa, o Se-
nado da República, as nossas condolências à família 
de Ary Leite de Campos por seu passamento no dia 
de ontem.

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Pois não, Senador Osvaldo So-
brinho, seu requerimento já está sobre a mesa e será 
atendido na forma do Regimento. 

Sobre a mesa, requerimento que será lido.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO 
Nº 1.211, DE 2013

Requeiro, nos termos regimentais e de acordo 
com as tradições da Casa, voto de pesar, com apre-
sentação de condolências ao Governo do Estado de 
Mato Grosso e à família de Ary Leite de Campos, ex-

-prefeito da cidade de Várzea Grande e conselheiro 
aposentado do Tribunal de Contas do Estado, falecido 
ontem, em São Paulo.

Sala das Sessões, – Senador Osvaldo Sobrinho.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – A Presidência encaminhará o 
voto solicitado.

O requerimento lido vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Passo a ler expediente.
O Senador Flexa Ribeiro apresentou o Reque-

rimento nº 1.201, de 2013, por meio do qual solicita 
que o período da licença constante do Requerimento 
nº 1.170, de 2013, para participar da sessão solene do 
Parlatino, na cidade do Panamá, República do Pana-
má, será modificado, de 16 a 20 de outubro de 2013 
para 17 a 20 de outubro de 2013.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – O Senador Mozarildo Cavalcanti 
apresentou o Requerimento nº 1.205, de 2013, por 
meio do qual solicita que o período da licença cons-
tante do Requerimento nº 984, de 2013, para verificar 
in loco o não cumprimento bilateral do acordo firmado 
entre o Governo Brasileiro e a República Venezuelana, 
que estabelece zona non aedificandi na fronteira entre 
os dois países, seja modificado, de 2 a 7 de setembro 
de 2013 para 24 a 26 de outubro de 2013. 

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – O Senador Cyro Miranda apre-
sentou o Requerimento nº 1.207, de 2013, por meio 
do qual solicita, nos termos do art. 40, do Regimento 
Interno do Senado Federal, licença para ausentar-se 
dos trabalhos desta Casa, no dia 18 de outubro de 
2013, para participar, na qualidade de Presidente da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da Mesa 
de abertura do III Simpósio Internacional da Associa-
ção Brasileira de Psicopedagogia, a ser realizado no 
teatro da Unip, Campos Paraíso-Vergueiro, em São 
Paulo – SP, conforme requerimento da Comissão de 
Educação aprovado em 9 de outubro de 2013.

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam per-
maneçam como se encontram. (Pausa.) 

Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Há sobre a mesa o Requerimento 
nº 1.210, de 2013, do Senador Antonio Russo, solici-
tando, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento 
Interno, que a licença para tratamento de saúde, da 
qual se encontra em gozo e que se encerraria em 18 
de outubro de 2013, seja prorrogado pelo prazo de 
120 dias.

Em votação o requerimento.
Aqueles que concordam permaneçam como se 

encontram. (Pausa.) 
Aprovado.
O Suplente permanecerá no exercício do mandato. 
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da palavra, 
como orador inscrito, o Senador Rodrigo Rollemberg.

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF. Pronuncia o seguinte discurso. 
Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. 
Senadores, eu também, na condição de Líder do Par-
tido Socialista Brasileiro, não poderia deixar de subir 
à tribuna, neste dia 15 de outubro, para comemorar 
o Dia do Professor. Na verdade, o ano inteiro deveria 
ser dia do professor. 

O professor merece ser homenageado todos os 
dias do ano.

O Brasil está vivendo um momento muito impor-
tante da sua história, um momento em que temos todas 
as condições de dar um salto de qualidade, afirman-
do-nos no cenário internacional como um dos países 
mais importantes do mundo. Temos uma população 
extremamente criativa, temos uma imensa diversida-
de cultural, temos um conjunto de riquezas naturais, 
mas nada é mais importante para um país do que o 
seu povo. E, se nós conseguimos avançar muito, nos 
últimos anos, graças ao esforço de diversos governos, 
em que, praticamente, universalizamos o acesso à 
educação em nosso País, o nosso grande desafio é o 
da qualidade da educação.

A educação tem de ser vista como o investimen-
to de maior retorno; um retorno que não se expressa 
apenas em uma geração, mas em muitas gerações. 
Nesse sentido, o principal investimento que podemos 
fazer na educação, o principal investimento que deve-
mos fazer no nosso País e no nosso povo é o investi-
mento no professor, na qualificação do professor, no 
reconhecimento dessa profissão como estratégica para 
o País e, nesse reconhecimento também, garantindo 
ao professor condições dignas de trabalho, salários 
adequados, uma remuneração justa que faça com que, 
efetivamente, os melhores quadros brasileiros, os mais 
qualificados optem pelo magistério.

Uma vez, marcou-me muito, em um debate na 
comissão sobre o fundo social do pré-sal, na Câmara 
dos Deputados, uma frase do então Ministro Fernando 
Haddad. Ele disse que ninguém conhece um analfabe-
to filho de uma família alfabetizada. Ou seja, quando 
investimos na educação, os resultados são vistos por 
várias gerações. Há uma melhoria na geração seguinte. 
E não há investimento com maior retorno econômico, 
com maior retorno social, com maior retorno, sob to-
dos os aspectos, do que o investimento em educação.

Como disse o ex-Ministro, salvo engano o Ministro 
Eduardo Portela: “Se é cara a educação, imaginemos 
o preço da ignorância.”. Portanto, neste momento em 
que se comemora o Dia do Professor, quero abraçar 
cada professora e cada professor deste País, profes-
sores que se destacam. Muitas vezes, o trabalho do 
professor consegue produzir um resultado fundamen-
tal numa escola.

Quando tive a oportunidade de coordenar a 1ª 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pú-
blicas do Brasil, quando era Secretário de Ciência e 
Tecnologia para Inclusão Social, do Ministério da Ci-
ência e Tecnologia, toda vez que víamos um caso de 
uma escola, onde o desempenho dos alunos chama-
va a atenção – muitas vezes, uma escola no interior 
longínquo desse País –, quando víamos um desem-
penho do conjunto da escola, do conjunto da sala de 
aula que chamava a atenção, ali tinha um professor 
que se destacava, um professor que criava métodos 
diferentes, que motivava os seus alunos e que partici-
pava com eles, conseguia promover essa motivação 
e essa motivação produzia resultados excepcionais.

Este é o nosso grande desafio: é o investimento 
em educação, e educação percebida de uma forma 
ampla, desde a educação infantil à educação técnica, 
ensino técnico, ensino tecnológico, ensino superior, 
investimento em ciência, tecnologia e inovação. São 
esses os investimentos que, efetivamente, vão trans-
formar o Brasil, tornar nossa economia mais compe-
titiva, melhorar a qualidade dos empregos no Brasil, 
a qualidade da remuneração das pessoas. Mas, para 
que tudo isso aconteça, temos um passo fundamental 
que é a valorização do professor como uma profissão 
estratégica para o futuro do País.

Neste momento, lamento – e, ao mesmo tempo, 
apoio os professores – que os professores tenham 
que estar mobilizados, se manifestando em função 
das más condições de trabalho em vários Estados e 
cidades brasileiras. Não posso deixar de me solidarizar 
com a luta desses professores pelo reconhecimento da 
sua profissão, pela melhoria da qualidade de trabalho, 
das suas atividades. Os professores do Rio de Janei-
ro, das redes estadual e municipal ,estão em greve há 
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dois meses para cobrar reajuste salarial e melhores 
condições de trabalho.

Em Goiás, os professores da rede municipal, pa-
ralisados desde 25 de setembro, ocupam a Câmara de 
Vereadores de Goiânia para pressionar os Parlamen-
tares a vetar uma proposta de mudança na destinação 
do auxílio-transporte aos educadores.

Em Mato Grosso, a categoria está parada há mais 
de 63 dias para pedir reajuste salarial e melhorias nas 
estruturas das escolas.

No Pará, a greve dos docentes da rede estadual 
começou em 18 de setembro pela redução da carga 
horária e melhores salários.

Aqui, no Distrito Federal, os professores conti-
nuam mobilizados, reivindicando melhores condições 
de trabalho, escolas mais bem equipadas e também 
melhores salários.

Queremos, aqui, manifestar a nossa total soli-
dariedade às professoras e aos professores de todo 
o Brasil, que, com sua dedicação, com seu compro-
misso público ajudam a construir um novo País, com a 
certeza, com a convicção absoluta de que, se o Brasil, 
efetivamente, quer dar um salto de qualidade, quer se 
tornar um país melhor, quer garantir melhor qualidade 
de vida para a sua população, nós precisamos investir 
forte em educação. Precisamos, Senador Paulo Davim, 
aprovar o Plano Nacional de Educação, que se encon-
tra neste momento em tramitação na Comissão de 
Educação, Cultura e Esportes, e garantir os recursos 
e os investimentos necessários para que possamos 
dotar o Brasil de uma educação à altura dos desafios 
imensos que temos pela frente.

Ouço, com muito prazer, V. Exª, Senador Paulo 
Davim.

O Sr. Paulo Davim (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Senador Rodrigo Rollemberg, quero parabenizá-lo por 
estar abordando neste momento, neste dia, nesta tar-
de, um tema tão relevante para a educação no Brasil. 
Ouvi também o pronunciamento do Senador Mozarildo, 
alusivo a esta data importante para todos nós, brasilei-
ros, que é o Dia do Professor. Todos nós, sem exceção, 
temos algo a contar sobre esses heróis que dedicam 
suas vidas para educar, para alfabetizar, para construir 
cidadãos, que são os professores. Professores, que, 
na minha avaliação, deveriam e poderiam ser mais re-
conhecidos na sua tarefa, ter uma remuneração justa, 
ter condições de trabalho adequadas e, evidentemen-
te, ter a condição de colher o fruto da sua abnegada e 
devota entrega aos jovens do Brasil. Eu não acredito 
em uma Nação forte se não tivermos uma educação 
forte. Eu não acredito em uma Nação soberana se não 
tivermos professores preparados, bem treinados, que 
possam construir uma geração do futuro. Portanto, 

nunca é demais fazer as ressalvas, nunca é demais 
sublinhar, dar destaque a este dia, o Dia do Professor, 
pela magnânima importância desse profissional para 
o futuro de qualquer nação, sobretudo para o futuro 
do Brasil. Fica aqui o meu registro. Quero me somar 
às suas palavras e também às palavras proferidas há 
pouco tempo pelo Senador Mozarildo. Muito obrigado. 

O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco Apoio 
Governo/PSB – DF) – Muito obrigado, Senador Pau-
lo Davim. Agradeço o aparte de V. Exa e concluo, Srª 
Presidenta, dizendo que o maior reconhecimento que 
podemos fazer, neste momento, à importância dos 
professores brasileiros é muito rapidamente, com a 
maior brevidade possível, aprovarmos o Plano Nacio-
nal de Educação. 

Muito obrigado, Srª Presidente. 
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Rodrigo Rol-
lemberg, pela homenagem que faz às professoras e 
aos professores brasileiros. 

Fala agora, como Líder, o Senador Mario Couto. 
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA. 

Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, 
inicialmente, gostaria de dizer à Nação que anteontem, 
domingo, tivemos o Círio de Nossa Senhora de Naza-
ré, a padroeira dos paraenses, a minha padroeira, a 
minha querida Santa. 

Ganhei, Presidenta, esta medalha de uma pes-
soa que me enviou uma carta, Senador Aloysio, e me 
mandou uma medalhinha, que mandei folhear a ouro. 
Ontem, domingo, fui ao Círio com ela e prometi a minha 
Santa querida que jamais a tirarei das minhas camisas, 
de onde estiver, até a minha morte.

Eu acho que o Círio deste ano bateu o recorde 
absoluto daquelas pessoas que têm fé. Mais de dois 
milhões de pessoas foram às ruas. É inacreditável, é 
algo que impressiona. Eu estive lá e me orgulho de 
ter estado lá. 

Quero, hoje, além de estar muito feliz pelo Círio, 
de ter visto a minha querida Santa, que tanto me prote-
ge, Presidenta, dizer que a cada dia, a cada momento, 
Senador Petecão, que me aprofundo mais, Senador 
Suplicy, nas pesquisas, na atualização dos dados, na 
atualização dos acontecimentos deste País, fico mais 
preocupado com a minha Pátria. 

Ora, brasileiros e brasileiras, calculem que nós 
temos o 108º pior serviço público do mundo. Brasilei-
ros e brasileiras, de cinco anos para cá, de 125 países 
que foram pesquisados, o Brasil está em 108º lugar na 
prestação de serviço público. 

O que temos que falar sobre isso? Como posso 
eu chegar aqui, a esta tribuna, e dizer que a Presi-
denta Dilma está governando bem este País? Dizer 
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que o Lula governou bem este País? Lógico, além de 
toda a roubalheira que acontece neste País quase to-
dos os dias? 

Este País, brasileiros e brasileiras, paraenses, 
está gastando agora – acreditem se quiser, e pasmem, 
senhoras e senhores! – sete bilhões e cem milhões para 
construir os estádios que a FIFA ordenou concluir, que 
chamam de padrão FIFA. Calculem quantos hospitais 
daria para a Srª Dilma fazer neste País! 

Como eu posso dizer que a Presidenta da Repú-
blica faz um bom governo se a saúde do Brasil é uma 
das piores do mundo? O que é aplicado na saúde do 
Brasil? O que é aplicado no saneamento brasileiro? 
É uma diferença de quase o dobro dos estádios, para 
investimento em saneamento. Por que a Dilma não 
investe nisso? Por que a Dilma não aplica mais na 
saúde? Porque a Dilma não tem sensibilidade. A Dil-
ma sabe que a saúde no Brasil... E não vem aqui não, 
Presidenta, não vem aqui dizer que contratou mais mé-
dicos e está resolvido o problema da saúde no Brasil.

A verdade, Presidenta, é que V. Exª tenta ludibriar 
o povo brasileiro de qualquer maneira. V. Exª tenta en-
ganar o povo brasileiro, como é normal no petismo. Os 
petistas são assim, os petistas mentem. E mentem não 
é de hoje, mentem há muito tempo. 

Eu me lembro que, quando o Lula assumiu, criou 
imediatamente, imediatamente, o Fome Zero. Criticou 
o Fernando Henrique, os programas sociais do Fer-
nando Henrique, disse que os pobres brasileiros eram 
vagabundos – o Luiz Inácio Lula da Silva. Poucos anos 
depois, ele cria o Bolsa Família, copiando tudo aquilo 
que o Fernando Henrique tinha implantado. 

A saúde, Presidenta, nós vamos votar amanhã, 
se Deus quiser, e eu terei a oportunidade de vir aqui. 
A saúde, neste País, não precisa só de médicos – se-
jam bem-vindos os médicos que vierem. Mas o que 
resolve o problema da saúde...

(Interrupção do som.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ...é a senhora gastar menos, Presidenta. Sabe 
quanto a senhora gasta só na piscina, para nadar? 
Quase um milhão de reais por mês. 

A mulher do Lula tinha 101 sapatos, era a mu-
lher centopeia. 

É isso, Presidenta, é isso que falta. 
A senhora ir para Nova York e pagar R$25 mil 

numa diária de hotel, quando o pobre brasileiro tem 
de trabalhar dois anos para ganhar isso! 

Vá a um hospital no Marajó para ver se tem apa-
relho para tratar, ver se tem infraestrutura, ver se tem 
cômodos, ver se tem remédio. O que adianta a senhora 
mandar médico para lá?

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – Já vou descer, Presidenta.

(Interrupção do som.) 

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – Srª Presidenta, eu não tenho tempo agora – 
quero respeitar V. Exª – de ler uma CPI. Se a senhora 
me der mais um minuto, eu vou ler.

Estou apresentando, Srs. Senadores, apesar 
da desgraça que acontece neste Senado de nós não 
podermos mais fiscalizar... Veja o absurdo a que che-
gamos: nós não podemos mais fiscalizar o que a Pre-
sidenta da República gasta, Flexa Ribeiro; nós não 
podemos fiscalizar esses sete bilhões; nós não pode-
mos fiscalizar a construção dos estádios, Flexa Ribeiro.

Mas eu vou em frente. Eu prossigo a minha luta. 
Eu vou exercer a minha profissão até o último dia, doa 
a quem doer, custe o que custar. Não tenho medo. Sei 
que corro risco, mas não tenho medo. Faço uma CPI 
para apurar denúncias do antigo Sr. Presidente Ricar-
do Teixeira – viu, Alvaro Dias?

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– ...Ricardo Teixeira e, agora, do Marim. Dois bandidi-
nhos, são todos iguais! Dois safadinhos, todos iguais!

Sabem o que eles fazem, meu caro Senador? Eles 
ficam dando dinheiro aos presidentes das federações 
dos Estados, para votarem nele e eles nunca saem de 
lá! A mesma coisa fazem os presidentes da federação 
de Estado: ficam dando dinheiro para os presidentes 
da federação de interior, e ficam lá perpetuados. É uma 
bandalheira, Aloysio! É uma bandalheira, Aloysio! Nós 
precisamos colocar esse povo na cadeia!

Eu vou ler a CPI, Presidente. Vou descer.
Requeremos, baseados...

(Interrupção do som.)

(Soa a campainha.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 
– PA) – 

... art. 58 da Constituição Federal, combinado 
com o art. 145 do Regimento Interno do Se-
nado Federal, a criação da Comissão Parla-
mentar [é pequeno, Presidente] de Inquérito, 
composta por 11 membros titulares e sete su-
plentes, para, no prazo de 180 dias, apurar, no 
período compreendido entre o ano 2000 até 
os dias atuais, as denúncias de irregularida-
des atinentes ao abuso de poder econômico 
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nas eleições e reeleições de dirigentes, ocor-
ridas no âmbito da Confederação Brasileira de 
Futebol e Federações Estaduais de Futebol.

Eu tenho fita gravada disto aqui – viu, Jarbas? 
Eu tenho fita gravada de nego recebendo dinheiro. Eu 
tenho, Alvaro! Vai ser uma bomba isso aqui. 

Já termino.
Tais como: a compra de voto dos Presidentes da 

Federação, a reeleição do Presidente...
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB 

– PA) – 

... da CBF, transferências irregulares de recur-
sos às Federações, demais desvios de verbas 
que culminam com a perpetuação de vários 
dirigentes nos cargos, apuração de respon-
sabilidade relacionada aos graves problemas 
verificados no recolhimento de tributo da Previ-
dência Social [que não recolhe], prestação de 
contas das receitas próprias e recursos oriun-
dos de convênios com órgãos públicos e con-
tratos de patrocínio da Seleção Brasileira com 
empresas privadas e congêneres, renúncias 
fiscais [renúncias fiscais, outra bomba!], que 
englobam Estados, sistema de infraestrutura 
das cidades-sede da Copa do Mundo, além 
da renúncia fiscal, favorecendo diretamente a 
Confederação Brasileira de Futebol.

Isto aqui é uma bomba!
Srs. Senadores, vamos assinar esta CPI.

(Interrupção no som.)

O SR. MÁRIO COUTO (Bloco Minoria/PSDB – 
PA) – ...que ficam tirando e sugando o dinheiro daque-
les que precisam. 

Brasileiros e brasileiras, Senadores e Senadoras, 
tenho certeza de que este Senado vai nos dar o prazer, 
assim como para a população brasileira, de fiscalizar 
desta vez e chegar ao consenso de que o pobre bra-
sileiro deve ser respeitado.

Muito obrigado. 
Peço desculpa a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Convido, para fazer uso da pa-
lavra, como oradora inscrita, a Senadora Ana Amélia.

A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. 
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado-
ra.) – Cara Presidente desta sessão, Senadora Angela 
Portela, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores 
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, aproveito a 
presença da Senadora Angela, que é professora – eu 
fui normalista, falamos hoje na Comissão de Educação, 

presidida pelo Senador Alvaro Dias –, para ressaltar o 
significado da data de hoje. 

Não vamos ser redundantes, mas apenas fazer 
a homenagem merecida para esta que, em todos os 
sentidos, é a mais importante das profissões, porque 
molda o caráter das pessoas, ensina princípios, trans-
mite conhecimentos. Enfim, o professor é um segundo 
pai ou uma segunda mãe, em função da relevância que 
a missão do magistério representa em qualquer nação 
do mundo, especialmente na nossa. 

Então, minha homenagem aos professores, aos 
mestres, com carinho, aos meus mestres todos, os que 
se foram e os que estão aí. E faço questão de mencio-
nar minha professora de Língua Portuguesa, que está 
já aposentada em Caxias do Sul, Maria San Martins, e, 
em nome dela, também homenageio todos os mestres 
de todos os brasileiros e brasileiras.

A votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2014, prevista para hoje na Comissão Mista de Orça-
mento, é uma oportunidade para repensarmos como 
a sociedade e os governos têm elegido prioridades e 
direcionado recursos públicos para estimular e desen-
volver verdadeiramente a educação em nosso País. 
Antes de a Lei Orçamentária ser analisada pelo Con-
gresso, o Governo Federal precisa contemplar rubricas 
que permitam, com gestão eficiente e transparente, a 
efetiva destinação de recursos para políticas básicas 
de educação, sem sobrecargas a Estados e Municípios. 

Não há políticas de saúde, de infraestrutura, de 
saneamento básico ou de segurança que funcionem 
de modo efetivo sem o devido valor à educação. O ato 
de ensinar, nobre e complexo ofício dos professores, 
é uma virtude que precisa ultrapassar as fronteiras do 
empenho individual, deve ser considerada e incorpo-
rada às contas públicas, aos planos orçamentários e 
financeiros, incluindo os privados, e à gestão das três 
estruturas da Federação: federal, estadual e municipal.

É um direito básico, previsto em nossa Consti-
tuição, que precisa alcançar as políticas públicas com 
consistência, disciplina e muito treino. Educar no Brasil 
é um processo que exige muito mais que vocação. E 
os professores, merecidamente lembrados no dia de 
hoje, sabem muito bem disso. Ensinar é, acima de tudo, 
dedicar, zelar, dar atenção e, em muitos casos, é um 
ato de perseverança e até de superação.

Cito o exemplo do mineiro Heitor Almeida. Ele é 
um respeitado professor de finanças da Universidade 
de Illinois, nos Estados Unidos, e foi aluno do eco-
nomista americano e gênio matemático Lars Peter 
Hansen, um dos três ganhadores do Prêmio Nobel de 
Economia de 2013. 

Segundo o professor brasileiro, o mestre america-
no falava rápido, olhava sempre para o chão, mas era 
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extremamente atencioso e sempre disposto a sanar 
dúvidas. Por isso, acredito que bons mestres sempre 
estão empenhados em ensinar, com todas as limitações 
ou estranhezas. A vontade para que o aprendizado 
ocorra, transformando para melhor a vida dos alunos, 
sejam eles de qualquer idade, é um sentimento tão 
forte de responsabilidade do professor que supera, em 
muitos casos, graves limitações econômicas e sociais, 
como precárias e inaceitáveis condições de trabalho 
ou barreiras geográficas, sobretudo as longas distân-
cias para estudar em regiões de menor renda, como 
Norte e Nordeste.

O Departamento Intersindical de Estatísticas e 
Estudos Socioeconômicos (Dieese) calcula que um 
professor de magistério, por exemplo, precisaria de, no 
mínimo, um salário de R$2,8 mil para suprir necessida-
des básicas, como educação, alimentação, transpor-
te, lazer, vestuário e moradia. Hoje, o piso nacional é 
de R$1.567 mil! Isso é desestimulante, considerando 
a realidade brasileira e o mercado de trabalho atual.

Na educação infantil, citada com tanta ênfase 
pela Senadora Angela hoje, na nossa audiência públi-
ca, os problemas também são recorrentes: 43,1% dos 
professores que atuam no Brasil com a educação para 
crianças não têm qualquer formação especializada e 
direcionada ao público infantil. Esse foi, inclusive, um 
dos temas tratados hoje na nossa audiência pública.

É importante lembrar que bons professores tam-
bém precisam de importantes e consistentes investi-
mentos. O docente de hoje não é como no tempo em 
que eu estudava, fazendo o curso normal lá no Ginásio 
Rainha da Paz, em Lagoa Vermelha, conhecido tam-
bém hoje como magistério pedagógico.

O professor atual precisa de conhecimento das 
tecnologias da informação, em pleno domínio de sof-
twares, computadores e acesso à Internet, tempo 
para preparar aula de qualidade, formação qualificada 
e vínculos com uma mesma escola para um ensino 
mais eficiente.

O Jornal do Senado publicou hoje uma repor-
tagem especial mostrando que de cada quatro estu-
dantes a partir dos quatro anos de idade, três estavam 
matriculados em escola pública no ano passado. Em 
2012, 77,5% dos alunos brasileiros, pouco mais de 
41 milhões de jovens, frequentavam as redes públi-
cas estaduais e municipais. Os 22,5% restantes, que 
equivalem a quase 12 milhões de alunos, estão nas 
instituições particulares.

São dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) de 2012, apurados pelo IBGE, que 
demonstram o enorme contingente de brasileiros que 
dependem do ensino público.

Esses alunos irão ocupar, no futuro, postos de 
trabalho que ainda não foram criados. Por isso a ne-
cessidade de ajustes urgentes nas rubricas que têm 
educação.

Lamentavelmente, os profissionais da educação 
ainda são pouco valorizados na nossa sociedade. A 
desvalorização do mestre no Brasil, acentuada nas 
últimas décadas, demonstra como os investimentos 
públicos e os recursos minguaram para essa área. 
Pesquisa recente, feita em 21 países e divulgada pela 
instituição inglesa Varkey Gems Foundation, mostra 
que o Brasil fica em penúltimo lugar quando o assunto 
é valorização dos professores.

No Brasil, 65% dos estudantes não respeitam os 
mestres. A ausência de políticas consistentes para va-
lorizar o ensino é um reflexo da forma como a educa-
ção tem sido vista em nosso País. Para corrigir essas 
distorções, não bastam bons projetos e planejamento 
apenas. É preciso também previsão orçamentária.

Além da disponibilidade da verba, a aplicação e 
a efetiva fiscalização precisam ocorrer de modo simul-
tâneo. As manifestações que ocorrem hoje em todo o 
Brasil demonstram essa necessidade.

Amanhã, a Comissão temporária criada para 
propor soluções para o financiamento da educação 
apresentará o plano de trabalho. Além de definir o ca-
lendário de atividades, a Comissão marcará audiên-
cias públicas com especialistas e representantes da 
sociedade para discutir as formas mais adequadas de 
financiamento para a educação. A Presidente dessa 
Comissão, que preside a sessão agora, é a Senadora 
Angela Portela, de Roraima, e o Relator é o Senador 
Cristovam Buarque – ambos professores –, que foi 
Ministro da Educação. Angela é autora da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 101, que destina 10% 
do Produto Interno Bruto para a educação, indepen-
dentemente do debate atual sobre a destinação dos 
royalties do petróleo.

Parabéns, Senadora Angela Portela! Como mu-
lher, como Senadora, eu fico muito orgulhosa de vê-la 
tão operosa e tão comprometida com essa questão 
fundamental para o nosso País, como fez hoje, brilhan-
temente, defendendo a questão da educação infantil 
para crianças em idade de creche, onde começa a 
parte mais importante da absorção do conhecimen-
to. O cuidado nessa fase inicial da vida da criança é 
fundamental.

Como disse a Senadora Angela, é preciso aten-
ção ao ensino infantil...

(Soa a campainha.)
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) – 
... e de tempo integral, com ampliação do número de 
creches e investimento na qualificação dos professores.

Certamente, a senhora vai voltar a falar desse 
assunto, mas eu aqui faço questão de verbalizar tam-
bém o sentimento de apoio a essas iniciativas.

O objetivo dessa Comissão, criada no dia 1º de 
outubro, por iniciativa do Presidente Renan Calheiros, 
é focar na melhoria dos índices de educação do Brasil 
e nos impactos do mesmo no Índice de Desenvolvi-
mento Humano (IDH) brasileiro.

A perspectiva de mais recursos para a área com 
a destinação de 75% da parte dos royalties do petró-
leo que cabe à União é um dos temas que precisa ser 
bem debatido. Serão 90 dias para buscar meios que 
viabilizem mais investimentos para a educação.

É preciso lembrar que os piores conceitos vieram 
em 30% dos sete mil cursos avaliados no último Exa-
me Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 
Nossas escolas ainda não alcançaram níveis de ex-
celência. Nossas universidades só se destacam após 
centenas de outras espalhadas pelo mundo.

Há críticas, inclusive, ao conceito de avaliação 
adotado pelo MEC quanto à falta de transparência na 
divulgação das notas de cada estudante.

Guilherme Wendt é um gaúcho que entrou em 
contato comigo pelo Facebook. Ele diz o seguinte: 

Sou formado em Psicologia, pela PUC-RS. 
Desde sempre estudei em boas escolas, o 
que me rendeu bolsa integral para cursar a 
faculdade na PUC-RS e, depois, mestrado 
na Unisinos, uma importante universidade do 
meu Estado, o Rio Grande do Sul. 
Por minha dedicação [disse ele], fui agracia-
do com uma bolsa internacional no Programa 
Ciência Sem Fronteiras, o que me colocou em 
contato com cientistas do mundo todo. Por 
isso, tento uma bolsa de doutorado na Uni-
versidade de Londres, na área de psicologia 
experimental, através do Programa Ciência 
Sem Fronteiras. Porém, eu e outros estudan-
tes estamos enfrentando inúmeros problemas 
com a Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes).
Devido ao aumento da demanda, os técnicos 
da referida agência não estão conseguindo 
dar informações e auxílios precisos aos can-
didatos, o que tem gerado angústia e outros 
inúmeros problemas. São noites mal dormidas, 
incertezas e dúvidas. Todos partilhamos da 
convicção de que desejamos voltar do exterior 
com excelente treinamento e, então, exercer-
mos nossas atividades de ensino, pesquisa 

e extensão [aqui] no Brasil. O que constato 
é que os prazos estão expirando e eu, assim 
como outros jovens cientistas têm seus planos 
ameaçados. Já tive o aceite oficial da Univer-
sidade de Londres, após um processo longo 
e oneroso. Os técnicos da Capes não estão 
dando a devida atenção para um projeto de, 
no máximo, 15 laudas, que nos consome anos 
para uma adequada elaboração.

Esse é um preocupante relato que reforça a ne-
cessidade, Presidente Angela Portela, de olharmos 
com mais atenção para o tema educação em todos 
os níveis.

Se quisermos que histórias como a do Guilher-
me tenham um final feliz, com ganhos para o mercado 
de trabalho brasileiro e a pesquisa científica nacional, 
precisaremos mudar o jeito de tratar a educação, com 
ações reais que se reflitam no orçamento público e na 
gestão dos recursos disponíveis.

Como a Capes tem sido atuante e sempre aten-
ta às demandas e às solicitações que a Comissão de 
Educação, da qual sou Vice-Presidente, tem feito em 
relação ao Senado Federal, solicito que, diante dessa 
queixa, dessa crítica, dessa reclamação, ela possa 
atender com mais celeridade às demandas desses 
estudantes que estão buscando um aperfeiçoamento 
fora do Brasil.

Muito obrigada, Sra Presidente.
A SRa PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Parabéns, Senadora Ana Amélia. 
Queria também destacar a sua participação na audi-
ência pública da Comissão de Educação que tratou do 
Plano Nacional de Educação, onde V. Exa fez questão 
de defender a Meta no 4, da inclusão das pessoas 
portadoras de deficiência na rede especial de ensino. 
Parabéns.

A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) 
– Obrigada.

A SRa PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Convido para fazer uso da pala-
vra, para uma comunicação inadiável, o Senador Ca-
sildo Maldaner.

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Para uma comunicação inadiável. Sem 
revisão do orador.) – Cara Presidente, Senadora An-
gela Portela, e caros colegas, antes de mais nada, 
tenho a honra de fazer o registro de que o Prefeito da 
cidade de Orleans, no sul de Santa Catarina, Dr. Marco 
Cascaes, encontra-se na tribuna de honra, um grande 
amigo nosso já de muitos anos, acompanhado pelo ex-
-Prefeito Jacinto Redivo, da mesma cidade, e também 
pelo coordenador de governo do Município Sr. Valmir.
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Faço este registro com muita alegria. Aliás, o Pre-
feito Marco Cascaes é um grande médico da cidade e 
já era para ter sido prefeito. Foi Vice-Prefeito em outras 
caminhadas, já era para ter chegado, mas chegou com 
muita honra para Orleans, sem dúvida alguma, uma 
importante cidade do nosso sul catarinense.

Quero, nesta tarde, nesta breve comunicação, 
cara Presidente e colegas, não deixar de lado, tam-
bém, o dia do mestre. 

Vários colegas já teceram comentários a esse 
respeito e eu não posso deixar de fazê-lo também, 
mais ou menos na mesma direção.

Há pouco, a Senadora Ana Amélia teceu comentá-
rios em relação a isso e outros colegas – praticamente 
todos eles – também fizeram alusões ao dia do mestre.

Eu não poderia deixar de, neste instante, me re-
cordar, inclusive, quando menino, quando comecei, nos 
meus primeiros passos, a ir à escola, e citar a primeira 
professora da minha vida, que foi Maria Helena Chagas, 
lá, na época, no pequeno Município de Chapecó, no 
oeste catarinense, mais precisamente na comunidade 
conhecida como Engenho Braun, hoje Efapi

Naturalmente, em poucas palavras, quero fazer, 
neste dia 15, uma homenagem justa a esses mestres 
brasileiros. 

O nobre ofício, exercido desde os primórdios de 
nossa história por Sócrates e Platão, continua sendo 
de extremo relevo para o desenvolvimento de nosso 
País, ainda que o profissional careça do devido reco-
nhecimento.

Não há como negar que o Brasil avançou signi-
ficativamente no campo da educação. 

Ampliamos o investimento público, que hoje al-
cança pouco mais de 6% do PIB. Cresceu o número 
de matriculados. São pouco mais de 56 milhões de 
brasileiros, ou melhor, de estudantes brasileiros, sendo 
7 milhões no ensino superior. A erradicação do anal-
fabetismo é uma realidade cada vez mais próxima. 
Aqueles que não sabem ler nem escrever são cerca 
de 2% na faixa etária de 10 a 14 anos e pouco mais 
de 8% acima de 15 anos. 

Contudo, ainda é preciso avançar. Temos que 
investir ainda mais na modernização da gestão, bus-
cando otimizar os gastos, ampliar o atendimento e 
aprimorar permanentemente a qualificação de nossas 
unidades de ensino. 

Faço o registro. Inclusive faço questão de citar 
que, no dia de hoje, o Governador de Santa Catarina, 
Raimundo Colombo, baixou um decreto para fazer com 
que a escolha dos diretores de escolas seja através de 
uma seleção que passa por um curso de gestão. Tem 
que ter um currículo de gestão de recursos humanos, 

conhecimentos diversos não só de recursos humanos, 
mas de gestão pública da educação. 

Ele baixou esse decreto e a comunidade é quem 
vai eleger. Não é mais por indicações daqui ou dacolá. 
É a comunidade que vai eleger, entre mestres, pro-
fessores e estudantes, mas tem que ter critérios para 
ser candidato à eleição. Para gerir uma escola da co-
munidade tem que reunir essas condições de gestão 
pública, principalmente na educação. 

Então são critérios previstos nesse decreto, que, 
sem dúvida alguma, vai ajudar muito lá em Santa Ca-
tarina, esse modelo de nova gestão na educação, para 
fazer com que haja produção, haja desenvolvimen-
to, haja conquistas e os alunos venham a aprender, 
venham, cada vez mais, a ter amor a ir a aula, ter a 
vontade, e o mestre também se sinta mais gratificado. 

Esse é o novo paradigma que se implanta na 
educação em Santa Catarina. 

O salário dos professores está no piso nacional. 
Naturalmente, vários colegas já falaram em melhorar 
esse piso. E aí, como vamos fazer? Temos que buscar 
meios. E ouvi há pouco a Senadora Ana Amélia falar 
em melhorarmos, buscarmos, quem sabe, nos royal-
ties. E os royalties são a questão. 

Senadora Angela Portela, nós votamos os royal-
ties – é uma questão para ser decidida no Supremo 
– para ajudar os nossos Municípios, porque, hoje, os 
Estados e os Municípios, principalmente, não têm con-
dições. Gostariam de alavancar mais recursos, mas 
sentem-se amarrados. Então, nós precisamos buscar 
outras fontes para melhorar isso, o que deve ser feito 
por lei. Nós, do Governo Federal; nós, do Congresso, 
temos que partir para isso. 

Uma das fontes são os royalties, no campo da 
educação, e destinar uma parte desses recursos para 
que o nosso mestre tenha vontade de lecionar, sinta-se 
estimulado, e os prefeitos possam aquinhoar melhor, 
atender a esse piso nacional e melhorá-lo. Essa é uma 
tendência. É uma luta. 

Vejo que é apenas uma comunicação, Presiden-
te, e meu tempo já está se esgotando, mas tenho uma 
sequência nessa linha: nós temos que buscar meios 
para ajudar a estimular, a descentralizar. O Governo 
Federal, na verdade, arrecada dois terços do que exis-
te no País. Nós temos que fazer com que o Governo 
Federal seja mais um normatizador das políticas na-
cionais. Vamos descentralizar isso para os Estados e 
ajudar principalmente os Municípios, que são os res-
ponsáveis pela educação básica. 

Então, essa é a grande luta. 
Eu gostaria até, nobre Presidente, como o meu 

tempo está se esgotando, que recebesse por escri-
to este pronunciamento como um todo. Mas é nesta 
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linha: estimularmos e encontrarmos as saídas para 
fomentar o Dia do Mestre, para que tenham vontade 
de continuar nessa vocação, a fim de que as crianças 
tenham resultados, e que possamos todos nós lograr 
êxito nessa grande caminhada.

Essa é a nossa luta, cara Presidente e caros co-
legas, que trago nesta tarde, pedindo para que possa 
consignar nos Anais da Casa todas as anotações e o 
pronunciamento que realizo nesta tarde em homena-
gem ao nosso mestre, a essa luta, àqueles que estão 
em todos os lugares do Brasil, quer em centros maio-
res, em colégios grandes, mais desenvolvidos, com 
equipamentos, e também àqueles que se encontram 
nos confins do nosso País, para que todos eles sintam-
-se melhorados, com vontade, animados, com equi-
pamentos também cada vez mais à sua disposição, 
para que o nosso estudante, o jovem, a criança possa 
ser contemplada nesse aprendizado. Isso vai ajudar, 
e muito, para nos preparar, principalmente agora, que 
estamos chegando numa época em que a pirâmide dá 
a base, que hoje é de dez a vinte anos. Cerca de 50% 
da população está começando a ficar mais equilibrada. 
Que possam crescer sabendo, conhecendo ciência, 
desenvolvendo-se. Isso é fundamental para todos nós.

São os comentários que faço nesta tarde, em 
homenagem ao Dia do Mestre, cara colega Angela 
Portela e eminentes colegas aqui presentes.

Muito obrigado. 

SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO 
DO SR. SENADOR CASILDO MALDANER

O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Educação: um desafio permanente

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, neste 15 de outubro, não poderia deixar de prestar 
minha sincera homenagem aos professores brasilei-
ros. O nobre ofício, exercido desde os primórdios de 
nossa história por Sócrates e Platão, continua sendo 
de extremo relevo para o desenvolvimento de nosso 
país, ainda que o profissional ainda careça do devido 
reconhecimento.

Não há como negar que o Brasil avançou sig-
nificativamente no campo da educação. Ampliamos 
o investimento público, que hoje alcança pouco mais 
de 6% do PIB. Cresceu o número de matriculados: 
são pouco mais de 57 milhões, sendo sete no ensino 
superior. A erradicação do analfabetismo é uma reali-
dade cada vez mais próxima: aqueles que não sabem 
ler nem escrever são cerca de 2%, na faixa etária de 
10 a 14 anos, e pouco mais de 8% acima de 15 anos.

Contudo, ainda é preciso avançar. Temos que 
investir ainda mais na modernização da gestão, bus-

cando otimizar os gastos, ampliar o atendimento e 
aprimorar permanentemente a qualificação de nossas 
unidades de ensino.

Faço o registro da medida tomada pelo governa-
dor Raimundo Colombo, que democratizou a escolha 
dos diretores de escola. Com o decreto assinado hoje, 
os novos dirigentes serão escolhidos com base em um 
plano de gestão, que deve ter como foco o acesso, a 
permanência e a aprendizagem dos alunos.

Este projeto será analisado por uma banca de 
consultores especialistas em gestão escolar. Aque-
les que atenderem a critérios técnicos seguem para 
a votação da comunidade, o que está previsto para 
ocorrer em outubro de 2015. O salário dos professo-
res é tema central nessa discussão. O valor do piso, 
hoje, é de R$1.567,00. É o mínimo que prefeituras e 
Estados devem pagar aos profissionais com jornada 
de 40 horas semanais.

Se, por um lado, o valor não é correspondente 
ao que merecem os mestres, por outro a maioria dos 
Estados e principalmente os municípios enfrentam 
barreiras praticamente intransponíveis para honrar o 
compromisso, andando numa perigosa e tênue linha. 
Sufocados pela concentração arrecadatória da União, 
com capacidade de investimento praticamente esgota-
da, dividem-se entre o descumprimento do piso esta-
belecido ou da Lei de Responsabilidade Fiscal.

A destinação de recursos dos royalties do petróleo 
para o setor será de extrema importância, mas, isola-
damente, a medida não é suficiente. É preciso deba-
ter uma descentralização de recursos coerente com a 
distribuição de funções e prestações de serviços – já 
que o ensino básico é de responsabilidade exclusiva 
dos Estados e municípios.

Neste Brasil em plena transformação, inclusive 
de sua composição etária, a educação e qualificação 
profissional ganham importância cada vez maior. Tal 
realidade deve ser incorporada não apenas como um 
compromisso, mas como uma verdadeira prioridade 
de Estado.

São nossas reflexões, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Casildo Mal-
daner, pela homenagem que faz aos professores e às 
professoras brasileiras.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP) – Pela ordem, Srª Presidente.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mino-
ria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Srª Presiden-
te, quero renovar, de público, o pedido que fiz a V. Exª, 
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no sentido de iniciarmos a Ordem do Dia, lembrando a 
todos – todos nós já sabemos – que a Ordem do Dia 
está trancada por não se poder votar hoje a medida 
provisória que trata do Programa Mais Médicos por 
impedimento regimental. Só se poderá votar amanhã. 

Então, seria interessante se V. Exª pudesse, con-
sultando a Presidência da Casa ou o Vice-Presidente, 
que já se aproxima, decidir o que fazer agora, uma vez 
que são 16h33.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – O Senador Jorge Viana, Vice-
-Presidente da Casa, já está aqui, mas eu gostaria 
de, antes de iniciar a Ordem do Dia, passar a palavra 
ao Senador Paulo Paim, como orador inscrito, depois 
da Ordem do Dia. 

Passo agora a Presidência da Mesa para o Se-
nador Jorge Viana, Vice-Presidente do Senado.

A Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a 
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Respondendo também ao Senador 
Aloysio, eu estava na expectativa de que o Presidente 
Renan viria para iniciar a Ordem do Dia. No entanto, 
ele me telefonou no meu gabinete pedindo que eu 
viesse imediatamente. 

Nós temos só uma excepcionalidade. V. Exª tem 
toda a razão. Estamos tentando cumprir o horário da 
Ordem do Dia, porque isso facilita nossos trabalhos 
na Casa, mas, hoje, excepcionalmente, nós começa-
mos a sessão às 15h05, com uma hora de atraso, e 
havia um conjunto de colegas inscritos. Inclusive, foi 
um arranjo que fizemos para que todos pudessem fa-
zer uso da palavra, porque tinham o compromisso de 
usar a tribuna hoje. 

(Soa a campainha.)

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – 

ORDEM DO DIA
Presidindo a sessão, eu gostaria de consultar 

os Líderes presentes se há acordo para a votação de 
algumas matérias. 

V. Exª, que é Líder, estava se pronunciando e 
certamente pode falar daquilo que há acordo ou não. 

Também temos alguns itens da nossa pauta que 
não necessariamente requerem um acordo. Eles não 
se submetem ao sobrestamento da pauta, feito por 
medida provisória. Mas, assim mesmo, eu também 
tenho que consultar o Plenário se há entendimento 
no sentido de apreciarmos alguns desses itens. Por 
exemplo, temos autoridades a serem votadas. Temos 

quórum no painel, mas não o temos no plenário. E é 
importante a manifestação dos colegas Senadores. Por 
isso, eu abro um espaço, mesmo tendo algum Líder 
que esteja nos gabinetes, para que possa nos trazer 
um posicionamento das Lideranças da Casa.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Paulo Paim, pela ordem.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, está à mesa um projeto de lei do qual só peço 
que se faça a leitura. É o projeto que foi aprovado na 
Câmara e nas comissões do Senado para que se 
abra o tempo para recurso ou não. É o PLC nº 107, 
de 2010, do Deputado Alex Canziani, cujo Relator foi 
Ricardo Ferraço.

Eu só peço que se faça a leitura. Se houver recur-
so, volta às comissões; se não houver recurso, dentro 
de cinco dias, ele vai para a Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Vou tomar as providências para 
que possa ser feita a leitura desse projeto, mas ele 
não requer, necessariamente, o período da Ordem 
do Dia para ser lido. Porém, já estou pedindo à Mesa 
que considere o pedido de V. Exª, Senador Paim, para 
que seja feita a leitura e para que o prazo regimental 
passe a ser contado.

Senador Aloysio, Líder do PSDB na Casa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-

noria/PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre-
sidente, eu constato que o nosso quórum é baixo. Os 
Senadores, hoje, sabendo que a pauta estaria trancada 
– pois não se poderia votar por impedimentos regimen-
tais a medida provisória, que é o Item 1 –, não estão 
presentes, e temos sessão do Congresso também, às 
19h. De modo que acho que não haveria prejuízo se 
pudéssemos passar as votações para amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) –Não há outros Líderes na Casa. 
Temos alguns requerimentos também a serem apre-
ciados. Não havendo entendimento dos Líderes, va-
mos seguir com a sessão, e vou solicitar que, amanhã, 
no horário da Ordem do Dia, haja Líderes presentes, 
para que se possa, pelo menos, dar encaminhamento 
a alguns itens, a fim de que, independentemente de a 
pauta estar sobrestada ou não, possam ser apreciados 
na Ordem do Dia.

Não sei se há mais algum Senador, algum colega 
que queira se manifestar ou alguma Liderança.

Encerro a Ordem do Dia e volto para a lista de 
oradores inscritos.
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São as seguintes as matérias não apreciadas 
e transferidas para a próxima sessão delibe-
rativa ordinária:

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 26, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 26, de 2013, que institui o 
Programa Mais Médicos; altera as Leis nºs 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 6.932, de 
7 de julho de 1981; e dá outras providências.
Parecer sob nº 58, de 2013, da Comissão Mista, 
Relator: Deputado Rogério Carvalho (PT/SE); e 
Relator Revisor: Senador Mozarildo Cavalcanti 
(PTB/RR), favorável, nos termos do Projeto de 
Lei de Conversão nº 26, de 2013, que oferece.

2 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO  
Nº 98, DE 2002 – COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II)

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 
Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal.
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais.

3 
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO 

 Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.160, de 2013)

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor.
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora.

4 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, 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.
A matéria tem parecer da CCJ.

5 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 32, DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres.

6 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 89, DE 2011

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 42, DE 2012

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo 
como primeiro signatário o Senador Sérgio 
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Souza, que cria Tribunal Regional Federal. 
(Paraná)
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.

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.

9 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 45, DE 2009 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno.
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Inácio Arruda, favorável, com as 
Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, de redação, que 
apresenta.

10 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 35, DE 2011

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 
o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 

Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião.

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 46, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

12 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012 
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013)

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta.

13 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-
que), que inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 



Outubro de 2013 DIÁRIO DO SENADO FEDERAL Quarta-feira 16 71951 

10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o 
Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário 
que menciona.
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta.

14 
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 22, DE 2009

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.

15 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões:
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Antonio Carlos Valadares, favo-
rável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, 
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 737, 
de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso Jereis-
sati, favorável ao Projeto e as Emendas nºs 1 e 
2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.

16 
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013– Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária.

Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro.

17 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 177, DE 2013

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2013 (nº 2.820/2010, na 
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do 
Memorando de Entendimento entre o Governo 
da República Federativa do Brasil, o Governo 
da República da Colômbia e o Governo da 
República do Peru para Combater as Ativida-
des Ilícitas nos Rios Fronteiriços ou Comuns, 
assinado em Letícia, em 20 de julho de 2008.
Parecer favorável, sob nº 1.099, de 2013, da 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na-
cional, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti.

18 
REQUERIMENTO  
Nº 733, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços).

19 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais).

20 
REQUERIMENTO 
 Nº 836, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, so-
licitando o desapensamento do Projeto de Lei 
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de 
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Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de 
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de 
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303 
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334, 
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e 
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação 
autônoma (utilização do FGTS para pagamento 
de serviços educacionais).

21 
REQUERIMENTO  
Nº 902, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, so-
licitando a tramitação conjunta do Projeto de 
Lei do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 
565, de 2007 (já apensado aos Projetos de 
Lei do Senado nºs 276, 345 e 641, de 2007), 
por regularem matéria correlata (empréstimos 
consignados).

22 
REQUERIMENTO  
Nº 908, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava).

23 
REQUERIMENTO  
Nº 909, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 290, de 2013, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida a Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (cancelamento de CNPJ no 
caso de utilização de mão-de-obra escrava).

24 
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público).

25 
REQUERIMENTO  
Nº 925, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria.

26 
REQUERIMENTO  
Nº 934, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde).

27 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social).

28 
REQUERIMENTO  
Nº 952, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE).

29 
REQUERIMENTO  
Nº 973, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros).
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30 
REQUERIMENTO  
Nº 1.017, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473, 
de 2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(regulamentação do exercício da acupuntura).

31 
REQUERIMENTO  
Nº 1.018, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada).

32 
REQUERIMENTO  
Nº 1.019, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Souza, 
solicitando que, sobre os Projetos de Lei do Sena-
do nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(abono para benefício de prestação continuada).

33 
REQUERIMENTO  
Nº 1.020, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(abono para benefício de prestação continuada).

34 
REQUERIMENTO  
Nº 1.043, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 

constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva).

35 
REQUERIMENTO  
Nº 1.049, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 206, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça 
e Cidadania (isenção do pagamento de direitos 
autorais em serviços de hospedagem).

36 
REQUERIMENTO  
Nº 1.113, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.113, de 2013, do Senador Álvaro Dias, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 
139, de 2012, além das Comissões constantes 
do despacho, seja ouvida, também, a de Agri-
cultura e Reforma Agrária (proíbe a venda de 
produtos de tabaco nos locais que especifica).

37 
REQUERIMENTO  
Nº 1.114, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.114, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 80, de 2010; e 373, de 
2012, por regularem matéria correlata (bene-
fícios isentos do imposto de renda).

38 
REQUERIMENTO  
Nº 1.115, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.115, de 2013, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 524, de 2007; e 629, de 
2011, por regularem matéria correlata (serviço 
de radiodifusão comunitária).

39 
REQUERIMENTO  
Nº 1.116, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.116, de 2013, da Senadora Ana Rita, so-
licitando a tramitação conjunta dos Projetos 
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de Lei do Senado nºs 374, de 2012; e 297, 
de 2013 – Complementares, por regularem 
matéria correlata (criação do Fundo Peniten-
ciário Nacional).

40 
REQUERIMENTO  
Nº 1.120, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.120, de 2013, do Senador Decidiu do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 2009, que tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 501, 
de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (registros públicos). 

41 
REQUERIMENTO  
Nº 1.129, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1129, de 2013, do Senador Clésio Andrade, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 266, de 2013, além da Comissão cons-
tante do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(jornada de 36 horas semanais para motoris-
tas de transporte público urbano).

42 
REQUERIMENTO  
Nº 1.130, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1130, de 2013, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 266, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (jornada de 36 horas semanais para 
motoristas de transporte público urbano).

43 
REQUERIMENTO  
Nº 1.131, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1131, de 2013, do Senador João Durval, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 266, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Assuntos Econômicos (jor-
nada de 36 horas semanais para motoristas 
de transporte público urbano).

44 
REQUERIMENTO  
Nº 1.135, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.135, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 315, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Desenvolvimento Regional e Turismo (re-
partição do produto da Compensação Finan-
ceira dos Recursos Hídricos).

45 
REQUERIMENTO  
Nº 1.138, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.138, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 298, de 2013, seja ouvida a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(criação do Fundo Nacional de Enfrentamento 
à Violência Contra as Mulheres).

46 
REQUERIMENTO  
Nº 1.162, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.162, de 2013, do Senador Humberto Cos-
ta, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 277, de 2011, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (alienação de bens oriundos do tráfico 
de drogas).

47 
REQUERIMENTO  
Nº 1.167, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.167, de 2013, do Senador Armando Montei-
ro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 185, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (elevação do percentual do adicional de 
periculosidade).

48 
REQUERIMENTO  
Nº 1.179, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.179, de 2013, do Senador Mário Couto, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
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do Senado nº 392, de 2013, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012, 
por regularem matéria correlata (modernização 
do Código de Defesa do Consumidor).

49 
REQUERIMENTO  
Nº 1.189, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.189, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les, solicitando que, o Projeto de Lei do Senado 
nº 262, de 2012, seja remetido para exame da 
Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos (permutar a ordem das 
fases do julgamento nos processos de licitação).

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu os 
seguintes Ofícios de Ministros de Estado:

– Nº 69, do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, de 10 de outubro de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 417, de 2013, de 

informações, de autoria do Senador Mozaril-
do Cavalcanti;
– Nº 71, do Ministro de Estado das Relações 
Exteriores, de 11 de outubro de 2013, em res-
posta ao Requerimento nº 930, de 2013, de 
informações, de autoria do Senador Casildo 
Maldaner;
– Nº 1.976, do Ministro de Estado Chefe do 
Gabinete de Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, de 14 de outubro de 
2013, em resposta ao Requerimento nº 814, 
de 2013, de informações, de autoria do Sena-
dor Lindbergh Farias.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
aos requerentes.

Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, propostas de 
emenda à Constituição que serão lidas.

São lidas as seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – As propostas de emenda à Cons-
tituição que acabam de ser lidas estão sujeitas às 
disposições constantes dos arts. 354 e seguintes do 
Regimento Interno.

As matérias vão à Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O Senado Federal recebeu o Avi-
so nº 1.694, de 11 de outubro de 2013, do Ministro 

de Estado da Justiça, em resposta ao Requerimento 
nº 813, de 2013, de informações, de autoria do Sena-
dor Lindbergh Farias.

As informações foram encaminhadas, em cópia, 
ao requerente.

O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Sobre a mesa, pareceres que 
serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu os Ofícios 
nºs 108 e 135, de 2013, do Presidente da Comissão de 
Educação Cultura e Esporte, que comunicam a apre-
ciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei 
da Câmara nºs 163 e 107, de 2010, respectivamente.

São os seguintes os Ofícios:

Of. nº 108/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º do art. 91 do Regi-

mento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em cará-
ter terminativo, na reunião realizada nesta data, pela 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 163, de 
2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputa-
do Sciarra, que “Denomina Rodovia Adão Gasparovic 
o trecho da BR-163 – entroncamento da BR-277 ao 
entroncamento da BR-467 – no Contorno Oeste da 
Cidade de Cascavel, no Estado do Paraná.” Com as 
emendas oferecidas.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Of. nº135/2013/CE

Brasília, 9 de julho de 2013

Assunto: Aprovação da matéria
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 1º, IV e 2º, do art. 91 do Re-

gimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa 
Excelência que esta Comissão deliberou, em caráter 
terminativo, na reunião realizada nesta data, pela apro-
vação do Projeto de Lei da Câmara nº 107, de 2010, 
de autoria de Sua Excelência o Senhor Deputado Alex 
Canziani, que “Institui o Dia Nacional dos Trabalhado-
res em Turismo e Hospitalidade”.

Atenciosamente, – Senadora Ana Amélia, Vice-
-Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com referência aos Ofícios nºs 
108 e 135, de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para interposição de recurso, por um décimo da 
composição da Casa, para que as matérias sejam 
apreciadas pelo Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º 
a 5º, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Senador Wellington Dias está como 
Líder, meu Líder na Casa. Não se encontra.

Senador Valdir Raupp. (Pausa.)
Senador Paulo Davim.

Então, convido, como Líder, o Senador Paulo 
Davim.

Eu só peço a compreensão do Senador Paulo 
Paim. Após a Ordem do Dia, nós temos que chamar 
um Líder, inscrito como Líder. Logo em seguida, V. Exª, 
como orador inscrito, fará uso da palavra.

Com a palavra, então, o Líder do PV na Casa, 
Senador Paulo Davim.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN. 
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, 
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, o Congresso Nacional 
e também a comunidade médica e científica do Brasil, 
nos últimos dias, têm se debruçado sobre um debate 
que, eu diria, é um debate de extrema importância para 
a saúde pública do Brasil, debate esse em torno da 
Medida Provisória nº 621, a medida do Mais Médicos.

Todos nós estamos acompanhando o desdo-
bramento desse debate, acompanhando e testemu-
nhando as discussões. Alguns dos artigos agradam, 
outros desagradam. Em algum momento enxergamos 
avanços; em outros, retrocessos. Mas o que é fato é 
que o debate acontece.

Eu dizia, em outra oportunidade, que seria muito 
bom que esse debate não fosse maniqueísta, um de-
bate que se prendesse ao simples fato de trazer mais 
médicos para o Brasil, levar mais médicos para as re-
giões e cidades de difícil provimento.

Seria interessante que promovêssemos um deba-
te mais ampliado, um debate em que fosse discutida a 
questão do financiamento da saúde. E a medida pro-
visória, em nenhum momento, discute essa questão. 

Eu não acredito em avanço na saúde pública se 
não discutirmos o item, em minha avaliação, de maior 
relevância para que se tenha uma saúde pública nos 
moldes que a gente deseja ter, que é com o financia-
mento adequado. 

Eu digo isso com muita tranquilidade porque fui 
Vice-Presidente da Subcomissão de Financiamento 
da Saúde, que teve como Presidente o Senador Vital 
do Rêgo e, como Relator, o Senador Humberto Cos-
ta. Em todas as audiências, em todos os debates, em 
todas as conversas que tivemos, está mais do que 
claro, está cristalino como água o subfinanciamento 
da saúde no Brasil. 

Tivemos uma sessão de debates aqui, no plenário 
principal, onde estiveram presentes o Ministro da Saú-
de e a Ministra Miriam Belchior. Na ocasião, eu dizia à 
Ministra que era chegada a hora de realocarmos prio-
ridades. É a velha história do cobertor curto, mas nós 
precisamos escolher as prioridades que serão aten-
didas por esse pequeno cobertor, que é o orçamento. 

Eu tenho a impressão de que a saúde terá que 
ser enxergada com outros olhos; terá que ser prioriza-
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da, porque não adianta, no Brasil, trazermos soluções 
que já nascem com data de validade, como a questão 
do Mais Médicos. Não vou discutir aqui o mérito, pois 
todos nós queremos levar, interiorizar o médico. Quem 
é contra isso? Ninguém! Agora, é uma medida que já 
nasce com data de validade. E o Brasil não pode vi-
ver de medidas provisórias em medidas provisórias, 
renovando-as de três em três anos. Já passamos do 
tempo, já passamos da data e da hora de editarmos 
uma solução definitiva, ou, pelo menos, a mais dura-
doura possível. 

Daqui a três anos, o Mais Médicos vai perder a 
validade. Aí, o Governo terá que ou renovar ou apontar, 
nesse ínterim, uma solução. E essa solução já trami-
ta nesta Casa. E essa solução aguarda a votação na 
CCJ, que é a carreira nacional do médico.

Eu sei que alguns dos meus pares não olham 
com bons olhos a carreira nacional. Mas, vejam bem, 
na hora em que tenho uma carreira nacional, eu aponto 
para uma solução definitiva. O Brasil não vai precisar 
mais importar médicos; estar nessa queda de braço 
com a corporação de meio milhão de pessoas; passar 
por cima da autoridade dos Conselhos; editar normas 
para modificar a inscrição dos profissionais que che-
gam ao Brasil; alterar a grade curricular. Na hora em 
que houver uma carreira nacional, essa carreira vai 
resolver definitivamente as dificuldades que temos 
para levar profissionais médicos para as regiões mais 
longínquas do Brasil.

Primeiro, essa carreira será de provimento por 
concurso público, terá como porta de entrada o inte-
rior, terá como prioridade máxima a atenção básica, 
será uma carreira em que o profissional vai sofrer 
avaliações periódicas e que vai exigir do profissional 
uma constante permanência na educação continuada.

Haverá um ranking. Qualquer mobilidade para 
esse profissional terá que obedecer a um ranking de 
classificação, para evitar, Sr. Presidente, o contumaz 
apadrinhamento político – ele está no interior e, com 
seis meses, aparece um padrinho político e é removido 
para uma cidade maior. Haverá um ranking, e a mobili-
zação do profissional será mediante a sua classificação. 
E essa classificação terá toda a transparência e será 
acompanhada por todos que estiverem dentro daquele 
quadro da carreira nacional do médico.

Como eu disse, estaremos priorizando a aten-
ção básica. Teremos como porta de entrada o interior. 
Levaremos a segurança jurídica para o profissional 
que pretende levar sua família para regiões mais dis-
tantes do Brasil. 

É o que falta hoje: segurança jurídica. É o que 
falta hoje: garantia de que esse profissional está den-
tro de uma carreira e poderá ascender nessa carreira 

de acordo com o seu desempenho intelectual e o seu 
envolvimento com o serviço público.

Não adianta o profissional ter todos os títulos 
do mundo – mestrado, doutorado, pós-doutorado –, e 
não ter uma interação adequada com o serviço públi-
co, não produzir para o serviço público. É importante 
que haja a boa qualificação, mas que haja o compro-
misso, o comprometimento com o serviço público. Isso 
será avaliado nessa carreira, e o profissional, tenho 
absoluta certeza, será inteiramente, corpo e alma, do 
serviço público.

Será uma carreira exclusiva. E ele poderá desem-
penhar um papel extremamente importante. Somente 
os números e avaliações futuras do desempenho e 
dos indicadores sociais nas regiões que tiverem esses 
profissionais é que vão mostrar que um profissional de 
carreira exclusiva vai ocupar o lugar que, hoje, três, qua-
tro médicos ocupam, porque não existe exclusividade.

Isso, a princípio, será um pouco mais oneroso 
para o Estado, mas depois se tornará absolutamente 
viável, pelo barateamento, pela alta rotatividade de 
leitos e pela integração do profissional com o seu lo-
cal de trabalho. 

Acho que o Brasil precisa disso. O Brasil não 
pode mais viver com medidas paliativas e temporá-
rias. O Brasil precisa de soluções definitivas. O Brasil 
precisa trabalhar com maturidade e profissionalismo 
em cima da saúde pública. Não dá mais para vivermos 
num enfrentamento constante, numa queda de braço 
que não vai levar a lugar nenhum. 

Precisamos respeitar os profissionais. E, hoje, o 
profissional médico do Brasil, aquele mesmo profis-
sional – aquele mesmo profissional –, que construiu 
o melhor sistema para tratamento de aids do mundo, 
aquele mesmo profissional médico brasileiro que tem 
um dos melhores sistemas de transplante do mundo 
– são profissionais brasileiros –, aquele mesmo profis-
sional que, ao longo de décadas, se entrega de corpo e 
alma, nos hospitais de urgência, nos postos de saúde, 
em condições, muitas vezes, inóspitas para o trabalho, 
em condições inadequadas para exercer, dignamen-
te, a sua profissão. Mas ele continua lá, trabalhando. 
É esse profissional que, infelizmente, hoje, por parte 
da população, está tendo a sua imagem vilipendiada, 
está sendo mal interpretado nos seus anseios, nas 
suas reivindicações.

De repente, passou a ser moda, no Brasil, dizer 
que médico não quer trabalhar, que médico é mer-
cantilista, que médico não contribui. Isso passou a ser 
um discurso corrente daqueles que querem soluções 
paliativas e não soluções definitivas para a saúde pú-
blica do Brasil.
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O médico brasileiro tem serviços prestados à 
Nação. O médico brasileiro ajudou a construir esse 
sistema público, que, infelizmente, ainda não está ple-
namente implantado. O nosso profissional médico tem 
valor, assim como têm valor todos os demais profis-
sionais da área da saúde. Não podemos dar as costas 
a quem até hoje – até hoje! – se entregou de corpo e 
alma a esse sistema público, passando as mais difí-
ceis agruras e as dificuldades inerentes a um sistema 
empobrecido. Esse profissional pode contribuir muito. 
Esse profissional, o médico do Brasil, esse segmento, 
não pode mais ser tratado da forma como está sendo 
hoje. Ele merece respeito.

Por isso, Sr. Presidente, quando venho à tribu-
na, hoje, falar sobre essa medida, eu quero dizer do 
valor inestimável do profissional médico brasileiro, 
quero dizer das dificuldades que o profissional médi-
co brasileiro atravessa, quero falar da importância de 
se levarem profissionais médicos para o interior, mas 
quero também dizer que não se pode passar por cima 
de instituições que têm importância fundamental para 
a sociedade, como, por exemplo, os conselhos.

Eu faço um registro pesaroso. Essa medida se-
gundo a qual os médicos estrangeiros terão suas ins-
crições feitas no Ministério da Saúde eu acho que é 
um equívoco. Seria o mesmo que os advogados do 
Brasil tivessem de fazer suas inscrições no Ministério 
do Interior ou da Justiça, por exemplo; seria o mesmo 
que os engenheiros, em vez de se inscreverem nos 
CREAs, se inscrevessem em qualquer ministério, como 
o da Infraestrutura, por exemplo.

Eu acho que não. Acho que a inscrição do pro-
fissional médico terá de ser nos seus conselhos, sim. 
Acho que o Governo tem de rever e devolver aos con-
selhos a autonomia de inscrição e fiscalização dos 
profissionais que atuam na Medicina.

Mas recebi uma solicitação de aparte do Sena-
dor Aloysio. Com o maior prazer, cedo-lhe um aparte, 
Senador Aloysio.

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Senador Paulo Davim, um 
aparte rápido, apenas para enfatizar o quanto o dis-
curso de V. Exª é oportuno, uma vez que nos prepara-
mos para votar amanhã a medida provisória do Mais 
Médicos. V. Exª chama a atenção para um fato que é 
absolutamente consensual entre todos aqueles que 
se preocupam com a saúde pública no Brasil. Nós 
não podemos mais viver de paliativos, não podemos 
mais viver de situações de medidas provisórias com 
prazo de validade predeterminado, como diz V. Exª. 
Não se pode tampouco demonizar os médicos bra-
sileiros, como tem feito o Governo brasileiro, desde 
que editou essa medida provisória, alardeando a tese 

de que os médicos brasileiros não querem trabalhar 
nas condições que se lhes oferecem. Na verdade, os 
médicos não têm as condições necessárias no Brasil, 
em grande parte deste País, para cumprir a sua mis-
são, para exercer a sua profissão. E a pedra de toque 
de todo edifício que haveremos de construir para uma 
saúde pública sólida está no financiamento da saúde 
– no financiamento da saúde. Evidentemente, outras 
questões são importantes, como a formação dos mé-
dicos, mas o fato é que o financiamento da saúde é 
algo que o Governo está escamoteando e que não se 
pode escamotear. Muito obrigado.

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – 
Muito obrigado, Senador Aloysio. Encarto, com muita 
honra e prazer, seu aparte no meu pronunciamento. E 
é exatamente isso. Acho que não podemos deixar de 
lado a importância desse tema, que é o financiamen-
to. Precisamos discuti-lo. Precisamos discuti-lo, como 
também a formação do profissional. 

Esta semana, temos duas datas importantes. 
Hoje é o Dia do Professor. Tive oportunidade de te-
cer algumas alusões à figura do professor no Brasil...

(Soa a campainha.)

O SR. PAULO DAVIM (Bloco Maioria/PV – RN) – E 
sexta-feira é o Dia do Médico. Esta semana, comemo-
ramos a semana do médico. E aqui fica o meu apelo. 

Acho que, nesta semana, o Governo, o Ministério 
da Saúde, bem que poderia distensionar essa relação 
com os médicos brasileiros e procurar não satanizar a 
figura do médico. O caminho não é por aí. Os gover-
nos passam e o profissional médico fica, o servidor 
público fica. Acho que o médico merece todo o res-
peito, é um profissional digno. Na semana do médico, 
devemos envidar esforços para travarmos um bom 
debate, um debate que aponte para soluções que a 
sociedade brasileira precisa e que a saúde pública do 
Brasil também precisa. 

Era só, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador 
Paulo Davim.

Convido para fazer uso da palavra, como orador 
inscrito, o Senador Paulo Paim, informando ao Plenário 
que o próximo inscrito, também como Líder, é o Sena-
dor e meu Líder, Wellington Dias. Depois, sou eu, que 
estou como sexto inscrito na lista e quero fazer uma 
breve saudação por conta do Dia dos Professores e 
das Professoras.

Com a palavra V. Exª, sempre presente aqui na 
Mesa nos ajudando nos trabalhos, Senador Paulo Paim, 
meu querido colega de Bancada. 
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O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT – 
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
dor.) – Senador Jorge Viana, também não tenho como 
não falar hoje da importância dos nossos mestres, dos 
nossos professores. Mas quero antes cumprimentar a 
Comissão de Meio Ambiente. 

Hoje foi votado, naquela Comissão, o Projeto de 
Lei nº 150, de 2013, de nossa autoria, que dispõe so-
bre o plano de benefícios da Previdência para dispor 
sobre a contagem do período de defeso no âmbito da 
pesca como tempo de contribuição e aposentadoria 
especial dos pescadores. 

A Relatora, que fez um belíssimo trabalho, é a Se-
nadora Ana Rita. Recebi congratulações, hoje à tarde, 
de pescadores de todo o Brasil, pelas redes sociais. 
E eles esperam que o projeto, exatamente como fez 
a Senadora Ana Rita, em seu parecer, seja também 
aprovado na Comissão de Assuntos Sociais.

O projeto, na verdade, Sr. Presidente, acrescenta 
ao art. 57 da Lei nº 8.213 que o período de defeso, na 
atividade pesqueira e afins, fixado por ato administra-
tivo ou normativo da União, será considerado como 
tempo efetivo de contribuição, para efeito de conces-
são de benefícios previdenciários, e será descartado 
no cálculo o valor do salário de benefício.

Também consta dele que o Instituto Nacional de 
Seguro Social averbará, como tempo de contribuição, 
o período de defeso na atividade pesqueira, como aqui 
eu já discorri.

Repito: no período de defeso, diz o projeto, o 
pescador receberá do Governo o salário defeso, no 
valor do piso salarial da categoria. Esse salário dará 
oportunidade ao trabalhador da pesca de ingressar em 
cursos de qualificação profissional, ministrado ou não 
pelo Ministério da Pesca, pelo Ministério do Trabalho 
e Emprego, através de convênio com os sindicatos do 
ramo de atividade.

Conforme afirma o projeto, o segurado que no 
período de defeso exercer outra atividade profissional 
não será excluído do Registro Geral da Pesca. E, ain-
da, que o segurado pescador faz jus à aposentadoria 
especial após 25 anos de contribuição.

Sr. Presidente, quero destacar as justificativas 
que me levaram a apresentar esse projeto.

Primeiro, queremos adequar a legislação pre-
videnciária com as normas de proteção ao meio am-
biente. Todo ano são fixados período 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. A fiscalização está correta, e o pescador, 

então, procura com esse projeto manter qualidade de 
vida mínima.

Ora, a proibição é de ordem pública e motivada 
por decisão de Governo, com base na legislação justa 
de proteção do meio ambiente. Assim sendo, precisa-
mos considerar 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 perío-
do, exercer outra atividade profissional em que possam 
ser enquadrados como segurados obrigatórios do Re-
gime Geral da Previdência, são excluídos do Regime 
Geral da Pesca.

Como vemos, trata-se, portanto, de situação ex-
cepcional que nos leva à outra motivação do projeto: 
preservar a profissão de pescador, além de garantir-
-lhes a contagem do tempo de contribuição durante 
o período de defeso, de tal forma que não percam a 
condição de segurados do RGPS.

Por fim, a proposta garante, também, que o tra-
balhador pescador possa se aposentar com 25 anos 
de atividade permanente. Por que isso? No exercício 
da atividade, os pescadores profissionais industriais 
se expõem a diversos tipos de perigos, adversidades 
e perdem sua vitalidade por problemas diversos, como 
perda de visão, perda de audição, labirintite, dores de 
coluna e câncer. Uma vida sem convívio social e aci-
dentes diversos – porque atuam em alto-mar – tam-
bém contribuem nesse sentido. Portanto, a aposenta-
doria especial é uma reivindicação mais do que justa 
da categoria.

Acredito que a medida proposta é de inteira justi-
ça e se harmoniza totalmente às necessidades desses 
pescadores, ou seja, com a preservação tão desejada 
do meio ambiente e do homem, o ser humano.

Estarei, Sr. Presidente, na mobilização do pro-
jeto, em Itajaí, nesse fim de semana e, também, em 
Capivari de Baixo, em Blumenau e em Florianópolis.

Por fim, Sr. Presidente, quero, usando os últimos 
minutos, falar sobre o Dia do Professor. Vou usar exa-
tamente os 14 minutos que me garante o Regimento. 
Não vou falar com a profundidade que o discurso exige, 
mas tenho que falar dos nossos mestres.

Enfim, Sr. Presidente, a minha fala no dia de hoje 
se refere ao Dia do Professor. Para mim, quando eu 
falo do professor, estou falando da educação brasileira.

É possível afirmar que o Brasil é um país em que 
são raros os consensos. Talvez pela diversidade do povo 
e suas múltiplas culturas, talvez por aspectos geográ-
ficos ou mesmo históricos, como a imensa extensão 
territorial e o peculiar processo histórico, ou, ainda, 
devido a nossa fragmentação política, o fato é que não 
são comuns, entre nós, os pontos de convergência.
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É natural e é bom que haja divergências e con-
vergências. Mas, nesse caso, há convergência. Todos 
nós sabemos da importância dos professores.

Alguém poderia lembrar que alguns grandes te-
mas, como a necessidade imperiosa de mitigar as di-
ferenças sociais e regionais, buscar o desenvolvimen-
to sustentável, investir em infraestrutura ou reduzir o 
chamado “custo Brasil” atingem o consenso em parte. 
Mas, aí, basta que efetuemos a pergunta fundamental: 
como chegar a tais resultados?

E, pronto, de súbito passaremos ao consenso 
absoluto, sem nenhuma divergência, e daí nós entra-
mos na educação.

É isso precisamente o que ocorre quando o as-
sunto é a educação. Com efeito, não há um só cida-
dão, um só político ou autoridade, um só especialista 
ou estudioso do tema, enfim, que não declare, em 
alto e bom som, a necessidade premente de cuidar 
da educação nacional. Porém, ao exercer o diagnós-
tico e, principalmente, propor soluções, estará aberto 
um inesgotável manancial de informações, opiniões e 
análises que poucas vezes produzem massa crítica 
suficiente para orientar decisões no rumo deste ou 
daquele caminho.

Por isso, Sr. Presidente, subo a esta tribuna mais 
uma vez para discorrer sobre o importante trabalho de-
senvolvido, por exemplo, pela Fundação Victor Civita, 
em parceria com o Itaú BBA e a Fundação Telefônica, 
intitulado, Contribuições para Políticas Educacionais, 
o qual gerou um opúsculo de divulgação denominado 
“Pesquisas e políticas – o que elas indicam para a edu-
cação do Brasil”, publicado pela revista Nova Escola.

Trata-se, Sr. Presidente, de uma análise muito bem 
feita, de 25 estudos realizados desde 2006, e também 
das políticas públicas implementadas a partir daquele 
ano, principalmente nessa área.

Durante oito meses, as pesquisadoras Sofia Ler-
che Vieira e Eloísa Maia Vida, da Universidade Federal 
do Ceará, investigaram os estudos e as políticas públi-
cas do período, tentando responder a perguntas como: 
“O que as pesquisas em educação indicam para as 
políticas públicas da área?”. Ou: “Os formuladores de 
políticas se baseiam nos resultados de estudos para 
tomar suas decisões?” Ou: “Como essas duas áreas, 
pesquisas e políticas, têm-se relacionado?”.

Enfim, Sr. Presidente, ao longo das últimas déca-
das, temos obtido significativas conquistas nos diversos 
segmentos educacionais. A quase universalização da 
educação fundamental, a ampliação vertiginosa das 
escolas técnicas e profissionalizantes, bem como a 
educação superior – aqui eu destaco o ProUni e as 
cotas – figuram entre elas, assim como as avaliações 
externas.

Por outro lado – e aí vem um lado que nos preocu-
pa muito –, o piso salarial nacional (Lei nº 11.738/2008) 
representa uma inédita valorização para os profissionais 
da área, em paralelo aos mecanismos de qualificação, 
como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
à Docência e o Plano Nacional de Formação de Pro-
fessores da Educação Básica.

Restam, porém, muitos problemas, impasses e 
deficiências. Uma breve passada de olhos pelos jornais 
dos últimos dias mostra algumas dificuldades.

Começamos pelo piso. O próprio piso salarial da 
classe docente foi aprovado por esta Casa, sanciona-
do pela Presidente; cinco Governadores apelaram ao 
Supremo; o Supremo disse que o piso é constitucional, 
e, infelizmente, o piso ainda não é cumprido.

O piso salarial da classe docente, cuja vigência 
plena se deu apenas após longo embate que só foi re-
solvido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, encon-
tra-se novamente sob cerrada discussão, pois muitos 
Governadores questionam o índice de reajuste do piso 
e alegam não terem condições de pagá-lo em 2014.

Em fevereiro de 2013, foi instituído o novo valor 
de R$1,567 mil. É bom lembrar que um funcionário 
nosso, o auxiliar mais simples, tem o piso de mais de 
R$2 mil. E, infelizmente, alguns Estados – e eu vou 
ler o nome dos Estados, como sempre li e vou ler de 
novo – não pagam o piso de um professor, que nosso 
gabinete é o menor salário pago para o mais simples 
auxiliar, que tem também o seu valor, mas não há por 
que o professor ganhar pelo menos algo semelhante.

Mas, enfim, Sr. Presidente, lembramos que, na-
quela época da ação do Supremo, 11 Estados não hon-
ravam o piso salarial: Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, 
Maranhão, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, 
Rondônia e Sergipe.

As paralisações por melhores condições de tra-
balho e desenvolvimento na carreira também é uma 
constante. No Rio de Janeiro, o movimento dos pro-
fessores se dá contra um plano de cargos e salários 
que não contou com a participação dos representan-
tes da categoria.

Sancionada pelo prefeito, a nova lei causou re-
volta aos docentes, não restando alternativa senão a 
greve que já vai há mais de dois meses.

Em outro plano, lembro aqui, o jornal Folha de 
S.Paulo, com base em dados oficiais do Sistema de 
Avaliação da Educação Básica, mostra que a antiga 
prática da indicação política de dirigentes escolares, 
como os diretores, continua a todo vapor pelo País 
afora, quando deveriam ser todos os diretores, no 
meu entendimento, eleitos democraticamente pelo 
voto direto. Dos 56.911 diretores de escolas públicas, 
12.413, que correspondem a 21,8% desse universo, 
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foram indicados, infelizmente, politicamente. Ou seja, 
21% foram indicados politicamente.

Nessas escolas, infelizmente, se dá um distan-
ciamento maior entre as associações de pais e a dire-
toria, resultando em menor interação entre a escola e 
a comunidade e em níveis reduzidos de engajamento 
e busca de melhorias.

Enfim, Sr. Presidente, temos ainda outro número 
igualmente preocupante. O Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Enade) do ano de 2012 revelou 
que 30% dos cursos de Educação Superior na área de 
humanidades e ciências sociais aplicadas estão abaixo 
da média nacional, por terem recebido os conceitos 1 
ou 2, ambos considerados insatisfatórios.

De resto, nos rankings internacionais compara-
tivos, continuamos a patinar em posições não muito 
positivas.

Como pudemos constatar, temos pela frente o 
enorme desafio de encontrar soluções técnicas e pe-
dagógicas de qualidade que preencham, ainda, pré-
-requisitos políticos e práticos que os tornem exequíveis.

O trabalho Contribuições para Políticas Educa-
cionais levantou, Sr. Presidente, os principais achados 
dos 25 estudos analisados e construiu a convergência 
entre eles, consumada em oito propostas para a área.

A primeira proposta encontra ampla aceitação 
nos meios acadêmicos e já foi testada em países que 
lograram obter uma educação de alta qualidade, como 
a Coreia do Sul e a própria Finlândia.

Trata-se – aqui eu volto ao tema do motivo da mi-
nha fala, eu falei do conjunto do tema educação – de 
valorizar os professores e a equipe escolar, em um es-
forço que compreende não apenas a melhoria salarial, 
como também as formações continuadas para docentes 
e gestores, a atratividade da carreira, a atualização e 
melhoria dos currículos, a integração do pessoal de 
apoio e da comunidade, aí incluídos, principalmente, 
pais, alunos e professores.

Nos últimos anos, temos conferido maior atenção 
às avaliações externas, mas ainda nos falta utilizá-las 
como uma ferramenta eficaz para aprimorar o proces-
so de ensino e aprendizagem.

O País tem gerado análises que refletem o de-
sempenho dos estudantes, mas ainda há um longo 
caminho para transformar esses dados em informa-
ções de utilidade pedagógica, dentro de um período 
de tempo razoável.

Nesse sentido, ainda preocupa, Sr. Presidente, 
por exemplo, que 47% dos coordenadores pedagógi-
cos sequer conhecem o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de sua escola, um indicador 
criado em 2007.

Muito se fala em incorporar tecnologia à dinâmi-
ca de sala de aula, mas essa não é uma tarefa fácil. 
Primeiro, as ações nessa área precisam ser descen-
tralizadas e focadas no profissional que está na ponta, 
isto é, o professor.

É necessário, igualmente, que haja material pe-
dagógico de boa qualidade e um suporte adequado às 
escolas, seja quanto à qualificação do professor, seja 
quanto ao fornecimento de infraestrutura material – e, 
naturalmente, um salário decente. 

No fundo, fazer convergir toda a escola para o 
conceito de cultura digital, com sua inerente conecti-
vidade, espírito colaborativo e interatividade, constitui 
um grande e importante passo, mas que requer, para 
sua execução, uma significativa pré-aprendizagem.

Outro ponto que destacamos é a ausência de 
uma efetiva integração entre todos os setores do cam-
po escolar, ou seja, do campo da educação.

Sr. Presidente, eu me comprometi a ficar no tem-
po. Então, termino dizendo que nós todos temos que 
trabalhar como nunca. Avançamos na educação? Avan-
çamos. Triplicamos o número de escolas técnicas, 
triplicamos o número de universidades, avançamos 
no ProUni, nas cotas, mas, sem sombra de dúvida, a 
grande mola propulsora do País é a educação.

Por isso, neste dia em que se fala muito em edu-
cação e nos professores, quero também dizer que con-
cordo com toda a análise feita nas três pesquisas que 
constam aqui. É preciso investir no professor: salário, 
infraestrutura e, consequentemente, condições de tra-
balho para que ele possa exercer sua função de forma 
qualificada e ter, como eu diria, qualidade e padrão de 
vida que vai apontar caminhos melhores para toda a 
nossa juventude, para toda a nossa gente.

Sr. Presidente, vivam os professores! Vida longa 
e vida cada vez melhor para o tema educação.

Peço a V. Exª que considere na íntegra os meus 
dois pronunciamentos.

Fiquei nos meus 20 minutos.

SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMEN-
TOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 
– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 

Pronunciamento sobre aposentadoria especial 
para pescadores. 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje foi 
votado, na Comissão de Meio Ambiente, o Projeto de 
Lei do Senado nº 150/2013, de nossa autoria, que dis-
põe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social 
para dispor sobre a contagem do período de defeso 
no âmbito da pesca como tempo de contribuição e 
aposentadoria especial dos pescadores.
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Fiquei muito feliz com a aprovação do projeto 
na Comissão. Ele segue agora para a Comissão de 
Assuntos Sociais.

Esse projeto acrescenta ao art. 57 da Lei nº 8.213 
que o período de defeso na atividade pesqueira e afins, 
fixado por ato administrativo ou normativo da União, 
será considerado como tempo efetivo de contribuição 
para efeito de concessão de benefícios previdenciá-
rios e será descartado no cálculo do valor do salário-
-de– benefício. 

Também consta dele que, o Instituto Nacional do 
Seguro Social averbará como tempo de contribuição 
o período de defeso na atividade pesqueira e afins. 

No período do defeso, diz o projeto que o pes-
cador receberá 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 profissio-
nal ministrado pelo Ministério da Pesca, Ministério do 
Trabalho e Emprego e/ou através de convênios com 
os Sindicatos do ramo de atividade.

Conforme afirma o projeto, o segurado que no 
período de defeso exercer outra atividade profissional 
não será excluído do Registro Geral da Pesca.

E ainda que, o segurado pescador faz jus à apo-
sentadoria especial após vinte e cinco anos de con-
tribuição.

Sr. Presidente, quero apontar as justificativas que 
me levaram a apresentar esse projeto:

Primeiro, nós queremos adequar a legislação 
previdenciária com as normas de proteção ao meio 
ambiente. 

Todo ano 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.

Ora, essa proibição é de ordem pública e é mo-
tivada por decisão governamental com base na legis-
lação de proteção ao meio ambiente. 

Assim sendo, precisamos considerar 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 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.

Como podemos ver, trata-se, portanto, de situ-
ação excepcional que nos leva à outra motivação do 
projeto: preservar a profissão de Pescador além de 

assegurar-lhes a contagem de tempo de contribuição 
(Serviço) durante o período de defeso de tal forma 
que não percam a condição de segurados do RGPS.

Por fim, a proposta também sugere que seja es-
tendido aos pescadores, o direito de se aposentar após 
25 anos de exclusiva atividade pesqueira.

Por que isso? 
No exercício da atividade, os pescadores profissio-

nais industriais se expõem a diversos tipos de perigos, 
adversidades e perdem sua vitalidade por problemas 
diversos, como: perda de visão, perda de audição, 
labirintite, dores na coluna lombar e inclusive câncer.

Uma vida sem convívio social e acidentes di-
versos também contribuem neste sentido. Portanto, a 
aposentadoria especial é uma reivindicação mais do 
que justa da categoria.

Eu acredito que a medida proposta é de inteira 
justiça e se harmoniza totalmente às necessidades 
do ser humano com a preservação tão desejada do 
meio ambiente. 

Era o que tinha a dizer. 
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT 

– RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Pronunciamento sobre o Dia do Professor. 
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a minha 

fala de hoje é sobre o Dia do Professor e a educação 
brasileira. 

É possível afirmar que o Brasil é um país em 
que são raros os consensos. Talvez pela diversidade 
do povo e suas múltiplas culturas, talvez por aspectos 
geográficos ou históricos, como a imensa extensão 
territorial e o peculiar processo histórico, ou, ainda, 
devido a nossa fragmentação política, o fato é que não 
são comuns, entre nós, os pontos de convergência.

Alguém poderia lembrar que alguns grandes te-
mas, como a necessidade imperiosa de mitigar as di-
ferenças sociais e regionais, buscar o desenvolvimen-
to sustentável, investir em infraestrutura ou reduzir o 
chamado “custo Brasil”, atingem o consenso que tanto 
buscamos. Mas, aí, basta que efetuemos a pergunta 
crucial: como chegar a tais resultados? 

E, pronto, de súbito passaremos do consenso 
absoluto para uma divergência em alta escala.

É isto precisamente o que ocorre quando o as-
sunto é a educação. Com efeito, não há um só cidadão, 
um só político ou autoridade, um só especialista ou es-
tudioso do tema, enfim, que não declare em alto e bom 
som a necessidade premente de cuidar da educação 
nacional. Porém, ao exercer o diagnóstico e, principal-
mente, propor soluções – estará aberto um inesgotável 
manancial de informações, opiniões e análises que 
poucas vezes produzem massa crítica suficiente para 
orientar decisões no rumo deste ou daquele caminho.
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Por isso, Sr. Presidente, subo a esta Tribuna para 
discorrer sobre o importante trabalho desenvolvido pela 
Fundação Victor Civita, em parceria com o Itaú BBA e 
a Fundação Telefônica, intitulado: Contribuições para 
políticas educacionais, o qual gerou um opúsculo de 
divulgação denominado “Pesquisas e políticas – o que 
elas indicam para a educação do Brasil”, publicado 
pela revista Nova Escola.

Trata-se de uma análise de 25 estudos realizados 
desde 2006, e também das políticas públicas imple-
mentadas a partir daquele ano.

Durante oito meses, as pesquisadoras Sofia Ler-
che Vieira e Eloísa Maia Vida, da Universidade Fede-
ral do Ceará, investigaram os estudos e as políticas 
públicas do período, tentando responder a perguntas 
como: “o que as pesquisas em educação indicam para 
as políticas públicas da área?”. 

Ou: “os formuladores de políticas se baseiam nos 
resultados de estudos para tomar suas decisões?” Ou, 
ainda: “como essas duas áreas, pesquisas e políticas, 
têm-se relacionado?”

Srªs e Srs. Senadores, ao longo das últimas dé-
cadas, temos obtido significativas conquistas nos di-
versos segmentos educacionais. 

A quase universalização da educação funda-
mental, a ampliação vertiginosa das escolas técnicas 
e profissionalizantes, bem como da educação superior 
figuram entre elas, assim como as avaliações externas. 

Por outro lado, o piso salarial nacional (Lei no 
11.738/2008) representa uma inédita valorização para 
os profissionais da área, em paralelo aos mecanismos 
de qualificação, como o Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência e o Plano Nacional de Forma-
ção de Professores da Educação Básica.

Restam, porém, muitos problemas, impasses e 
deficiências. Uma breve passada de olhos pelos jornais 
dos últimos dias mostram algumas dessas dificuldades. 

O próprio piso salarial da classe docente, cuja 
vigência plena se deu apenas após longo embate que 
só foi resolvido no âmbito do Supremo Tribunal Federal, 
encontra-se novamente sob cerrada discussão, pois 
muitos governadores questionam o índice de reajuste 
do piso e alegam que não terão condições de pagá-lo 
em 2014. Em fevereiro de 2013, foi instituído o novo 
valor de 1.567 reais. 

Naquela época, 11 estados não honravam o piso 
nacional: Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Ron-
dônia e Sergipe.

As paralisações por melhores condições de tra-
balho e desenvolvimento na carreira também são uma 
constante. No Rio de Janeiro, o movimento dos pro-
fessores se dá em repúdio a um plano de cargos e 

salários que não contou com a participação dos re-
presentantes da categoria. Sancionada pelo prefeito, 
a nova lei causou revolta nos docentes, a quem não 
restou alternativa senão a greve – que já perdura por 
dois meses.

Noutro plano, o jornal Folha de S. Paulo, com 
base em dados oficiais do Sistema de Avaliação da 
Educação Básica (SAEB), mostra que a antiga prática 
da indicação política de dirigentes escolares, como os 
diretores, continua a pleno vapor pelo País afora. Dos 
56.911 diretores de escolas públicas, 12.413, que cor-
respondem a 21,8% desse universo, foram indicados 
politicamente. 

Nessas escolas, infelizmente, se dá um distan-
ciamento maior entre as associações de pais e a dire-
toria, resultando em menor interação entre a escola e 
a comunidade e em níveis reduzidos de engajamento 
e busca de melhorias.

Srªs e Srs. Senadores, trago-lhes ainda outro 
número, igualmente desalentador. 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudan-
tes (Enade) do ano de 2012 revelou que 30% dos cur-
sos de Educação Superior na área de humanidades e 
ciências sociais aplicadas estão abaixo da média na-
cional, por terem recebido os conceitos 1 ou 2, ambos 
considerados insatisfatórios. 

De resto, nos rankings internacionais comparati-
vos, continuamos a patinar em posições desonrosas, 
como no Programa Internacional de Avaliação de Es-
tudantes – PISA, da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Como pudemos constatar, temos pela frente o 
enorme desafio de encontrar soluções técnicas e pe-
dagógicas de qualidade, que preencham, ainda, pré-
-requisitos políticos e práticos que os tornem exequíveis.

O trabalho Contribuições para políticas educacio-
nais levantou, Senhor Presidente, os principais achados 
dos 25 estudos analisados e construiu a convergência 
entre eles, consumada em oito propostas para a área.

A primeira proposta encontra ampla aceitação 
nos meios acadêmicos e já foi testada em países que 
lograram obter uma educação de alta qualidade, como 
a Coreia do Sul e a Finlândia. 

Trata-se de valorizar os professores e a equipe 
escolar, em um esforço que compreende não apenas 
a melhoria salarial, como também as formações con-
tinuadas para docentes e gestores, a atratividade da 
carreira, a atualização e melhoria dos currículos, a 
integração do pessoal de apoio e da comunidade, aí 
incluídos, principalmente, os pais de alunos.

Nos últimos anos, temos conferido maior atenção 
às avaliações externas, mas ainda nos falta utilizá-las 
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como uma ferramenta eficaz para aprimorar o proces-
so de ensino-aprendizagem. 

O País tem gerado análises que refletem o de-
sempenho dos estudantes, mas ainda há um longo 
caminho para transformar esses dados em informa-
ções de utilidade pedagógica, dentro de um período 
de tempo razoável. 

Nesse sentido, causa espanto constatar, por 
exemplo, que 47% dos coordenadores pedagógicos 
sequer conhecem o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) de sua escola, um indicador 
criado no ano de 2007.

Prezados Colegas, muito se fala em incorporar 
tecnologia à dinâmica de sala de aula, mas essa não 
é uma tarefa fácil. Primeiro, as ações nessa área pre-
cisam ser descentralizadas e focadas no profissional 
que está na ponta, isto é, o professor. 

É necessário, igualmente, que haja material pe-
dagógico de boa qualidade e um suporte adequado 
às escolas, seja quanto à qualificação do professor, 
seja quanto ao fornecimento de infraestrutura material. 

No fundo, fazer convergir toda a escola para o 
conceito de cultura digital, com sua inerente conecti-
vidade, espírito colaborativo e interatividade, constitui 
um grande e importante passo, mas que requer, para 
sua execução, uma significativa pré-aprendizagem.

Outro ponto a destacar é a ausência de uma 
efetiva integração entre os diversos níveis de ensino. 
Na verdade, o próprio conceito de nível é ambivalente. 

O circuito da educação deveria contar com uma 
vasta interação curricular, capaz de assegurar um 
currículo com conteúdos mínimos nacionais, em con-
sonância com a orientação legal, e abrir-se para as 
especificidades das escolas e suas comunidades.

Srªs e Srs. Senadores, quero agora falar de um 
item que, embora pareça subjetivo, constrói-se sobre 
uma base deveras concreta. Há uma percepção de 
que o clima vigente na escola influi decisivamente so-
bre o rendimento. 

Mas só aqui isso é novidade. Com efeito, em 
diversas organizações esse fato já é reconhecido há 
décadas. No entanto, na área educacional não encon-
tramos medidas para detectar, avaliar e, eventualmente, 
modificar o “clima da escola”. 

Noutras palavras, não temos instrumentos para 
perceber se o relacionamento interpessoal entre pro-
fessores, alunos, corpo gestor e demais funcionários 
segue uma linha de normalidade, facilitando a própria 
missão da escola.

15 de outubro, comemoramos outro “dia do pro-
fessor”. Para que avancemos e superemos o discurso 
apenas laudatório, embora os professores mereçam 
todos os elogios pela passagem de seu dia, é que 

trouxe hoje para nossa reflexão conjunta os principais 
resultados desse estudo denominado Contribuições 
para políticas educacionais.

Srªs e Srs. Senadores, ele nos traz ainda outras 
três propostas abrangentes. Primeiro, é indispensável 
cuidar do acesso à educação infantil. 

Pesquisas mostram que a iniciação precoce aos 
estudos promove uma base sobre a qual irá se cons-
truir um repertório maior e mais sólido – um legado 
para toda a vida. 

Hoje, um pouco mais de 80% da população de 4 
e 5 anos já se encontra atendida, o que é bom. Porém, 
resta-nos um caminho árduo na busca por qualidade, 
pois muitas creches e pré-escolas são inadequadas, 
pois contam com profissionais mal-preparados para 
lecionar nessa faixa etária, além de não haver currí-
culos especiais para esse público, que os estimule a 
ampliar os conhecimentos. 

O Plano Nacional de Educação estipula metas 
para essa população, mas, como todos sabem, o PNE 
ainda tramita nesta Casa.

Em segundo lugar, como sublinha o Nobre Co-
lega Cristovam Buarque, vivemos um tempo em que 
é indispensável educar para as habilidades do futuro. 

É preciso aprender a aprender indefinidamente, 
incorporando recursos tecnológicos, novos conceitos 
e paradigmas, dentro de uma abordagem ao mesmo 
tempo aberta, crítica e cooperativa. 

Sob tal espírito, é preciso debater temas contem-
porâneos, como a cidadania, a sustentabilidade e a re-
dução das disparidades econômicas, sociais e culturais.

Por fim, Senhor Presidente, temos de promover e 
assegurar a aprendizagem de todos, mas não apenas 
quanto ao acesso à escola. 

Mais que isso, nossas crianças e jovens têm de 
se manter na escola, cumprir os ciclos na idade certa, e 
com o nível de aprendizado satisfatório para cada etapa. 

Trata-se de um objetivo que visa acabar com a 
exclusão escolar, em sentido lato, mas também, e tal-
vez principalmente, proporcionar ao Brasil um salto de 
qualidade que nos permita evitar, no médio prazo, o 
risco de um “apagão” educacional. Eis o “Dia do Pro-
fessor” que tanto almejamos!

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Cumprimento V. Exª, Senador 
Paulo Paim. Eu tinha dado mais dois minutos porque 
V. Exª trata de um tema que é da maior importância 
neste dia.

Convido, para fazer uso da palavra, o Senador... 
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 

Governo/PSOL – AP) – Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Pela ordem, querido e bom cole-
ga Randolfe Rodrigues.

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco Apoio 
Governo/PSOL – AP. Pela ordem. Sem revisão do 
orador.) – Caríssimo Presidente Jorge Viana, da terra 
onde nascem nossos rios, eu queria, nos termos do 
art. 167, combinado com o art. 255, inciso I, alínea “b”, 
do Regimento Interno do Senado Federal, requerer a 
V. Exª a inclusão em pauta do Requerimento nº 1.203, 
de 2013, de minha autoria, em alusão a hoje, 15 de 
outubro, dia nosso, Dia do Professor. 

Requeiro a V. Exª que seja incluído para aprecia-
ção o Requerimento nº 1.203, de minha autoria, para 
que, na próxima sexta-feira, possamos realizar, no 
plenário desta Casa, uma sessão especial destinada 
a homenagear os professores, por ocasião da cele-
bração do dia de hoje, dia destinado à homenagem 
aos mestres, aos professores, estes que têm a arte de 
aprender e de ensinar a todos os brasileiros.

Então, solicito de V. Exª, de acordo com o Regi-
mento Interno, que seja incluído, na Ordem do Dia da 
sessão de hoje, o meu Requerimento nº 1.203, para 
que, nesta sexta-feira, ainda na semana do professor, 
possamos fazer sessão especial de homenagem.

Peço o deferimento de V. Exª, para ser incluído 
na Ordem do Dia. 

Peço, ao mesmo tempo, desculpas ao meu Líder 
Wellington Dias por ter interrompido o deslocamento 
dele até a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Caro, com a compreensão do 
colega Líder Wellington, respondo o questionamento 
de V. Exª.

Está na mesa o expediente de V. Exª, requeren-
do uma sessão especial para o próximo dia 18, ob-
viamente após as 16 horas. Com a compreensão do 
Líder Wellington, coloco em apreciação, porque, regi-
mentalmente, podemos apreciar a qualquer momen-
to, após a Ordem do Dia, o requerimento do Senador 
Randolfe Rodrigues.

Em sessão anterior foi lido o Requerimento nº 
1.203, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues e 
outros Senadores, que solicita a realização de sessão 
especial destinada a homenagear os professores, por 
ocasião da celebração do Dia do Professor, a realizar-
-se no dia 18 de outubro.

Ponho em votação o requerimento.
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.

Faremos a sessão no dia 18, a partir das 4 ho-
ras da tarde. Encerrada a sessão ordinária, faremos, 
então, essa sessão especial.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Com a palavra, o Líder Welling-
ton Dias.

Em seguida, estou como orador inscrito, fazen-
do o revezamento entre os líderes inscritos e a lista 
de oradores.

Com a palavra V. Exª, meu Líder Wellington Dias, 
nosso Líder, o maior líder da Casa, tem o maior reba-
nho na Casa.

O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco Apoio Go-
verno/PT – PI. Como Líder. Sem revisão do orador.) – 
Agradeço V. Exª, e é uma honra fazer uso desta tribuna 
tendo V. Exª como meu Presidente, juntamente com o 
nosso querido Senador Inácio Arruda. 

Saudando aqui o Senador Randolfe, parabe-
nizamos e apoiamos, pela Bancada do Partido dos 
Trabalhadores, a aprovação desse requerimento para 
sessão especial na próxima sexta-feira.

Sr. Presidente, tive o privilégio de estar, na última 
sexta-feira, na cidade de Uruçuí, onde inauguramos a 
sede da agência da Caixa Econômica Federal, com 
o Superintendente Emanuel, com a presença de De-
putados Federais, como o Deputado Assis Carvalho, 
Deputados Estaduais – ali o Deputado Fábio Novo, 
Deputada Rejane –, a presença também da Prefeita 
do Município de Uruçuí, Renata, os Vereadores, enfim 
todas as lideranças.

Além de comemorar a presença dessa importante 
instituição, a Caixa Econômica Federal, com Veloso, 
nosso gerente, também travamos um importante di-
álogo com os produtores. E a maior reivindicação da 
região é a regularização fundiária. É uma região que 
é a região dos cerrados do Estado do Piauí, onde te-
mos a necessidade de um cuidado todo especial na 
área da regularização das propriedades para evitar a 
judicialização que ali ocorre, principalmente no com-
bate à grilagem, e para evitar a insegurança jurídica 
nessa área.

Estou tratando com o Ministro Pepe Vargas, Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário – que fará a entrega, 
na próxima sexta-feira, de equipamentos ao Estado do 
Piauí –, para que interceda junto ao Estado, garantin-
do que essa região do País possa, com tranquilidade, 
trabalhar a produção.

Sr. Presidente, também tive o privilégio de rece-
ber uma homenagem no Município de Altos, no Piauí. 
Estive com diversas lideranças, inclusive com o Gover-
nador do Estado, a Prefeita Patrícia, a Câmara Munici-
pal, que ali também entregava títulos de cidadania. A 
Prefeitura estava entregando a medalha Zé da Prata, 
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que é uma homenagem importante naquele Municí-
pio, na comemoração dos seus 91 anos de emanci-
pação. Pude presenciar a celebração de convênios 
para reforma do hospital, para asfaltamento urbano, 
para recebimento de ambulância, e quero destacar o 
importante trabalho da equipe da Prefeita Patrícia nos 
destinos do Município de Altos. 

Tive ainda a oportunidade de, em Teresina, en-
tre tantas agendas, visitar um trabalho especial, que 
é o MP3. É um movimento pela paz na periferia, um 
movimento premiado no Brasil e no mundo. Foi objeto 
de reportagens de âmbito nacional e internacional. É 
um trabalho liderado pelo Prof. Júnior, para que pes-
soas envolvidas com drogas, que estão no mundo da 
criminalidade, de roubos, assaltos – alguns até mes-
mo passando por situações de assassinato – tenham 
a oportunidade de reconstruir suas vidas, mediante 
o esporte, a cultura, a educação e, principalmente, a 
qualificação profissional e para o trabalho. Ali há par-
cerias com a Fundação Banco do Brasil, com o setor 
privado, com o Estado, com o Município. Estamos 
buscando a renovação desse convênio junto à Funda-
ção Banco do Brasil e ao Ministério da Cultura, para o 
funcionamento do cine móvel e um conjunto de outras 
ações destacadas pelo MP3, esse belíssimo trabalho 
no Município de Teresina. 

Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, 
quero também, no Dia dos Professores, render uma 
homenagem especial àqueles e àquelas que ajudam a 
construir um país melhor: as professoras e professores 
de todo o Brasil. Neste 15 de outubro, começo lembran-
do o excelente trabalho feito com paixão, dedicação e 
compromisso de um professor no Piauí, Antonio Car-
doso do Amaral, que, aliás, é capa do nosso jornal do 
Senado Federal, no dia de hoje. Esse professor realiza 
um extraordinário trabalho junto com o Prof. Xavier e 
tantos outros professores e professoras no Município 
de Cocal dos Alves.

Sr. Presidente, o trabalho desse professor piauien-
se é recompensando todos os anos, desde 2005, com 
excelentes desempenhos dos estudantes de Cocal 
dos Alves nas Olimpíadas de Matemática, Química e 
Língua Portuguesa.

Ano após ano, o pequeno Município localizado no 
norte do Piauí se destaca pela preparação que seus 
alunos apresentam nas competições. À frente dessa 
história de sucesso, estão professores como Antônio 
Cardoso do Amaral, que dá aulas nas escolas públi-
cas onde estudam os alunos campeões. Repito: ele 
mesmo que cursou Matemática, influenciado por um 
entusiasta da educação e da Matemática, um Doutor 
em Matemática da Universidade Federal do Piauí, o 
Prof. Xavier.

Os bons resultados obtidos logo na primeira edi-
ção da Olimpíada Brasileira de Matemática, em 2005, 
fizeram com que alunos e professores passassem a 
acreditar mais no potencial deles e a sonhar com ou-
tros bons resultados.

Srªs e Srs. Senadores, a dedicação desses pro-
fissionais do ensino conseguiu despertar nos alunos 
a vontade de participar com mais intensidade das ati-
vidades propostas, melhorando seu desempenho seja 
nas atividades escolares ou nas competições das mais 
diversas áreas.

Também temos outros exemplos do excelente 
trabalho desenvolvido por professores no meu Piauí. 
O Instituto Dom Barreto, o Educandário Santa Maria 
Goretti, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, o Co-
légio São Francisco de Sales são alguns dos centros 
educacionais listados como os melhores do Brasil. Na 
área pública, destaco a Escola Estadual José Narci-
so da Rocha Filho, de Piripiri; a Escola Raldir Bastos, 
em Teresina; a Escola Meio Norte; a Escola Armando 
Burlamaqui, onde eu mesmo estudei, no Município de 
Oeiras, entre outras da rede pública.

O ranking nacional do Enem mostra que os pro-
fessores dessas escolas dedicam-se a construir um 
modelo de ensino diferenciado que resulta no bom 
desempenho dos alunos piauienses em provas como 
o Enem. Destaco ainda o trabalho na área do ensino 
técnico e do ensino profissionalizante do Instituto Fe-
deral, das faculdades e da Universidade Federal, que 
colocam nossos alunos como bem avaliados em âm-
bito nacional.

No início do meu governo, em 2003, comecei 
uma trajetória na busca da valorização dos professores 
em meu Estado, que, na época, recebiam o salário de 
R$420,00 por mês e que se aposentavam com um sa-
lário de R$110,00. Era preciso fazer um complemento 
ao salário mínimo. Essa era a realidade do Piauí em 
2003. E fico feliz de dizer que, antes mesmo da apro-
vação do Piso Nacional dos Professores, nós já pagá-
vamos salários equivalentes ao primeiro piso que ali 
foi colocado. Hoje, o Piso Nacional é de R$1.567,00; 
no Piauí, o valor é de R$1.814,00.

Temos de prosseguir com um ganho real, e é isso 
que vamos aprovar no Plano Nacional de Educação, e 
com novas fontes de financiamento a partir de 2014, 
com recursos como os dos royalties e do Fundo So-
cial do Petróleo. Tive o privilégio aqui, com outros, de 
ajudar na tramitação dessa matéria. E temos de co-
brar dos Estados que não pagam o piso, um piso que 
é considerado ainda baixo. Muitos Estados, com disse 
o Senador Paulo Paim, ainda não pagam esse piso.

Sabemos que o caminho é longo. Hoje, o Dia do 
Professor completa 50 anos de comemoração no Brasil. 
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E ainda há muito a conquistar. A valorização da carreira 
tem sido um objetivo constante dos nossos Governos, 
dos Governos Estaduais e do Governo Federal.

O Ministério da Educação lançou recentemente 
um programa para estimular jovens a seguir a carreira 
docente nas áreas de Exatas e de Biológicas. Estudan-
tes do ensino médio poderão receber bolsas de ensino 
para participar de programas de iniciação científica nas 
áreas de Química, de Física, de Matemática e de Bio-
logia. É parte de um plano que começou lá atrás, no 
governo do Presidente Lula, e que prossegue agora 
no Governo da Presidenta Dilma, neste instante tendo 
à frente o nosso colega ex-Senador, o atual Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante.

O Governo Federal também está investindo na 
qualificação do professor. Um exemplo é o edital lan-
çado para que professores de língua inglesa na rede 
pública possam se candidatar ao curso de aperfeiço-
amento em Didática ministrado pelo Instituto de Edu-
cação da Universidade de Londres, no Reino Unido.

Lembro-me aqui das minhas primeiras professoras 
de língua estrangeira, de língua inglesa, a Profª Celina 
Martins e a Profª Vilma, entre outros com os quais tive 
o privilégio de conviver no aprendizado.

O Brasil se situa entre os 5% de países que mais 
avançaram na educação, mas ainda estamos entre os 
20% com o pior desempenho educacional. Estamos 
caminhando rápido, mas os outros países continuam 
avançando também. Por isso, temos de acelerar mais 
ainda o investimento em educação, na valorização do 
professor e de todos que trabalham na educação, na 
preparação dos alunos, nas condições de trabalho e 
na qualidade da educação, preparando-os para o tra-
balho e para a vida.

Mas, hoje, aproveito para agradecer a dedicação 
de vários professores importantes para nós piauien-
ses. Primeiro, destaco, do ponto de vista pessoal, a 
minha primeira professora, que foi a minha mãe. Era 
ainda, meu querido Inácio Arruda, o tempo da palma-
tória, quando se fazia uma pergunta da tabuada, do 
ABC, e você não sabia se olhava para o livro ou para a 
palmatória. A gente superou essa fase da opressão e 
passou a trabalhar a condição da qualidade do ensino.

Destaco a Profª Iri, a Profª Madalena e muitos 
outros.

Destaco aqui a Profª Regina Sousa, que tenho 
o privilégio de ter como minha suplente e que é mui-
to dedicada – ela é uma ex-quebradeira de coco que 
venceu na vida –; o professor e poeta Cineas Santos, 
apaixonado pela cultura do meu Estado, juntamente 
com o Prof. Wellington Soares, Romero e muitos outros; 
o Prof. Damião; o Prof. Marcílio, um dos fundadores do 
Colégio Dom Barreto, uma das grandes revelações nas 

avaliações de educação no Brasil, chegando a primeiro 
lugar na educação brasileira.

Quero destacar ainda o Prof. Antônio Francisco, 
do Município de Várzea Grande, também conhecido 
como Mitônio; o Prof. Damião; o Prof. Fonseca Neto, 
professor de História da Universidade Federal; o Prof. 
Antônio José Medeiros.

São muitos os homens e as mulheres que mere-
cem nossos aplausos. Sei que, ao comentar o nome de 
alguns, cometo o equívoco de me esquecer de vários 
que trabalham comigo, como o Prof. Francisco Antônio 
e muitos outros.

Para todos os nossos professores e professo-
ras que, todos os dias, entram nas salas de aula e 
se dedicam a ensinar, meus parabéns e o meu muito 
obrigado! Mais do que isso, assumimos o compromis-
so de estarmos juntos na luta por melhorias para os 
professores e para a educação, para o bem do Brasil.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Seguindo a sequência de 
oradores inscritos, vamos ouvir agora a palavra do 
Senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores 
do Estado do Acre, neste dia 15 de outubro, Dia do 
Professor, em pleno debate do Plano Nacional de Edu-
cação no Congresso Nacional, agora sendo discutido 
pelos Srs. Senadores.

Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco Apoio Governo/PT 

– AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Eu queria vir à tribuna, como vários outros 
Colegas já fizeram, para homenagear as professoras 
e os professores, os nossos mestres. Quem de nós 
não tem boas lembranças, Presidente Inácio Arruda, 
desses bons tempos, de termos tido, na nossa forma-
ção, professoras e professores?

Hoje, fiz uma postagem na minha fan page e 
queria aqui fazer a leitura. Primeiro, eu pus ali uma 
frase de Cora Coralina. Eu queria homenagear todas 
as professoras e todos os professores com esta fra-
se, que diz: “Feliz aquele que transfere o que sabe e 
que aprende o que ensina.” É de Cora Coralina essa 
frase. O bom professor faz isso, transfere o que sabe 
e aprende o que ensina.

Talvez, nunca este País tenha necessitado tanto 
das professoras e dos professores como agora, por-
que o Brasil agora se agigantou. O Brasil, agora, co-
meçou a fazer a inclusão social de dezenas de milhões 
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de pessoas. O Brasil, agora, disputa um melhor lugar 
neste mundo. E, sem sombra de dúvidas, indepen-
dentemente da coloração partidária a que estejamos 
filiados, temos um consenso, o de que a educação é 
a maior de todas as prioridades.

Se discutirmos infraestrutura, vamos ter de levar 
em conta que infraestrutura sem educação não é nada. 
Se discutirmos a melhoria dos serviços públicos, se 
discutirmos investimento, temos de sempre levar em 
conta que, para esta Nação fantástica que é o Brasil, 
a educação é que nos vai garantir uma melhor colo-
cação, de maneira sustentável.

Não tenho dúvida de que crescimento econômi-
co o Brasil pode experimentar, mas uma mudança na 
qualidade de vida do nosso povo e o encontro do País 
com o desenvolvimento sustentável só vão se dar se, 
de fato, a educação for prioridade.

Eu fiz uma postagem que reproduzo aqui, da tri-
buna do Senado:

Queridas professoras e professores, hoje quero 
homenagear aqui os professores, em especial 
os do nosso Acre.
Ser professor é exercer uma das mais bonitas 
profissões. É preciso, antes de tudo, ter mui-
to amor pelo que faz. É mais do que ensinar, 
é cuidar. Vocês são parte das nossas vidas.

Pus mais: “No Governo, apostamos na educação. 
Como não há educação sem professor, apostamos 
nos professores.”

E aí faço aqui uma referência: por que não cha-
mar este dia de Dia da Professora? Nós sempre nos 
referimos a este dia como o Dia do Professor, mas o 
maior número é de professoras. Elas são a maioria.

E aí eu falo: “Vencemos. Tiramos o Acre das últi-
mas posições no ranking nacional no quesito educação 
e o levamos para as primeiras posições. Mas a luta se-
gue”. É o que eu afirmo. Foi assim, então, na Prefeitura 
comigo, tendo como Secretário Binho Marques; depois, 
no Governo, tendo como Secretário de Educação Bi-
nho Marques e uma equipe competente e dedicada. 
Eu cito aqui Maria Correia, Maria Luiza e muitas pes-
soas que, na Capital e no interior, na Secretaria e nas 
escolas, nos ajudaram a fazer essa grande mudança.

Esse nosso trabalho seguiu no segundo manda-
to, com Binho sendo Vice-Governador e trabalhando 
acumulando a Educação e, depois, com Binho sendo 
Governador por quatro anos. E, agora, ele segue, tendo 
à frente Tião Viana, que segue fazendo da educação 
a nossa maior prioridade.

Na Prefeitura, depois de uma lamentável inter-
rupção, a nossa prioridade na educação foi retomada 
pelo professor, economista e grande Prefeito Raimundo 

Angelim. Por oito anos, Rio Branco também ganhou 
prêmios, Rio Branco se firmou como uma cidade com 
boa qualidade no ensino, um ensino que disputa, ago-
ra, bons indicadores no ranking nacional. E, agora, a 
educação segue como prioridade, tendo à frente o 
nosso Prefeito Marcus Alexandre.

Sr. Presidente, caros colegas, nós fizemos uma 
fórmula que não é uma fórmula mágica. No Acre, ha-
via um dos piores salários de professores do Brasil: o 
salário não passava de R$120,00 quando assumi. E 
o salário de quem trabalhava no interior atrasava até 
cinco meses, Presidente Inácio Arruda. Nós colocamos 
o salário do Acre, quando eu ainda estava no Gover-
no, entre os três maiores do Brasil, nunca atrasamos o 
salário de nenhum servidor um único dia, e isso segue 
com Tião Viana no Governo, já no 15º ano.

Criamos uma cultura de respeitar servidor, mas 
de respeitá-lo não pagando salário de miséria, de 
respeitá-lo pagando bons salários, num Estado pobre, 
que pagava melhor salário do que o de São Paulo. O 
salário pago no meu Estado disputava com um salá-
rio que era bom – inclusive, na época, Cristovam era 
o Governador –, o do Distrito Federal.

Então, melhoramos os salários, melhoramos a 
formação, criamos um modelo de escola que se adap-
tasse à região, à Amazônia, e interferimos diretamente 
na gestão da escola, democratizando, mas estabele-
cendo critérios para seus gestores. 

Fizemos um trabalho fantástico, que envolveu o 
próprio sindicato da categoria e a associação dos di-
retores. E o certo é que, sem falsa modéstia, eu tenho 
muito orgulho de ter, de alguma maneira, feito parte 
dessa história e, com o poder de mando, com o poder 
de decisão que tinha, ter trabalhado pela educação.

O Governador Binho, que foi o nosso engenheiro 
da construção desse trabalho, é, hoje, um dos auxilia-
res do Ministro Aloizio Mercadante, como Secretário 
do Ministério da Educação, e segue fazendo sucesso.

Mas eu queria aqui, caro Inácio, dizer que, quan-
do fui convidado para me candidatar ao governo, eu 
estava inspirado no nosso Luiz Inácio Lula da Silva, 
que sempre demonstrou: “Se você vai governar um 
Estado, conheça bem esse Estado”. Eu uso sempre 
uma frase: nossa cabeça está onde estão nossos pés. 
E eu tinha uma conclusão: o Lula é o brasileiro que 
mais conhece o Brasil – ele andou por todo canto –, 
mas conhece de perto, conversando com as pessoas. 
E fez isso na busca de encontrar os problemas, de de-
bater e de pensar as soluções.

No Acre, eu tentei, de certa maneira, repetir isso 
e falei: se vir a ser governador, eu serei o acriano que 
mais conhece o Acre. Andei por todos os rios, nos se-
ringais, a pé; fiz travessias de cinco dias, andando de 
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um rio para outro; fiz viagens de semanas, andando 
nos rios, conversando com as pessoas, a cavalo, de 
burro, atolando em carro, e pude conhecer de perto e 
profundamente um Estado em que me orgulho de ter 
nascido, que é o nosso Acre.

Uma vez, cheguei à cabeceira do Rio Acre, numa 
comunidade do Icuriã – e sempre que chegava a es-
ses lugares, conversava com os mais antigos, com 
a comunidade, mas procurava falar também com os 
jovens –, e havia um grupo de jovens, que falou: “A 
gente quer reunir contigo, Jorge, mas a gente sempre 
faz a reunião debaixo daquela árvore”. E fomos para 
debaixo da árvore fazer uma reunião.

Eu, querendo conhecer melhor a juventude, que 
mora em um lugar muito distante. Agora está mais 
perto, porque há um ramal, que nós construímos, mas 
chegava a demorar, Paim, seis dias de barco até a pri-
meira cidade, Sena Madureira. 

Demorei dois dias a cavalo para chegar a esse 
lugar, na cabeceira do Rio Acre. E, reunindo-me com 
os jovens, falei: “Mas o que fazem vocês? Você estuda? 
Você estuda”? E olhei para uma moça muito bonitinha, 
uma garota, entrando na adolescência ou já adoles-
cente, chamada Márcia – isso, em 1998 –, e perguntei: 
“Você estuda”? Ela disse: “Eu estudo”. “Mas, que série 
você faz? É uma boa aluna?” Ela respondeu: “Sou uma 
ótima aluna”. “E que série você faz?” Ela disse: “Estou 
fazendo, pela terceira vez, o quarto ano primário”. Eu 
falei: “Mas, como”? Já fui tentando dar um carão. Per-
guntei: “Mas, como? Você me disse que é uma ótima 
aluna e está repetindo três vezes a quarta série”? Eu, 
na minha ignorância, fiz a pergunta, e ela disse: “Não, 
estou repetindo porque aqui só tem até a quarta série. 
Eu não quero deixar de estudar. Eu fico estudando. 
Termina o ano, e faço de novo; no outro ano, faço de 
novo. Mas sou a melhor aluna”.

Vejam com o que esbarrei! O que aconteceu, 
quando cheguei ao Governo? Assumi um compromisso 
comigo mesmo de que haveria da quinta até a oitava 
série e o segundo grau em todos os lugares e vilas do 
Acre. Não havia segundo grau nessa época nem na 
sede dos Municípios, e havia dois mil professores leigos. 

Quem está me ouvindo pela Rádio Senado e pela 
TV Senado talvez não saiba o que é professor leigo. 
Professor leigo é aquele que não é professor, mas é o 
único da comunidade que sabe escrever alguma coisa 
ou que sabe ler alguma coisa. Aí vira professor. Estou 
falando de 1998.

Sabem o que aconteceu? A Márcia, hoje, tem um 
diploma de nível superior. 

No primeiro ano como Governador, peguei de 
novo um cavalo, dois dias de viagem – e não é fácil 
dois dias de viagem no meio da floresta. Só que eu 

estava acompanhado de muitas outras pessoas mon-
tadas a cavalo. E, num deles, estava um professor para 
implantar a escola da quinta à oitava série. 

Depois, no Governo, com a ajuda do Governador 
Binho, nós implantamos – foi a primeira vez em que 
ocorreu isso no Brasil, e lamentavelmente, não foi tão 
divulgado, como deveria – curso de nível superior em 
100% dos Municípios do Acre. Cem por cento! Fiz um 
convênio com a Universidade Federal do Acre e falei: 
“Há uma exigência: cursos em todas as sedes munici-
pais, em 22 Municípios”. É a totalidade dos Municípios 
do Acre. Em 15 deles, um curso de Economia, além 
de ter garantido a formação de todos os professores 
do Acre naquela época, rurais, indígenas e urbanos, 
do Município e do Estado. 

Por isso que, hoje, quando se abrem os indica-
dores de educação no Brasil, o Acre não toma sobres-
salto. Nós, que éramos os últimos colocados, graças a 
Deus, agora podemos dizer que, no Dia da Professora, 
no Dia do Professor, estamos disputando colocações 
de destaque no Norte, no Nordeste e diante da média 
nacional. Ainda é pouco. Ainda há muito a ser feito, 
mas, se não celebrarmos as conquistas, como pode-
remos merecer e criar ambientes para alcançarmos 
mais conquistas?

Então, eu queria concluir as minhas palavras. Não 
vou usar todo o meu tempo, porque vim aqui hoje para 
homenagear todos os trabalhadores em educação que 
me ajudaram a fazer a mais importante mudança no 
Acre. Não fiz sozinho. O Governador Binho foi o ar-
quiteto desse trabalho. Nós trabalhávamos juntos. E, 
agora, essa mudança segue com o Tião. 

Eu queria, então, concluir as minhas palavras, 
daqui da tribuna, como encerro minha manifestação na 
fan page: do fundo do meu coração, dou os parabéns 
a todas as professoras e a todos os professores neste 
dia. E digo que a luta que temos pela frente, para que 
o Brasil definitivamente se torne uma grande nação, 
passa necessariamente pela valorização da educação.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/

PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – CE) – Agradecemos a V. Exª.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Pela ordem também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – CE) – V. Exª vai ajudando, com 
essa contribuição do Acre, a melhorar a educação do 
Brasil inteiro.

O próximo orador é o Senador Valdir Raupp, mas, 
antes, concedo a palavra, pela ordem, em uma sequ-
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ência, a Ricardo Ferraço e, em seguida, ao Senador 
Blairo Maggi.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – É o contrário, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Ao Blairo Maggi e, em segui-
da, ao Ricardo Ferraço.

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Muito obrigado.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Por ordem de importância e por ordem 
biológica, o Senador Blairo Maggi. 

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Pela ordem de importância. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/
PR – MT) – Não. Pela rapidez no gatilho!

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Senador Blairo. 

O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco União e Força/PR 
– MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
dente, quero comunicar a esta Casa o falecimento no 
dia de ontem do nosso querido amigo ex-Presidente 
do Tribunal de Contas de Mato Grosso o Sr. Ary Leite 
de Campos. Aos 73 anos, ele faleceu ontem, na cidade 
de São Paulo, às 20h30. 

De família tradicional da política de Mato Grosso 
e, principalmente, de Várzea Grande, é primo dos ex-
-Governadores Júlio Campos e Jayme Campos. 

Foi eleito prefeito de Várzea Grande entre 1970 
e 1973, quando teve início o processo que culminaria 
em uma cidade industrial, trazendo grandes indústrias 
para o Município e aumentando o desenvolvimento 
daquela cidade.

Também em 1974, ele se elegeu pela primeira 
vez Deputado Estadual. Em 1978 e 1982, ele se elegeu 
para novos mandatos como Deputado Estadual. Em 
1986, ele se tornou Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado e também, depois, tornou-se o Presidente, 
permanecendo lá até 2009, quando se aposentou e 
seguiu a sua vida normal como aposentado.

O Sr. Ary Leite de Campos deixa a esposa, Nilda 
Godoy de Campos e os filhos Gonçalo Domingos de 
Campos Neto, atual Conselheiro do TCE/MT, Lise Laura 
Campos e Naise Godoy de Campos Freire.

Eu gostaria, então, de deixar registrado o faleci-
mento do ex-Conselheiro e Presidente do Tribunal de 
Contas, uma pessoa importante da política de Mato 
Grosso, de uma família tradicional em Várzea Grande 
e em toda a baixada cuiabana.

Ficam aqui registrados os meus sentimentos a 
toda a família.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – A Mesa se associa às con-
dolências à família e une-se ao pronunciamento de V. 
Exª de pesar ao povo de Mato Grosso.

Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
– Quero solicitar a V. Exª a palavra na condição de 
primeiro Vice-Líder do PMDB, quando for oportuno e 
conveniente em função do rodízio.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Como Líder do Bloco, vai se 
manifestar agora o Senador Valdir Raupp.

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Vai falar como Líder da Maioria. Eu 
pretendo falar com Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Nesse caso, o PMDB tem a 
Liderança das duas posições. Ele lidera o Bloco da 
Maioria e o PMDB. A não ser que o PMDB resolva in-
dicar um outro Líder para a Maioria!

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Eu aguardo uma outra oportunidade.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – ES) – Mas V. Exª pode se inscrever.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/

PMDB – ES) – Já estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – ES) – Com a palavra o Senador 
Valdir Raupp.

O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB 
– RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. 
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é, sem dúvida, 
um dos dias mais importantes do nosso calendário. 
Um dia de comemoração. Mas, muito mais que uma 
celebração…

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – ES) – Senador Valdir Raupp, uma 
correção que eu tenho que fazer de imediato.

A Direção da Mesa me comunica que V. Exª pode 
se inscrever para falar, então, pela Maioria. E V. Exª 
fala pelo PMDB. Valdir Raupp, pelo PMDB, e V. Exª, 
pelo Bloco da Maioria.

Nós temos que fazer as correções sempre de 
imediato, para não ficar dúvida.

Senador Valdir Raupp, V. Exª tem a palavra.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco Maioria/PMDB – 

RO) – Mais que uma celebração, Sr. Presidente, hoje 
é um dia de reflexão. É porque hoje é o dia em que 
reverenciamos os verdadeiros construtores de um País 
livre, democrático e soberano. Construtores da nossa 
história passada, presente e, principalmente, futura.
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Hoje é, portanto, o dia dos construtores do Brasil, 
mestres da nossa melhor obra: o País que todos nós 
queremos. Um País mais igual, mais justo e onde as 
oportunidades sejam democratizadas. E esse mesmo 
País somente será real com a melhor distribuição do 
conhecimento. Obra, portanto, dos mestres das nos-
sas escolas, em todos os níveis. Mestres na obra de 
ensinar; mestres na obra de construir o País de todos 
os nossos sonhos.

Sem os professores, não teríamos outra profissão, 
qualquer que seja ela. É que não é possível a prática 
do conhecimento, por mais necessário que ele seja, 
sem que esse mesmo conhecimento seja transmitido 
ou ensinado. E o ensino é a palavra que identifica o 
professor. Sem o professor, não haveria a Engenharia, 
nem a Arquitetura, nem o Direito, nem a Filosofia, nem 
outro campo qualquer das nossas vidas.

A profissão do professor é aquela, portanto, que 
torna todas as outras possíveis. Sem o professor, não 
haveria a cidadania. Mais que isso: não haveria nem 
mesmo a evolução da espécie humana. Daí que, ao 
valorizar o professor, estaremos construindo a nossa 
melhor história. 

Dizem muitos que a profissão do professor é um 
verdadeiro sacerdócio, o que é verdade. Os nossos 
mestres parecem ser ungidos de uma missão divina. 
“Ide e ensinai”, parece ser o melhor lema para quem 
vive essa profissão com tamanha grandeza de espírito.

Mas isso não significa, Sr. Presidente, que tenha-
mos que considerar o professor tão somente como uma 
espécie de sacerdote que sacrifica, muitas vezes, a 
própria vida, para levar o conhecimento a quem ainda 
vive na escuridão do saber.

É preciso que o professor seja valorizado na sua 
essência. Ele, que também se considera um aluno cons-
tante, porque também ele busca, diariamente, novos 
conhecimentos, para transmiti-los aos seus alunos. 
Alunos, que somos todos nós. Alunos, que são nossos 
filhos. Alunos, por que não, que são nossos pais. E é 
isto que nós temos que viabilizar, com recursos, incen-
tivos e oportunidades: a formação dos nossos mestres. 
Quanto mais eles também aprenderem, quanto mais 
eles próprios agregarem conhecimento, melhor será 
a nossa história.

Portanto, a reflexão mais profunda e necessá-
ria, neste dia tão importante, é: que país queremos? 
Certamente, um país melhor para todos nós. Todos, 
incluindo os brasileiros que ainda virão. E esse país 
que queremos somente será alcançado se valorizar-
mos os nossos professores.

Neste nosso tempo, em que a vida familiar está 
a exigir que os pais permaneçam maior tempo longe 
dos filhos, são os professores que ocupam, também, 

o lugar da educação no sentido da verdadeira forma-
ção da cidadania, no seu sentido mais amplo. Então, 
na verdade, Sr. Presidente, ao valorizar o professor, 
estamos construindo, também, o verdadeiro conceito 
de humanidade. Não só o país que queremos, mas que 
seres humanos estamos moldando? Que sociedade?

Acho que essas são questões para a nossa re-
flexão, neste dia, Não só mais um dia no nosso calen-
dário, mas, repito, o mais importante de todos os dias, 
se quisermos uma sociedade mais humana. Então, 
que o Dia do Professor não seja somente hoje. Por tão 
importante, que ele seja sempre. Amanhã, depois e 
depois. Mas, para que esse amanhã seja melhor, não 
podemos deixar a valorização dos professores para 
depois. Talvez nem amanhã, mas hoje, Tem que ser 
agora. E essa valorização e essa reverência não po-
dem se limitar a uma solenidade, ao dia de hoje. Que 
esse dia de hoje seja lembrado, mas melhor será se 
os professores não forem esquecidos amanhã. Porque 
todos os dias são importantes para a construção da 
nossa história. 

Lembro Cora Coralina: “Feliz aquele que trans-
fere o que sabe e aprende o que ensina.”. Que o dia 
de hoje seja, portanto, também, de um grande apren-
dizado para todos nós.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerro 
este pronunciamento parabenizando todos os professo-
res do Brasil e me colocando ao lado deles, em especial 
os professores do meu querido Estado de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 

Governo/PCdoB – CE) – Nós é que agradecemos o 
pronunciamento de V. Exª, reforçando o debate que o 
Senado realiza neste momento. E hoje podemos dizer 
que começamos o dia em uma audiência pública, na 
Comissão de Educação, tratando do Plano Nacional 
de Educação, cujo relator fará uso da palavra neste 
instante, que é o Senador Alvaro Dias.

O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Antes, porém, em votação o 
Requerimento nº 1.209/2013, do Senador Wellington 
Dias, que requer, nos termos do art. 40 do Regimento 
Interno, autorização para desempenhar missão em 
Boston, nos Estados Unidos, para participar do Pro-
grama de Liderança Executiva no Desenvolvimento 
da Primeira Infância, que será realizado no período 
de 19 a 24 de janeiro de 2014, conforme indicação 
da Presidência.

As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam perma-
neçam como se encontram. (Pausa.)

Aprovado. 
A deliberação será cumprida.
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O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco Apoio 
Governo/PCdoB – CE) – Com a palavra, o Senador 
Alvaro Dias.

O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – 
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do 
orador.) – Sr. Presidente, Inácio Arruda, Srªs e Srs. 
Senadores, neste dia de homenagem aos professores, 
artífices da Pátria, de cujas mãos hábeis ou inábeis há 
de sair a grandeza ou a impotência da nacionalidade, 
realizamos, como disse o Presidente Inácio Arruda, um 
proveitoso debate na Comissão de Educação, com a 
participação de representantes da área de gestão da 
educação no País, desde o Ministério da Educação, o 
Conselho Nacional de Educação, até administradores 
municipais da educação e administradores estaduais, 
nesse debate que é, sem dúvida, o mais importante 
neste momento, no Senado Federal. Porque não pode 
existir nada mais importante do que o Plano Nacional 
de Educação.

O diagnóstico apresentado por todos os setores 
que representam o sistema educacional brasileiro não 
é otimista. Os números apontam para o pessimismo, 
de uma realidade dramática – sem exagerar, mas é 
dramática –, vivida pelo nosso País, que ocupa um lu-
gar sem destaque no ranking dos países, em matéria 
de educação.

O diagnóstico é pessimista, sim, mas as metas 
do Plano Nacional de Educação são ousadas. E nós 
assistimos ao confronto da ousadia com a possibilida-
de, porque é preciso avaliar as possibilidades nacio-
nais para o atingimento das metas ousadas propostas 
nesse Plano Nacional de Educação. 

Quando nos referimos à precariedade do sistema 
educacional, nós nos lembramos daquilo que chama-
mos de inversão de prioridades. E podemos afirmar 
tratar-se de uma inversão histórica de prioridade. Mas 
há esta inversão no presente momento.

Há poucos dias, na semana passada, na terça-
-feira, números foram apresentados à Comissão de 
Educação, e um número que mostra com muita clareza 
a existência dessa inversão de prioridades é aquele que 
dá conta de que o Governo brasileiro está investindo 
R$28 bilhões especialmente na construção de estádios 
de futebol com recursos públicos, e nós necessitaría-
mos de R$25 bilhões para colocarmos nas escolas os 
brasileiros de 4, 5 anos a 17 anos, portanto crianças 
e adolescentes, que estão fora da escola neste País.

Com R$3 bilhões a menos do que gasta o Gover-
no para preparar os estádios de futebol no Brasil para 
a Copa de 2014, nós estaríamos colocando milhares 
de brasileiros, todos os brasileiros que estão fora da 
escola, na faixa etária de 4 a 17 anos, na escola.

Nós poderíamos perfeitamente... Como vamos 
fazer, aliás, porque poucos terão o privilégio de assis-
tir à Copa do Mundo nos estádios de futebol. A maio-
ria esmagadora de brasileiros assistirá diante de um 
aparelho de televisão. E nós assistiríamos da mesma 
forma se a Copa fosse na Alemanha, na Inglaterra ou 
nos Estados Unidos. Estaríamos economizando R$28 
bilhões só na construção dos estádios de futebol e po-
deríamos aplicá-los na construção de escolas para os 
brasileiros que fora delas se encontram atualmente. 

A meta financeira é de se destinar 10% do Pro-
duto Interno Bruto para a educação no País. E a polê-
mica gira em torno de escola pública/escola privada. 
Há consenso, imagino, ou pelo menos a maioria, se 
não há consenso, a maioria dos integrantes da Co-
missão de Educação me parece ser favorável a que 
o dinheiro público se destine à escola pública, mas é 
uma questão em debate. 

A outra discussão é sobre fontes: de onde nós 
retiraremos esses recursos para a educação. Ora, é 
uma discussão também que, particularmente, me dei-
xa constrangido. Quando eu vejo essa discussão em 
relação à saúde, fico com a impressão de que saúde 
é algo de outro planeta, é um extraterrestre, porque 
necessita de uma moeda própria para o seu custeio, 
o custeio do serviço de saúde pública no País. Esta é 
a discussão: de onde nós vamos buscar os recursos 
para a saúde. Agora essa discussão se trava também 
em relação à educação.

Ora, Srªs e Srs. Senadores, modestamente, eu 
entendo que a fonte de recursos para a educação é o 
Tesouro Nacional, é o Orçamento da União, dos Estados 
e dos Municípios, é a receita global, a receita pública 
global da União, dos Estados e dos Municípios. O que 
temos que discutir é que percentual deve-se destinar 
ao setor educacional. Porque se devemos discutir quais 
as fontes dos recursos destinados à educação, certa-
mente teremos que discutir também quais as fontes 
dos recursos destinados à construção de rodovias, 
à manutenção do Congresso Nacional, com as suas 
despesas, que muitos consideram exageradas.

Portanto, essa não é a discussão, no meu en-
tendimento. O que nós devemos é discutir recursos 
necessários, não importa de onde venham, e gestão 
competente. Certamente, se destinarmos recursos, 
como desejamos, que seja 10% do Produto Interno 
Bruto, e não tivermos gestão competente, estaremos 
promovendo um grande desperdício de recursos pú-
blicos no País.

As metas, repito, são ousadas. Por generosidade 
do Presidente Cyro Miranda, da Comissão de Edu-
cação, sou o relator desta proposta. E aproveito esta 
oportunidade para destacar a importância da partici-
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pação das Srªs e dos Srs. Senadores. No Senado Fe-
deral, temos vários professores, que se dedicaram, ao 
longo da vida, à educação, e estão sendo preciosos, 
nesta hora, travando um debate de nível elevado na 
Comissão de Educação para que possamos encontrar 
os caminhos para a apresentação de um parecer que 
seja a síntese daquilo que deseja o povo brasileiro, em 
matéria de Plano Nacional de Educação.

Quero, desta tribuna, também, fazer um apelo 
aos brasileiros ligados ao setor educacional: que con-
tribuam com suas ideias, com suas sugestões, que 
encaminhem ao Senado Federal, a este relator ou aos 
Senadores que integram a Comissão de Educação, 
para que possamos redigir um relatório e um parecer 
final utilizando milhares de mãos de brasileiros, que 
certamente entendem ser a educação fundamental 
para o futuro do País.

As 20 metas. 
Meta 1 – Educação infantil: garantir vaga na es-

cola pública para todas as crianças de 4 e 5 anos, até 
2016, e para 50% das crianças de até 3 anos, até 2020.

Meta 2 – Ensino fundamental: universalizar o en-
sino fundamental de nove anos para toda a população 
de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos 
alunos concluam essa etapa na idade recomendada. 

Meta 3 – Ensino médio: garantir atendimento es-
colar para todos os jovens de 15 a 17 anos até 2016, 
com aumento da taxa líquida de matrículas no ensino 
médio para 85%.

Meta 4 – (Esta é uma meta polêmica) Deficientes 
e superdotados: universalizar, para a população de 4 
a 17 anos, o atendimento escolar aos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação na rede regular de 
ensino, ressalvados os casos específicos atestados 
por laudo médico competente, validado.

Meta 5 – Alfabetização: alfabetizar todas as crian-
ças até, no máximo, 8 anos de idade; elevar a taxa de 
alfabetização da população com 15 anos ou mais para 
93,5% até 2015; erradicar até 2020 o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo.

É claro que teremos propostas de alteração, in-
clusive em relação à idade para a alfabetização: em 
vez de oito anos, como aqui na proposta, nós já en-
caminhamos o debate, quando da aprovação de uma 
medida provisória a que apresentamos emenda, pro-
pondo a idade de seis anos para alfabetização.

Meta 6 – Tempo integral: oferecer educação em 
tempo integral em 50% das escolas.

É também uma meta ousada e muito importante.
Meta 7 – Desempenho dos alunos: garantir a me-

lhoria da qualidade da educação brasileira com metas 
de aprendizado calculadas pelas notas no Ideb (índi-

ce de Desenvolvimento da Educação Básica) em 10 
anos. Início do ensino fundamental: de 4,9 para 6,0; 
fim do ensino fundamental: de 4,4 para 5,5; e no fim 
do ensino médio: de 3,9 para 5,2.

Meta 8 – Escolaridade média: elevar a escolari-
dade média da população de 18 a 29 anos, de modo 
a alcançar o mínimo de 12 anos de estudo para a po-
pulação do campo e para os 25% mais pobres; e igua-
lar a escolaridade média entre negros e não negros.

Meta 9 – Analfabetismo: elevar a taxa de alfabeti-
zação da população com 15 anos ou mais para 93,5% 
até 2015 e, até 2020, erradicar o analfabetismo absoluto 
e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Meta 10 – Educação profissional: oferecer o mí-
nimo de 25% das matrículas de educação de jovens e 
adultos na forma integrada à educação profissional nos 
anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.

Meta 11 – Educação profissional técnica de nível 
médio: triplicar as matrículas da educação profissio-
nal técnica de nível médio, assegurando a qualidade 
da oferta e pelo menos 50% de vagas gratuitas na 
expansão.

Meta 12 – Ensino superior: elevar a taxa bruta 
de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos.

São vinte as metas.
Meta 13 – Professores titulados: elevar a atuação 

de mestres e doutores nas instituições de ensino para 
75%, no mínimo, do corpo docente, sendo, do total, 
35% de doutores.

Meta 14 – Pós-Graduação: elevar gradualmente 
o número de matrículas na pós-graduação, de modo 
a atingir a titulação 60 mil mestres e 25 mil doutores.

Meta 15 – Formação de professores: garantir, no 
prazo de um ano, a criação de uma política nacional 
de formação continuada dos profissionais da educa-
ção, com capacitação inicial e oportunidades de for-
mação continuada em nível superior de graduação e 
pós-graduação gratuita na respectiva área de atuação.

Meta 16 – Professores pós-graduados: garantir 
que, até o último ano de vigência do Plano Nacional de 
Educação, 80% dos professores que atuam na educa-
ção básica tenham concluído curso de pós-graduação 
sua área de atuação.

Meta 17 – Valorização do professor: equiparar o 
rendimento médio dos profissionais do magistério das 
redes públicas de educação básica ao dos demais pro-
fissionais com escolaridade equivalente, até o final do 
sexto ano de vigência do Plano Nacional de Educação.

Esta é uma meta importantíssima: a valorização 
profissional do mestre. Nós verificamos que alguns Mu-
nicípios não conseguem pagar o piso aos professores 
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e chegam a oferecer R$25 mil de salário ao médico. 
Vejam o contraste gritante!

E essa meta 17 tem por objetivo equiparar o 
rendimento médio dos profissionais do magistério das 
redes públicas de educação básica ao dos demais pro-
fissionais com escolaridade equivalente.

Meta 18 – Plano de carreira: estruturar as redes 
públicas de educação básica de modo que, até o iní-
cio do terceiro ano de vigência desta PNE, 90% dos 
respectivos profissionais do magistério e 60% dos 
respectivos profissionais da educação não docentes 
sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 
estejam em exercício nas redes escolares a que se 
encontrem vinculados.

Meta 19 – Gestão: garantir, em leis específicas 
aprovadas no âmbito da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios, a efetivação da gestão 
democrática na educação básica e superior pública, 
com a prevalência de decisões colegiadas nos órgãos 
dos sistemas de ensino e nas instituições de educação. 
Democratizar o acesso às funções de direção, conju-
gando mérito e desempenho e ampliar a participação 
das comunidades escolar e acadêmica.

Por fim, a Meta 20 – Financiamento: ampliar o 
investimento público em educação de forma a atingir, 
no mínimo, o equivalente a 10% do PIB (Produto In-
terno Bruto) ao final do decênio.

Sabemos que são metas ousadas e de difícil 
concretização. Mas, sem dúvida, Senador Aloysio, se 
esse Plano Nacional de Educação, em 10 anos, se 
tornar uma realidade, a educação no Brasil será to-
talmente diferente, e, certamente, o nosso País cami-
nhará com maior velocidade na direção de um futuro 
mais adequado a todos os brasileiros. Nós desejamos 
que isso ocorra.

Neste Dia do Professor, a nossa homenagem a 
eles, repetindo Santo Agostinho: “Ensinar é um ato de 
amor às pessoas e à verdade”. Que esse Plano seja, 
também, uma manifestação de verdade em nome do 
futuro deste País.

Muito obrigado, Srª Presidente.

Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, o Sr. 
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidên-
cia, que é ocupada pela Srª Angela Portela, 
2ª Secretária.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Parabéns, Senador Alvaro Dias. 
Quero parabenizá-lo, também, como Relator do Plano 
Nacional de Educação, na Comissão de Educação, pelo 
brilhante debate que V. Exª realizou hoje, na Comissão, 
sobre o Plano Nacional de Educação.

Convido, para fazer uso da palavra, como Líder 
do PTB, o Senador Armando Monteiro. (Pausa.)

Convido o Senador Inácio Arruda, do PCdoB do 
Ceará.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem re-
visão do orador.) – Srª Presidente, Senadora Angela 
Portela, Professora e Senadora pelo Estado de Ro-
raima, é para nós uma alegria muito grande poder fa-
lar com a Mesa sendo dirigida por uma Professora e 
Senadora da República. Quero cumprimentar as Srªs 
e os Srs. Senadores, Senadora Vanessa Grazziotin, 
Senador José Sarney, acadêmico, Senador da Repú-
blica e ex-Presidente.

É um dia muito especial para todos nós, o Dia do 
Professor. É uma das profissões mais importantes em 
qualquer país do mundo. E em muitos países do mundo 
o professor é também a profissão que recebe a melhor 
remuneração entre todas as profissões, porque cabe 
ao professor não só a dedicação, a vocação, o amor, 
mas a retribuição adequada, para que seu trabalho 
seja realizado em condições dignas.

É por essa razão que eu quero homenagear, 
em memória, figuras extraordinárias como a de Paulo 
Freire, que buscou educar até os adultos que tinham, 
por razões as mais variadas, deixado de frequentar 
uma escola em período muito difícil ainda do Brasil, 
nas décadas de 1960, 1970 e 1980, quando a educa-
ção era limitada a poucas famílias. Lourenço Filho, um 
cearense, que, junto com Anísio Teixeira, preparou a 
primeira grande reforma da educação, ainda na déca-
da de 1930. São figuras extraordinárias da formação 
e da educação no nosso País.

Quero cumprimentar também, em memória, o Sr. 
José Duarte Pinheiro. Foi ele que organizou a primeira 
sala de aula no bairro onde nasci e me criei, o bairro 
Antônio Dias Macedo, fundando a escola Antônio Dias 
Macedo. Os professores dessa escola e também os 
professores da escola Jenny Gomes, uma escola den-
tro do quartel da Aeronáutica, que formou os filhos dos 
civis e também de muitos militares que lá estudavam. 
E até hoje muitos ainda frequentam aquela escola im-
portantíssima do meu Estado, na cidade de Fortaleza. 
Os professores da Escola Técnica Federal, onde tive 
a oportunidade de estudar e me graduar no curso de 
eletrotécnica. Era uma sorte passar no vestibular, diga-
mos assim, da Escola Técnica Federal. Do Liceu do Ce-
ará, que também, por muitos anos, realizou vestibular.

Era uma escola de Ensino Médio, mas, devido 
à escassez de escolas – praticamente tínhamos, na 
época, umas três ou quatro grandes escolas de forma-
ção média –, tínhamos que fazer um vestibular para 
ter acesso à escola pública. E a todos os professores 
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da Universidade Federal do Ceará, onde tive oportu-
nidade de estudar em cursos distintos, inicialmente no 
curso de Matemática, depois no curso de Direito. São 
professores de grande dedicação, preocupados com 
os seus alunos.

Na Escola Técnica da época, hoje Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia, os professores 
tinham dedicação exclusiva, só davam aula em uma 
escola, que era aquela, a Escola Técnica Federal.

Na Universidade Federal, grande parte dos con-
tratos foi também de dedicação exclusiva, permitindo 
uma aproximação muito maior com os estudantes do 
nosso Estado, o Ceará, com os estudantes brasileiros.

Quero fazer referência também, neste dia que 
marca a data maior dos professores brasileiros, ao que 
ocorre no Estado do Ceará por dedicação dos profes-
sores, é claro, a gestão, o trabalho dos organismos 
dirigentes, os diretores de escola, mas o professor, a 
sala de aula.

O Estado do Ceará, nos últimos oito, dez anos, 
vem fazendo um trabalho dirigido para garantir que 
as crianças no Ensino Fundamental, na 1ª e 2ª sé-
ries, tenham uma atenção tão especial que permita 
que, ao concluir esses dois primeiros anos do Ensi-
no Fundamental, elas consigam ler, escrever, saibam 
das quatro operações e cheguem, digamos assim, ao 
3º ano da sua formação fundamental entendendo o 
que escreveram, compreendendo o que escreveram, 
mandando uma carta para o seu pai, para a sua mãe, 
sabendo exatamente o que está sendo dito naquela 
carta, compreendendo bem o que está sendo escrito. 
Isso permitirá que essas crianças, ao chegarem às 
séries que dão sequência ao Ensino Fundamental, 
no Ensino Médio, e mesmo na Universidade, tenham 
um desempenho extraordinário, especialíssimo, por-
que essa atenção nas primeiras séries lhes garante a 
certeza de que vão ter sucesso nos anos seguintes.

O programa que ali se desenvolveu transformou-
-se num programa nacional. O nome dele é a demons-
tração da simplicidade e da prioridade da formação 
das nossas crianças. O programa é simplesmente a 
Alfabetização na Idade Certa. Só isso. Que é o quê? 
Ensinar a ler e a escrever. Ensinar as quatro operações. 
Ensinar as crianças a escrever um texto e compreen-
dê-lo. E isso vai permitir que elas possam avançar de 
forma significativa.

Ao lado desse esforço de formar as crianças, 
ali também se desenvolve, no meu Estado do Ceará, 
outro programa que considero também muitíssimo 
importante. Nós tínhamos, como eu disse, uma úni-
ca escola técnica. Ficava – e fica, ainda está ali – na 
Avenida Treze de Maio, na cidade de Fortaleza. Uma 
escola de grande qualidade, com diretores muito com-

prometidos – todos –, a quem dedico uma admiração 
muito grande. Foi ali que consegui esse meu primeiro 
título, essa minha primeira graduação.

E com ela eu brinco, porque, falando na conclusão 
de curso, na minha turma de eletrotécnica, eu dizia ali 
aos nossos colegas, aos professores e ao nosso dire-
tor que, com aquele título, eu trabalharia em qualquer 
lugar do mundo. E é verdade. Para qualquer parte do 
mundo que eu fosse, eu teria condições de trabalhar, 
porque tinha uma formação técnica boa, de grande 
qualidade, oferecida por aqueles professores.

Mas o que ocorre agora, no meu Estado e no 
Brasil inteiro, é que a maioria dos estudantes do en-
sino médio concluiu o seu curso e, se não entrasse 
na universidade, se não tivesse a oportunidade de 
entrar na universidade, e se perguntassem qual era a 
sua profissão, a pessoa teria que responder que não 
tinha ainda nenhuma qualificação profissional, por-
que aquele modelo de complementaridade no ensino 
médio, para a formação profissional, era uma espécie 
de enrolação, de enganação, uma diretriz falsa, que 
praticamente não funcionou para ninguém.

E quero fazer essa referência tanto ao Gover-
nador do Estado, Cid Gomes, como especialmente à 
nossa Secretária de Educação, Isolda Cela, que vem 
desenvolvendo esse programa. Primeiro, o Alfabeti-
zação na Idade Certa. E o segundo programa, que é 
construir 140 escolas de formação média e de ensino 
profissional, com os professores em regime de dedi-
cação exclusiva e ensino integral. O aluno entra ali de 
manhã e só sai no final da tarde.

É uma conquista, é um êxito extraordinário, obtido 
num curto espaço de tempo. A maioria dos governan-
tes sempre tratou essa questão da educação como 
algo que leva 20 anos. Para sair da educação infantil, 
concluir o ensino médio e chegar numa universidade, 
20 anos de educação. “Ora, não vai dar tempo para 
aquele governador ou para aquele prefeito ou para 
aquele Presidente. Portanto, tire da frente programa 
de educação”. Mas a demonstração a que nós esta-
mos assistindo no nosso Estado é que é possível dar 
um salto de qualidade muito grande, mesmo num cur-
to espaço de tempo. É o que estamos assistindo, é o 
que estamos vendo, e isso, evidentemente, só pode 
ser feito com os professores. Não é possível de outra 
forma. Não é possível de outra maneira. E, mesmo com 
salários que ainda não são salários que remunerem 
adequadamente um professor do meu Estado, esses 
professores têm respondido positivamente, têm dado 
tudo de si para garantir que os nossos filhos e filhas 
possam ter um futuro efetivamente digno, garantindo, 
já no ensino médio, uma formação profissional.
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É um salto que nós estamos dando ali, no Estado 
considerado, ainda, dos Estados pobres do País, de 
economia ainda com dificuldades, que nós reconhe-
cemos. Mas não basta reconhecer, não basta fazer 
o diagnóstico. É preciso enfrentar o problema, e nós 
estamos enfrentando no nosso Estado, com o apoio 
de todos. É o Governador Cid Gomes, mas são os Se-
nadores que buscam aqui os recursos nos Ministérios, 
especialmente na Educação, na Ciência e Tecnologia, 
que conversam com o Presidente Lula antes, com a 
Presidente Dilma agora. É a nossa Bancada Federal, é 
o esforço das Bancadas Estaduais, e, repito, uma vez 
mais, é o esforço dos educadores nos nossos Estados, 
que têm se dedicado intensamente a esse trabalho de 
garantir a formação de qualidade.

E cito esses dados do meu Estado do Ceará para 
demonstrar que é possível, sim, dar esse salto, mas 
que nós ainda estamos distantes, muito distantes do 
que precisamos para ter a educação efetivamente de 
qualidade.

Trabalhamos aqui, no Congresso Nacional, quan-
do da descoberta do pré-sal, e não posso deixar de 
fazer a referência a João Calmon, porque foi uma ou-
sadia, àquela época, vincular 25% dos recursos dos 
Estados e dos Municípios e 18% dos recursos da União 
para a educação.

Imaginem como deve ter sido destratado o Se-
nador João Calmon, por aquela iniciativa! Mas ele a 
realizou, e o Congresso Nacional, digamos assim, 
aprovou a sua proposta de emenda à Constituição, 
que resultou nessa vinculação e que foi respaldada 
pela Constituição de 1988. Mas é preciso um investi-
mento ainda maior.

E a ousadia da nossa época, do nosso tempo, 
de nós que estamos aqui, no Senado Federal, na Câ-
mara, nos Governos estaduais e municipais... E veja 
como não é simples e não é fácil! Basta dizer que a 
decisão de criar um piso nacional para os professores 
tem sofrido contestações dos Governos estaduais, dos 
Governos municipais, de associações de prefeitos, de 
organizações de governadores, demonstrando que há 
uma interferência indevida, por parte da União, no trato 
com os Estados e Municípios – isso para o piso nacio-
nal dos salários dos professores. Mas a ousadia tem 
que ser mais larga. E, para alargar essa ousadia, é a 
decisão de investir 10% do PIB em educação.

De onde vêm os recursos? É o Tesouro. É lógico 
que é o Tesouro Nacional. É o Tesouro e tudo aquilo 
que pudermos vincular nesse período de dez anos. E, 
com certeza, teremos que dar sequência com, pelo 
menos, mais dez anos de investimentos.

Muitos dizem que talvez ainda não seja o sufi-
ciente, mas é a ousadia do momento, que temos que 

responder na história, meu caro Senador Mozarildo, V. 
Exª que conversava intensamente aí com a Profª Angela 
Portela. Eu imagino que se tratava de educação, pelo 
menos educação no Estado de Roraima. É verdade?

Concedo-lhe um aparte, com prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco União e Força/

PTB – RR) – Senador Inácio, eu queria cumprimentá-lo 
porque seu pronunciamento está, inclusive, com mais 
riqueza, pois fala realmente dos problemas básicos. 
Nós tivemos hoje um debate na Comissão de Educa-
ção sobre o Plano Nacional de Educação. E eu acho, 
realmente, os pontos básicos. Inclusive, para nossa 
tristeza, o nosso Governador de Roraima entrou no 
Supremo para não pagar o piso. Eu li inclusive uma 
entrevista do Presidente do Sinter, lá de Roraima, e 
realmente ele entrou contra isso e não paga o piso ade-
quado. As escolas estão caindo. Realmente, é preciso 
tirar essa argumentação de que o Governo Federal não 
pode investir 10% ou 15% porque tem que indicar as 
fontes. Ora, onde é que o Governo Federal arrecada 
os impostos? Nos Municípios, nos Estados. Então, se 
Municípios e Estados têm obrigação de investir 15%, 
12%, temos de exigir que também o Governo Federal 
tenha claramente... Aí compete justamente ao Poder 
Executivo dizer de onde vem o dinheiro, como vai di-
vidir. O que não se pode é ficar nessa história de que 
falta financiamento, dizendo-se “Vamos arranjar finan-
ciamento”, “Vamos botar o pré-sal” – que não sabemos 
quando vai sair. Temos realmente de ser mais objetivos 
e fazer, inclusive, uma carreira de Estado para o pro-
fessor, para que ele realmente possa estar estimulado 
a exercer sua vocação, que é ensinar.

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Agradeço a V. Exª. Tenho de lamen-
tar que nenhum Estado da nossa Federação cumpre 
esse princípio elementar que é o piso dos professores 
no nosso País. 

A gestão das escolas, a gestão da educação 
tem demonstrado que onde se deseja e onde se deci-
de politicamente realizar é possível, sim, pagar o piso 
e, às vezes, até mais do que o piso para os profes-
sores. Por quê? Porque hoje nós temos, inclusive no 
Brasil... Ouvimos hoje, numa audiência pública muito 
interessante, o nosso José Henrique Paim, que é o 
Secretário Executivo do Ministério da Educação. Ali, 
no Ministério da Educação, se quisermos expandir a 
rede de educação infantil, com creche de alta qualida-
de, há recursos. E o Paim disse: “Olha, traz o projeto 
aqui, que vamos fazer”. 

Se precisar apoiar a construção de uma rede 
de escolas de formação técnica, também existem 
recursos. É preciso apoio para custeio? Tem-se uma 
determinação de valores por aluno matriculado na 
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educação infantil, no ensino fundamental. Criaram-se 
ou ampliaram-se os recursos com o Fundeb. Então, 
há instrumentos que foram criados e que permitem 
garantir a escola com muito mais qualidade.

Na área de construção de equipamentos, algo 
que nunca vimos são as expansões a que estamos 
assistindo. Estão-se formando verdadeiros núcleos 
universitários no interior do meu Estado, em regiões 
inóspitas, em que nunca se imaginou um dia haver uma 
sala de aula de formação superior! Hoje há quatro ou 
cinco cursos da universidade federal, quatro ou cinco 
cursos da universidade estadual, mais uns cinco ou seis 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.

Mas volta o problema central: a qualidade tam-
bém dos recursos que se oferecem, para garantir um 
salário digno para os professores. E aqui temos de 
manter esse nosso pensamento, que se materializou 
por pressão, é lógico. Aqui estiveram a União Nacio-
nal dos Estudantes, a União Brasileira de Estudan-
tes Secundaristas, as confederações de professores 
organizados em todo o País, a CNTE e as demais 
organizações de professores. Aqui estiveram as or-
ganizações de professores de ensino superior, todas 
elas, as universidades estaduais, seus professores, 
numa pressão muito transparente e aberta, no desejo 
de garantir que cheguemos ao piso de investimento 
na educação da ordem de 10% do PIB. 

É uma missão grande. É uma alta responsabili-
dade que vamos ter de assumir. Por quê? Porque não 
podemos fazer um faz de conta de que vamos investir 
10% do PIB: colocarmos no projeto de lei, aprovarmos 
e, depois, não se cumprir.

Tenho a impressão de que é possível, sim, cum-
prir, garantindo que o Tesouro responda por isso, e 
fazendo vinculações. Sabe por quê? Porque, nos re-
cursos dos royalties, já há vinculações hoje. Hoje, 
eles já têm destino, só que esse destino basicamente 
é definido pelo Município, pelo Estado e pela própria 
União. Uns, no caso da União, têm usado permanente-
mente esses recursos como sustentáculo do superávit 
primário. Os Municípios e Estados têm usado esses 
recursos praticamente para fazer estradas. E agora fi-
zemos uma vinculação com a área da educação. Acho 
que foi um avanço. 

Na questão do Fundo Social do Pré-Sal, houve 
aqui uma disputa grande sobre se vinculávamos me-
tade do fundo para educação ou apenas os seus ren-
dimentos lá adiante. Foi uma conquista a vinculação 
em 50%. E digo que somos nós que temos de ter ou-
sadia, porque as pressões sobre o Executivo também 
existem. É verdade. 

Mas o que aconteceu? Votou-se aqui no Senado 
uma proposta que o Governo defendeu, depois foi para 

a Câmara, que derrotou a proposta do Senado, e foi 
para a Presidente da República sancionar. E ficou pa-
recendo que era uma proposta do Governo, quando, 
na verdade, foi o contrário. A proposta que o Governo 
aprovou aqui no Senado foi derrotada, perdeu na Câ-
mara. É preciso termos essa intenção, porque vamos 
dizer: “Vamos votar aqui aquilo que é mais correto, que 
é mais justo para o nosso País”. 

(Soa a campainha.)

O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco Apoio Governo/
PCdoB – CE) – Acho que, nessa área da educação 
– não há dúvida –, ao vincularmos qualquer recurso, 
ajudamos a dar essa passada ousada de conferir dig-
nidade a quem tem a responsabilidade primeira de ga-
rantir que as nossas crianças tenham um futuro digno, 
que é o professor.

Por isso, o debate sobre o Plano Nacional de 
Educação, inclusive o que fizemos hoje na Comis-
são de Educação, com qualidade elevadíssima, põe 
nas mãos do Senador Alvaro Dias a responsabilida-
de também de trazer para este plenário o texto mais 
adequado, produzido a várias mãos, que responda a 
esta necessidade que a Nação impõe a todos nós de 
termos uma educação de qualidade.

Muito obrigado, Senadora Angela Portela. Para-
béns, pelo Dia do Professor, a todos os professores e 
professoras, especialmente a V. Exª, como professora 
que alcançou o posto de Senadora da República em 
nosso País.

Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Muito obrigada, Senador Inácio 
Arruda. Quero parabenizá-lo por sua homenagem aos 
professores e professoras brasileiros. V. Exª sempre 
se tem destacado muito na Comissão de Educação 
na defesa dos trabalhadores em educação do nosso 
País. Parabéns por isso!

Convido a fazer uso da palavra, como orador ins-
crito, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Pois não, Senador.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, estou 
inscrito para falar como Líder do meu Partido, o PSD. 
Eu gostaria, se fosse possível, que V. Exª me dissesse 
a ordem dos inscritos.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Falará agora, como orador inscrito, 
o Senador Aloysio Nunes Ferreira. Em seguida, como 
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Líder, falarão os Senadores Cyro Miranda, Ricardo 
Ferraço, Pedro Taques e Sérgio Petecão.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Obrigado, Srª Presidente.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Perdão, Srª Presidente Angela Portela! 
V. Exª não mencionou meu nome.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – O senhor está inscrito como ora-
dor. O Senador Aloysio Nunes falará agora como ora-
dor; depois, será a vez de um Líder. Em seguida, V. 
Exª falará como orador inscrito.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Está bem!

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Referi-me apenas àqueles que 
estão inscritos como Líderes.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Gover-
no/PT – SP) – Está bem! Haverá tempo de falar antes 
da sessão do Congresso, então.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – É provável que sim. Estamos to-
cando a sessão.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco Apoio Go-
verno/PT – SP) – Está bom. Obrigado.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Com a palavra, o Senador Aloysio.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Mi-
noria/PSDB – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Com 
revisão do orador.) – Srª Presidente, Sras., Srs. Se-
nadores, quero, em primeiro lugar, ratificar todas as 
homenagens prestadas neste Plenário, na tarde de 
hoje, aos professores do nosso País.

Gostaria também de enfatizar o fato de que, no 
início deste ano, quando coube às bancadas escolher 
a Comissão que caberia a cada uma delas presidir, a 
nossa Bancada, a Bancada do PSDB, escolheu exata-
mente a Comissão de Educação, que é presidida hoje 
pelo Senador Cyro Miranda.

E a melhor homenagem que pudemos prestar 
hoje ao professor foi a audiência pública, muitas vezes 
mencionada nesta sessão, realizada na Comissão de 
Educação, sob a Presidência do Senador Alvaro Dias, 
que é também o Relator do Plano Nacional de Educa-
ção naquela Comissão.

As homenagens às crianças e ao professor foram 
muitas. Queria apenas, Srª Presidente, para compar-
tilhar com os Senadores minha curiosidade e minha 
perplexidade, referir-me a uma delas, que foi a home-
nagem que a Presidente Dilma Rousseff prestou em 
Porto Alegre, num discurso, no último sábado. Cito a 
frase da Presidente, e talvez com a colaboração de 
algum Senador possa compreender a profundidade 

da frase. Disse o seguinte a Presidente Dilma Rous-
seff, e cito textualmente o que está no site do Planalto:

Principalmente porque, se hoje é o Dia das 
Crianças, ontem eu disse que criança... O dia 
da criança é dia da mãe, do pai e das professo-
ras, mas também é o dia dos animais. Sempre 
que você olha uma criança [disse a Presiden-
te], há sempre uma figura oculta, que é um 
cachorro atrás, o que é algo muito importante.

Há uma curiosidade universal sobre o significado 
dessa frase. O que é algo muito importante? A criança? 
O cachorro? O fato de o cachorro estar oculto atrás 
da criança? Discute-se hoje, nas redes sociais, o sig-
nificado dessa frase.

Mas a Senhora Presidente Dilma Rousseff, tam-
bém nessa sequência de visitas eleitorais que faz aos 
Estados, fez uma declaração que será objeto do meu 
discurso na tarde de hoje. Disse a Presidente numa 
rádio na região de Itajubá, em Minas Gerais: “Acredito 
que as pessoas que querem concorrer ao cargo [ao 
cargo de Presidente] têm que se preparar, estudar mui-
to, ver quais são os problemas do Brasil, ter propostas. 
Eu passo o dia inteiro fazendo o quê? Governando.” 
Foi o que disse a Presidente.

Em primeiro lugar, quero ressaltar que a Presi-
dente não compartilha do mesmo desprezo que, muitas 
vezes, seu antecessor manifestou à educação formal, 
tanto é assim que a Presidente, quando candidata, 
chegou inclusive a inventar, num currículo distribuído 
à imprensa, que havia sido aluna de mestrado e de 
doutorado na Universidade de Campinas, frase que foi 
desmentida pela Universidade pouco tempo depois.

Mas o fato é que é elogiável a recomendação da 
Presidente de que todos os que pretendem se alçar 
ao cargo que ela hoje ocupa devem estudar e enten-
der os problemas do País. Eu só acho, meus caros 
colegas, que, se alguém tem de estudar, se alguém 
precisar estudar, não deve recorrer à Senhora Dilma 
Rousseff como professora, porque, seguramente, ela 
não tem condições de lecionar a disciplina da arte do 
bom governo.

Se examinarmos o Governo da Presidente Dil-
ma Rousseff, os pontos essenciais, especialmente na 
área da educação, na área social e na área de infra-
estrutura, nós veremos que o Governo da Presidente 
é uma coleção de fracassos, uma coleção de lições 
a evitar. Tem de se evitar, por exemplo, o crescente 
desequilíbrio externo da economia. O déficit de conta 
corrente, Srs. Senadores, na balança de pagamentos 
já se aproxima a 4% do PIB, ou seja, cerca de R$75 
bilhões. É claro que nós temos reservas elevadas, que 
têm um custo fiscal também elevado. Mas, indo nesse 
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ritmo, continuando nessa senda, não sei até quando 
essas reservas poderão ser uma rede de segurança 
contra uma crise que venha a provocar uma saída de 
divisas do nosso País.

Esse desequilíbrio externo tem muito a ver com 
a ausência de política de comércio exterior no Brasil, 
outro percalço a evitar. É preciso estudar as relações 
econômicas internacionais, de modo a evitarmos a 
camisa de força a que hoje o comércio exterior bra-
sileiro está submetido, amarrado aos caprichos da 
Argentina no âmbito do Mercosul, somente para citar 
um exemplo. Hoje, o Brasil praticamente não tem mais 
autonomia comercial.

Outra lição a evitar é o descaso com o controle 
da inflação. A inflação continua preocupando todos, 
menos a Presidente. Mas a inflação preocupa todos, 
sobretudo, aqueles que consomem a maior parte da 
sua renda em bens de consumo, em bens de primeira 
necessidade.

A inflação, ao longo do Governo da Presidente 
Dilma, esteve sempre ali lambendo o limite superior da 
faixa de tolerância com a alta de preço, ou seja, 6,5%. 
E só não estoura esse limite por conta de maquiagens, 
de controles artificiais de preços, como os preços de 
combustíveis, como as tarifas públicas, como as tarifas 
de energia e as tarifas de ônibus. Se não fosse isso, nós 
já teríamos estourado a meta, o teto da meta, sendo 
que, em 2003, esse teto chegou a ser estourado. Mas 
a Presidente parece estar tranquila quanto a isso. In-
clusive, afirmou, numa de suas recorrentes incursões 
a Minas Gerais como candidata, não como Presidente, 
que, pelo décimo ano consecutivo, as metas de inflação 
definidas pelo Conselho Monetário seriam cumpridas. 
Só que seriam cumpridas nessas condições, roçando 
o teto da meta, sendo que os preços não controlados 
pelo Governo têm uma inflação muito superior ao teto 
da meta, uma inflação que ronda 8% ao ano.

Outra lição a ser evitada, Srs. Senadores, que 
compõe a receita de como não governar, é virar as cos-
tas para a situação crítica da infraestrutura de energia 
e de transportes. A incapacidade das gestões petistas 
em investir, seja mediante parcerias com a iniciativa 
privada, seja diretamente com investimentos públicos, 
é absolutamente gritante!

Quero apenas dar um número, lembrar a V. Exªs. 
o diz respeito à execução do PAC. A Presidente Dilma 
foi apresentada ao País como uma boa gestora, como 
a mãe do PAC. Pois bem, até o dia 1º de outubro des-
te ano, somente 18% do orçamento do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) foram realizados, 
e nós já estamos no mês de outubro! “Ah, mas há os 
Restos a Pagar”, aquela parcela do orçamento que fica 
de um ano para outro e que se acumula. Nas gestões 

do PT, esse acúmulo de Restos a Pagar é crescente. 
Nós chegamos a começar a execução do Orçamento 
com R$200 bilhões de Restos a Pagar. Pois, mesmo 
nos Restos a Pagar, que deveriam ser destinados ape-
nas a investimento, foram executados até o momento 
53% do total do volume.

E a alta carga tributária, que é responsável por 
três quintos do custo Brasil? A carga tributária, além de 
onerar os consumidores e as empresas, é outro fator 
de perda de competitividade do Brasil e dos produtos 
brasileiros no comércio internacional. É outro fator, por-
tanto, a agravar o desequilíbrio das contas externas. 
Pois a carga tributária brasileira corresponde ao acrés-
cimo de 25% dos preços da produção doméstica em 
comparação com a média dos parceiros comerciais do 
Brasil. São 25% a mais! Não me refiro ao sobrepreço 
devido à carência na infraestrutura de transporte, por 
exemplo, que encarece de maneira proibitiva a soja 
que exportamos. Estou me referindo apenas à carga 
tributária. A carga tributária dos produtos brasileiros é 
25% superior à carga tributária que é suportada pelos 
parceiros comerciais do Brasil.

Mas há a Bolsa BNDES. Será que devemos seguir 
a lição da Presidente Dilma na Bolsa BNDES? O que 
é Bolsa BNDES? O BNDES é uma cornucópia que é 
transbordante de presentes e de estímulos a setores, 
eu não diria setores, mas a empresários escolhidos a 
dedo entre os amigos do Governo e que são designa-
dos pelo Governo para serem campeões nacionais ou 
campeões mundiais. Mas esse programa, essa fonte 
de financiamento não atingiu e está longe de atingir o 
seu objetivo, pois o saldo da grande maioria desses 
empréstimos generosíssimos, feitos geralmente à custa 
de transferências do Tesouro ao BNDES, tem se pau-
tado por fracassos, por endividamento crescente, por 
perda de competitividade e por pouquíssimo avanço 
no mercado externo.

Amanhã, nós vamos votar a medida provisória 
que institui o Programa Mais Médicos, Senador Mo-
zarildo. A saúde é o item principal de insatisfação dos 
brasileiros com o Governo. Mas, da forma como o Go-
verno da Presidente Dilma tem tratado esse problema, 
a solução parece ser demonizar a classe médica no 
âmbito da propaganda que se seguiu à implantação 
do Programa Mais Médicos.

O problema da má gestão, do encolhimento do 
financiamento da saúde por parte do Governo Federal 
não pode ser resolvido apenas com essa ideia de im-
portar médicos do exterior, médicos que não sofrem, 
não passam pelo mesmo processo de validação dos 
seus conhecimentos por que passam os outros médicos 
que vêm trabalhar no nosso País. Basta estar inscrito 
no Programa Mais Médicos para ser dispensado dos 
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mesmos requisitos de aferição da qualidade de sua 
formação a que são submetidos os demais médicos. 
Não é esse tipo de solução, nem tampouco prometendo 
para a saúde recursos que ainda estão hoje no fun-
do do mar – recursos de petróleo do pré-sal que não 
se sabe se serão extraídos, quando serão extraídos, 
a que preço serão extraídos – que se vão resolver os 
problemas da saúde do nosso País.

Educação. Hoje, assistimos a discursos, ouvimos 
discursos de Senadores da Base do Governo, de Se-
nadores governistas que aqui desfiaram um rosário de 
queixas a respeito da situação da educação no nosso 
País. Um País onde aumentou a taxa de analfabetismo 
durante a gestão da Presidente Dilma; um País em que 
o número de estudantes de ensino médio, na faixa de 
15 a 17 anos, estagnou, ou pior, diminuiu; um País em 
que o Enem foi transformado num supervestibular; um 
País em que se inauguram universidades federais a 
toque de caixa, sem um mínimo de estrutura, de ca-
pacidade, de condições de funcionamento.

Saneamento básico. Nada foi feito, Srs. Senado-
res, para aumentar o número de lares brasileiros com 
saneamento básico. Apenas 48% da população têm 
acesso à coleta de esgoto, e somente 37% desse es-
goto recebem alguma forma de tratamento.

Então, é esta senhora que pretende dar lições 
de governança aos seus concorrentes? É a partir de 
um saldo desse tamanho, negativo, que ela se arvora 
em professora de gestão pública, recomendando aos 
seus eventuais concorrentes – pois ela já está na cor-
rida – que estudem os problemas do País? Melhor fa-
ria a Senhora Presidente se, além de governar, como 
ela disse, estudasse um pouco mais, para aprender 
a identificá-los e aprender também como resolvê-los.

A situação do nosso País, a apreciação que foi 
feita, ainda há pouco tempo, pela Srª Christine Lagar-
de, que é Presidente do Comitê Monetário e Financeiro 
do FMI, a situação da economia brasileira se resume 
nas três citações que ela fez do nosso País, todas 
negativas: pressões inflacionárias preocupantes, alto 
endividamento do setor público e necessidade urgente 
de investimentos em infraestrutura.

As sugestões que ela fez vão exatamente no 
sentido oposto ao da política formulada e executada, 
em Brasília, nos últimos anos. Em matéria de estudo, 
a nossa Presidente deveria aprender a fazer lição de 
casa: deixar de fazer campanha e, efetivamente, as-
sumir o comando, as rédeas do nosso País.

Muito obrigado.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/

PDT – MT) – Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 

Governo/PT – RR) – Pois não, Senador.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Ainda há espaço para que eu possa fa-
lar pela Liderança do meu Partido, o PDT? Espaço 
temporal?

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Senador, a Câmara já acabou a 
sessão, e nós deveremos encerrar aqui também para 
iniciar a sessão solene do Congresso Nacional.

O SR. PEDRO TAQUES (Bloco Apoio Governo/
PDT – MT) – Muito obrigado. Derrubada de veto.

A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco Apoio 
Governo/PT – RR) – Concedo a palavra, como Líder, 
ao Senador Cyro Miranda.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª 
Presidente desta sessão, agradeço e serei breve.

À imprensa do Senado, que compreende televi-
são, rádio, agência; Srªs e Srs. Senadores; senhoras e 
senhores, em nome da Comissão de Educação, Cultura 
e Esporte, quero fazer uma breve manifestação sobre 
o Dia do Professor. Aliás, hoje, o dia todo foi tomado 
por todos nesta tribuna, que homenagearam e falaram 
da educação no nosso Brasil.

Neste Dia do Professor, o maior presente que po-
deríamos dar aos nossos mestres seria o verdadeiro 
reconhecimento social dessa valorosa profissão. Não 
há como pensar no desenvolvimento de um país sem 
educação de qualidade e mestres bem-preparados. 

A prioridade à educação tem sido palavra de or-
dem constante da maior parte das campanhas políti-
cas. Mas não se vê, na prática, o esforço necessário 
dos governantes para colocar a profissão de professor 
como uma das mais importantes, senão a mais im-
portante de todas. Ainda não conseguimos absorver 
a percepção de que a carreira do magistério precisa 
ter uma prioridade maior do que verificamos. 

Senador Flexa Ribeiro, sem educação de quali-
dade e professores valorizados, não há como se cons-
truir as bases para o desenvolvimento sustentável e 
duradouro. É claro que, ao longo das últimas décadas, 
foram aprovadas medidas no sentido de melhorar a 
carreira do magistério. Políticas públicas como o Fun-
do da Educação Básica (Fundeb), o sistema nacional 
de formação de professores, as diretrizes nacionais 
de carreira e o piso nacional do magistério são bons 
exemplos. São políticas cooperativas, necessárias 
para concretizar os objetivos da igualdade educacio-
nal presentes na Constituição brasileira. Todavia, por 
si só, não têm sido capazes de evitar um tratamento 
extremamente desigual em relação aos professores 
nos diversos entes federados. Há variação salarial da 
ordem de 400% de uma região para a outra do Brasil, 
particularmente na educação básica. Muitos dos pro-
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fessores da rede pública exercem a profissão sem ter 
feito concurso público.

Se analisarmos as prioridades dos governos, ve-
remos que a atenção à qualidade do ensino costuma 
ser bem menor do que a dada à implementação de 
obras de infraestrutura. Não é que estas sejam menos 
importantes, mas se percebe claramente uma falta de 
vontade do Governo Federal em assumir a necessária 
liderança para melhorar não só a carreira do magis-
tério, como para melhorar também as condições do 
ensino em geral.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – Permite-me um aparte, Senador Cyro 
Miranda?

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Falta ao Governo assumir o papel de articulador 
e promotor da educação de qualidade, o que não se 
resolve com programas pontuais, como o Quero Ser 
Professor; pura e simplesmente Quero Ser Professor. 
Só faltam fazer agora o programa Mais Professores, 
aliás, o que seria bom, porque se se paga R$10 mil 
para um médico, vai-se pagar, no mínimo, R$5 mil, 
R$6 mil para cada professor. Seria ótimo. 

Lamentavelmente, falta ao Governo e à socie-
dade em geral assumir que o País precisa introduzir 
a educação em seu projeto de desenvolvimento. Sem 
esse pré-requisito para o progresso duradouro, tanto 
o professor quanto a educação pública continuarão 
relegados a segundo plano. 

A qualidade do ensino, Senador Osvaldo, e a 
valorização dos professores precisam ganhar status 
de prioridades de Estado, como ocorreu com a esta-
bilização econômica, à época do governo Fernando 
Henrique Cardoso. 

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e Força/
PTB – MT) – V. Exª me concede um aparte?

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Um minutinho só. Em seguida, lhe concedo.

Entendo que, neste Dia do Professor, faltam ao 
Governo a ousadia e a vontade para dar ao Brasil a 
educação de qualidade, que merecemos, e a valoriza-
ção da carreira de magistério, que necessitamos como 
Nação emergente. 

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor Osvaldo Sobrinho.

O Sr. Osvaldo Sobrinho (Bloco União e For-
ça/PTB – MT) – Senador Cyro Miranda, me alegra 
e alegra a minha alma também ver alguém assomar 
à tribuna – do Senado da República, principalmente 
– para falar sobre educação, especialmente quando 
fala da forma como V. Exª fala: com o coração, com a 
razão, com o conhecimento. V. Exª fala como alguém 
que conhece a área, o sofrimento desse setor e as 

dificuldades desse setor. Se os nossos dirigentes, se 
todos nós pensássemos um pouquinho mais, largarí-
amos qualquer outro tipo de investimento e investiría-
mos em educação. A única saída que países como o 
nosso tem, Senador, é o processo educacional. Se eu 
estou aqui, é porque, na verdade, investi nessa área. 
Desde aluno muito pobre, da roça, esse negócio todo, 
o que me salvou foi ter adentrado a escola. Meu pai, 
um homem sem saber ler, um homem que veio do 
Nordeste, de Pernambuco, não sabia nem escrever o 
próprio nome. No entanto, investiu o pouquinho que 
tinha em educação. É assim que brasileiros de todo 
o País estão fazendo para quebrar as amarras que aí 
estão. Não há outra saída para um país como o nos-
so, a não ser mediante esse processo. Estamos per-
dendo tempo. A nossa qualidade de ensino não está 
boa. Os índices bons que nós tínhamos não há mais. 
Nós estamos sem saber para onde vamos. Só existe 
esta saída: a educação, com projetos, valorizando e 
priorizando a educação de verdade. Não só aquela 
valorização de palanque eleitoral, mas a valorização 
de dados reais, concretos, destinando recursos a esse 
setor, valorizando o professor, dando-lhe material para 
que ele possa trabalhar com decência. Senador Cyro, 
não vejo outra saída. Parabenizo-o por isso. Vou ouvi-lo, 
porque tenho ouvido V. Exª na Comissão de Educação, 
da qual nós dois fazemos parte. Tenho admirado muito 
seu comportamento, a forma como o senhor se refe-
re à educação. E eu sei que fala com razão, fala com 
conhecimento, porque, na verdade, tem compromisso 
com esse setor. Parabenizo V. Exª por esse pronuncia-
mento na noite de hoje.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Osvaldo Sobrinho. 
Obrigado pelas palavras de estímulo e também pela 
sua cooperação na nossa Comissão, principalmente 
pelas suas intervenções hoje na audiência pública, 
que foi uma das audiências mais ricas que tivemos 
para instruir o PNE.

Com muito prazer, concedo um aparte ao Sena-
dor Pedro Taques.

O Sr. Pedro Taques (Bloco Apoio Governo/PDT 
– MT) – Senador Cyro, V. Exª, como Presidente da 
Comissão de Educação, tem todo o cabedal para falar 
sobre esse tema. Eu sou professor. Sou filho de profes-
sora, que está aposentada do Estado e do Município, 
do Estado do Mato Grosso, Município de Cuiabá. Meu 
pai não tem o primeiro grau completo. A educação é 
um instrumento de transformação. Como dizia o Bri-
zola, que vem de longe, “a educação liberta”. Nesse 
momento histórico em que os países do mundo cami-
nham em cima de três palavras, que são conhecimento, 
tecnologia, inovação, nós acompanhamos, no Brasil, 
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um retrocesso em relação à educação, mais especial-
mente no Estado de Mato Grosso. Hoje, os professores 
estão, há 64 dias, em greve. Sessenta e quatro dias 
em greve! O ano letivo já foi embora. A Secretaria de 
Educação do Estado é uma capitania hereditária do 
PT, há 12 anos; e os professores, há 64 dias, em greve. 
Muito bem, são 36 mil profissionais paralisados; 430 
mil alunos sem aula. Sem aula! Perderam o ano. Es-
tão roubando o futuro de uma geração de brasileiros. 
Permita-me, sem querer gastar o seu tempo, apenas 
uma expressão do educador e filósofo Paulo Freire, 
para lançar uma reflexão que ele denomina de verda-
des da profissão de professor. Um único trecho. Ele 
diz o seguinte: “Ninguém nega o valor da educação 
e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda 
que desejem bons professores para seus filhos, pou-
cos pais desejam que seus filhos sejam professores”. 
Eu gostaria que a minha filha fosse professora. Para-
béns pela sua fala! Eu, como Senador do Estado do 
Mato Grosso, que me honra com a possibilidade de 
aqui representá-lo, triste neste dia, porque os profes-
sores estão em greve naquele Estado, digo que estão 
roubando o futuro de uma geração de brasileiros do 
nosso Estado.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Senador Pedro Taques, muito obrigado por ter 
enriquecido esta nossa fala. E quero aproveitar para 
parabenizá-lo, V. Exª e a senhora sua mãe, pelo dia de 
hoje. Se não fossem os professores, não existiriam os 
médicos, os economistas e também os analfabetos, 
que são alfabetizados graças aos professores.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite...

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) 
– V. Exª me permite um aparte, Senador Cyro?

O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) 
– Permite um aparte, Excelência?

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Permito um aparte, com muito prazer, ao Se-
nador Flexa Ribeiro.

O Sr. Flexa Ribeiro (Bloco Minoria/PSDB – PA) – 
Senador Cyro Miranda, V. Exª faz um pronunciamento 
hoje com a autoridade de Presidente da Comissão de 
Educação do Senado Federal. Quero aqui parabenizá-
-lo. Parabenizá-lo pela forma como V. Exª leva à frente 
os trabalhos da Comissão de Educação no momento 
em que se discute o Plano Nacional de Educação. V. 
Exª tem tido o cuidado e feito audiências da melhor 
qualidade a fim de discutir o Plano Nacional de Educa-
ção. No dia de hoje, todos nós usamos a tribuna para 
homenagear o professor. E como V. Exª diz, a melhor 
homenagem que podemos fazer aos professores é dar 
a eles condições de trabalho e de sustento com digni-

dade. Essa é a melhor homenagem que o Brasil pode 
fazer a todos os professores. E, lamentavelmente, os 
indicadores que temos em nosso País não apontam 
nessa direção. Estou aqui, desde o início da tarde, 
aguardando o momento, pela inscrição, para fazer o 
meu pronunciamento, e uso de aparte no pronuncia-
mento de V. Exª para enviar um abraço aos professores 
do Brasil inteiro, em especial do meu Estado do Pará. 
Que saibam que nós temos hoje à frente da Comissão 
de Educação do Senado Federal um Senador como 
V. Exª, Senador Cyro Miranda, comprometido com a 
educação do nosso País. Então, isso tranquiliza a to-
dos nós. E temos certeza absoluta de que, ao final das 
audiências públicas, com o relatório do Senador Alvaro 
Dias, V. Exª estará contemplando o País com um Pla-
no Nacional de Educação à altura da necessidade de 
todos os brasileiros. Meus parabéns.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Flexa Ribeiro, que 
sabe da admiração que tenho por V. Exª. E agradeço 
quando diz que sou Presidente de uma comissão apli-
cada. Mas pode ter certeza que me espelho muito em 
V. Exª, que já foi Presidente de duas comissões neste 
Senado e que é uma pessoa aplicada, dedicada. Isso 
é estímulo. E acredito que a seriedade e a dedicação 
que temos em tudo que fazemos são uma prática nor-
mal dentro do nosso Partido.

Concedo, com muito prazer, a palavra ao Sena-
dor Cícero Lucena, amigo querido.

O Sr. Cícero Lucena (Bloco Minoria/PSDB – PB) 
– Senador Cyro, eu me recordo, quando da decisão 
da Bancada do nosso Partido em relação ao sistema 
de rodízio, que coube a V. Exª a presidência de uma 
das comissões. Naquela oportunidade, discutiu-se qual 
das comissões o PSDB deveria, vamos dizer, dentro do 
sistema que lhe cabia, escolher. Eu me recordo bem 
do posicionamento de V. Exª no sentido de ressaltar a 
importância de o PSDB assumir a Comissão de Edu-
cação, porque era algo que V. Exª gostaria de abraçar, 
de fazer, num momento tão importante da educação 
deste País, que é o que está sendo discutido hoje na 
Comissão. Bem como ontem, quando tive o prazer da 
companhia de V. Exª e do Senador Cássio, quando 
estivemos presentes no Prêmio Professor Nota 10, da 
Abril, em um projeto de valorização, de reconhecimento, 
de estímulo e de incentivo aos professores do Brasil, 
para que possamos tirar do discurso e ir para a prática 
no real papel da educação, e, dentro da educação, o 
papel reconhecido e valoroso que têm os professores. 
Nós sabemos que não é apenas discurso; mas pre-
cisamos, sim, incentivá-los, estimulá-los. Fiquei muito 
feliz quando, no clima desse programa, percebemos 
que existe um movimento, inclusive de despertar e de 
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estimular nos jovens brasileiros a importância e o valor 
do profissional educador. Então, é algo que deve ser 
uma bandeira de todos nós, devemos nos somar. Vimos 
dez belíssimos exemplos, com certeza, de centenas e 
de milhares que existem no Brasil, da dedicação dos 
professores. Ficamos impressionados com os projetos. 
Temos certeza de que outros serão projetados, serão 
defendidos, serão conquistados. Todos os dez, e outros 
que participaram, estão de parabéns, mas, sem dúvida, 
ontem tivemos a alegria de comungar com isso. Tenho 
certeza absoluta de que nada melhor para a Comis-
são de Educação do que ter V. Exª, com a sua sensi-
bilidade, com o seu compromisso. O maior presente 
que podemos dar aos professores, não só neste dia, 
é a nossa defesa e a nossa luta, o dia todo, todos os 
dias, em favor da educação, com o verdadeiro reco-
nhecimento do papel que têm os nossos educadores. 
Parabéns! Estamos juntos nessa caminhada. O senhor 
tem todo o apoio e a solidariedade do nosso Partido 
e dos seus amigos.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Cícero Lucena, por 
suas palavras. E obrigado também pela força que me 
deu na Comissão de Educação, pela escolha. E que-
ro parabenizá-lo também, porque V. Exª é um mestre. 
É um mestre porque é um ex-Prefeito aplicado, um 
ex-Governador, conhece as dificuldades de ponta, e 
pôde, na reunião que tivemos em São Paulo, também, 
no almoço, levar as suas preocupações com o que 
acontece no dia a dia.

Nós recebemos uma notícia muito boa, que foi 
uma empresa como a Editora Abril, envolvida com 
educação, a fundação levando os pais, motivando-os 
que fossem à escola, que fossem conhecer o profes-
sor. Porque não é um problema só da escola, não é o 
problema de o pai pagar a escola, colocar o filho na 
escola e dizer: “Bom, a minha missão está terminada. 
Agora o problema é do professor e do governo”. Não, 
tem que haver um envolvimento. E V. Exª, ontem, com 
muita propriedade, exemplificou várias coisas. Por isso, 
eu o tenho aqui como mestre. Então, parabéns pelo 
dia de hoje também.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – V. Exª me permite, Senador Cyro Miranda?

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Pois não, Senador Suplicy, com muito prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Prezado Senador Cyro Miranda, quero, por 
intermédio de V. Exª, como Presidente da Comissão de 
Educação, externar o meu cumprimento e solidariedade 
a todos os professores, da creche, do ensino básico 
até o grau universitário. Eu mesmo, desde 1966, sou 
professor de Economia na Escola de Administração 

de Empresas de São Paulo e da Fundação Getúlio 
Vargas. Até dezembro passado, sempre estive lecio-
nando pelo menos um curso a cada semestre e sei 
muito sobre essa profissão e como há pessoas que 
amam demais realizar a tarefa de transmitir conheci-
mentos e de serem vistos como exemplos por todos. 
Mas eu gostaria de, se V. Exª me permite, bem como 
o Presidente, Senador Anibal Diniz, aqui apresentar 
a Srª Elaine Pérola Negra – Elaine P. Silva –, que é 
autora do livro autobiográfico Pérola Negra – História 
de Um Caminho. Uma senhora que lutou bravamente 
para estudar Medicina numa das melhores universida-
des, a Unicamp, mas que teve neurocisticercose, uma 
doença da larva da Taenia solium, na cabeça, que a 
deixou, por alguns tempos, com enormes dificuldades. 
Fez três neurocirurgias...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... ficou na cadeira de rodas, de muletas, 
com 18 internações, mas está hoje aqui, novamente 
presente. Ela se dedica a um trabalho de saúde vo-
luntário na comunidade de Vila Brandina, em Campi-
nas, e veio a Brasília tentar dialogar, no Ministério da 
Cultura, com a Ministra Marta Suplicy, a respeito da 
possibilidade de um projeto segundo o qual o seu li-
vro, que foi objeto inclusive – e ela própria, a sua his-
tória –, de entrevista no Jô Soares, seja transformado 
em documentário, em filme. É por isso que ela veio a 
Brasília. Então, quero aqui saudá-la. Ali está o nosso 
Senador Cyro Miranda, que é o Presidente da Comis-
são de Educação...

(Soa a campainha.)

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – ... do Senado Federal. Meus cumprimen-
tos a V. Exª.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB 
– GO) – Muito obrigado, Senador Suplicy. Aproveito 
para parabenizá-lo também. Tive oportunidade de ter 
notícias, quando se desligou, depois de muitos anos, 
da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, da ho-
menagem e do carinho que todos, professores e alu-
nos, têm por V. Exª. Parabéns. E parabéns por trazer 
uma pessoa tão dedicada. Aproveito para me colocar 
à disposição, porque a nossa Comissão é de Cultura, 
também, Esporte e Educação.

O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Que bom.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Então, estou à disposição, se precisar, e junto 
com uma pessoa por quem tenho um carinho muito 
especial, que é a Ministra Marta Suplicy, pela cultura. 
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O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco Apoio Governo/
PT – SP) – Muito bem. Obrigado.

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Ao encerrar, agradeço dizendo que as bandei-
ras de que nós todos aqui falamos estão em sintonia 
com as metas do movimento Todos pela Educação, e 
trariam um novo horizonte para o Brasil. Tenho como 
lema que educação é uma questão de opção. Ou se 
opta por ela, ou não.

(Soa a campainha.)

O SR. CYRO MIRANDA (Bloco Minoria/PSDB – 
GO) – Vamos sair do discurso e vamos para a execução. 

Parabéns aos valorosos mestres do nosso País.
Muito obrigado. 

Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, a Srª 
Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira da 
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Cyro. 

Hoje, este 15 de outubro, é o dia de festejar, de 
parabenizar todos os professores e de fazer um reco-
nhecimento de admiração a todos os professores do 
Brasil, que deram uma contribuição excepcional no 
sentido de nos fazer ser quem nós somos. 

Então, aos professores do Brasil os nossos cum-
primentos, em todos os Estados onde atuam, nos Mu-
nicípios, o nosso reconhecimento de gratidão a esses 
profissionais que tanto ajudam no engrandecimento 
do Brasil.

A todos os professores do Brasil os nossos pa-
rabéns.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Encontram-se sobre a Mesa al-
guns expedientes.

Sr. Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vos-
sa Excelência que o Conselho da Comenda de 
Direitos Humanos Dom Hélder Câmara, em sua 
2ª reunião de 2013, ocorrida hoje, escolheu 05 
(cinco) personalidades que serão agraciadas 
com a Comenda de Direitos Humanos Dom 
Hélder Câmara, em sua 4ª premiação, a saber:
– Cláudio Luciano Dusik
– Deputada Janete Capiberibe
– Dom Antonio Fernando Saburido
– Márlon Jacinto Reis
– Warley Martins Gonçalles
Informo, ainda, que o Conselho deliberou pres-
tar homenagem in memoriam ao Sr. Jackson 
Lago.

Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa 
Excelência a expressão do meu apreço e dis-
tinta consideração.
Senador Paulo Paim
Presidente do Conselho da Comenda de Di-
reitos Humanos Dom Hélder Câmara.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

Ofício CDHC nº 57/2013

Brasília, 15 de outubro de 2013

Senhor Presidente,
Com as minhas homenagens, comunico a Vossa 

Excelência que o Conselho da Comenda de Direitos 
Humanos Dom Hélder Câmara, em sua 2ª reunião de 
2013, ocorrida hoje, escolheu 5 (cinco) personalida-
des que serão agraciadas com a Comenda de Direitos 
Humanos Dom Hélder Câmara, em sua 4ª premiação, 
a saber:

Claudio Luciano Dusik
Deputada Janete Capiberibe
Dom Antonio Fernando Saburido
Márlon Jacinto Reis
Warley Martins Gonçalles 
Informo, ainda, que o Conselho deliberou prestar 

homenagem in memoriam ao Sr. Jackson Lago.
Aproveito o ensejo para manifestar a Vossa Exce-

lência a expressão do meu apreço e distinta considera-
ção. – Senador Paulo Paim, Presidente do Conselho da 
Comenda de Direitos Humanos Dom Hélder Câmara.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – O expediente vai à publicação.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A Presidência recebeu da Câmara 
dos Deputados o seguinte expediente:

Sr. 1º Secretário,
Encaminhamos a V. Exª, a fim de ser submetido 
à apreciação do Senado Federal, nos termos 
do caput do art. 65 da Constituição Federal, 
combinado como art. 134 do Regimento Co-
mum, o substitutivo da Câmara dos Deputados 
ao Projeto de Lei nº 3.998, de 2012, do Senado 
Federal (PLS nº 352, de 2011, na Casa de ori-
gem), que altera a Lei nº 9.656, de 3 de julho 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros 
privados de assistência à saúde, para incluir 
o tratamento entre as coberturas obrigatórias.
Atenciosamente,
Deputado Gonzaga Patriota
1º Suplente de Secretário.

É o seguinte o Substitutivo na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – A matéria vai à Comissão de As-
suntos Sociais para apreciação.

Agora, caminhamos para o encerramento da 
sessão, porque teremos que abrir, imediatamente, a 
sessão do Congresso Nacional.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC) – Encerrou a sessão, Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Estamos caminhando para o seu 
encerramento, mas, antes, Senador Petecão, apro-
veitando a presença de V. Exª, quero informar que foi 
concluída a licitação da ponte sobre o Rio Madeira. O 
General Jorge Fraxe, do DNIT, informou que já houve 
uma empresa vencedora, ao preço de R$131 milhões.

É a empresa Consórcio Arteleste & Encil. E ago-
ra estamos aguardando que não haja recursos, para 
que a contratação seja feita e para que, assim, haja a 
contratação e o início da tão esperada obra da pon-
te sobre o Rio Madeira, ligando o Estado do Acre ao 
Estado de Rondônia, que é objeto de tanta luta dos 
Parlamentares acreanos e rondonienses.

O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco Maioria/PSD 
– AC. Sem revisão do orador.) – Senador Anibal, só 
para dar um informe também. Hoje estive lá no Inep – 
e queria aqui registrar a atenção dispensada pelo Sr. 
Luiz Cláudio Costa, Presidente do Instituto, pelo Sr. 
Dênio Menezes da Silva, Diretor de Gestão e Plane-
jamento, e também pelo Chefe de Gabinete, Sr. Ary 
Franco Sobrinho –, para tratar da situação de Municí-
pios nossos, dos Municípios isolados, como chama-
mos: Jordão, Thaumaturgo, Porto Walter.

Confesso que, na minha ida a esses Municípios, 
para discutir as nossas emendas parlamentares, as 
reivindicações que mais ouvimos foram as da nossa 
juventude, das pessoas que vão fazer o Enem fora do 
seu Município.

No Município de Jordão, para se ter uma ideia, 
há 200 jovens, que irão fazer o Enem em Tarauacá. 
E fomos reivindicar que, no próximo Enem, esses 
Municípios sejam as sedes onde serão realizadas as 
provas. Hoje 200 alunos estão inscritos para prestar a 
prova lá em Tarauacá. Com certeza, quando criarmos 
as condições de essa prova ser realizada em Jordão, 
esse número irá duplicar.

Inclusive, ele pediu o nosso apoio, e eu, como 
coordenador da Bancada, estou pedindo seu apoio 
também, para que possamos arrumar uma aeronave 
da FAB, para transportar esses jovens lá do Jordão até 
o Município de Tarauacá, porque se sabe que nessa 
época o rio está praticamente intrafegável.

Fica aqui esse registro.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Obrigado, Senador Petecão.

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/PMDB – 
TO) – Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Temos de encerrar a sessão 
agora...

A SRª KÁTIA ABREU (Bloco Maioria/ PMDB – 
TO) – Pela ordem, um segundo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – ... porque a Câmara já está ame-
açando dispersar. Eles estão aguardando, desde as 
19 horas, o início da sessão do Congresso.

DISCURSOS ENCAMINHADOS À PUBLICA-
ÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 203 DO REGI-
MENTO INTERNO.

O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco Maioria/PP – PI. 
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs 
Senadoras e Srs. Senadores, oitocentos e setenta mi-
lhões de pessoas ainda passam fome no mundo. Esta 
é má notícia.

A boa notícia é que esse número é o saldo que 
resta após redução significativa da quantidade de pes-
soas que passavam fome no mundo há apenas vinte e 
três anos; uma redução que, se for tomada em termos 
relativos, é considerada espetacular!

A fome, – Sr. Presidente, – é a face mais radi-
cal e escandalosa da pobreza extrema, a experiência 
que, em razão de um sentimento natural que temos 
de humanidade, mais nos sensibiliza, e nos chama 
para, com urgência, contribuir pela sua eliminação 
definitiva no mundo.

Considerando, porém, de forma mais ampla, o 
próprio fenômeno da pobreza, e o desafio de erradi-
cá-la no mundo, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) instituiu o dia 17 de outubro como Dia Interna-
cional pela Eliminação da Pobreza. E é a passagem 
desta data que hoje, aqui da tribuna, desejo lembrar 
aos brasileiros.

O Dia Internacional pela Eliminação da Pobreza 
se origina da mesma fonte, a ONU, que criou os impor-
tantíssimos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 
O acompanhamento, promoção e divulgação dos Ob-
jetivos do Milênio, por sua vez, estão a cargo do órgão 
das Nações Unidas que trabalha em favor do desen-
volvimento socioeconômico das nações, o PNUD. Tais 
objetivos são oito, a saber: 1. Redução da Pobreza; 2. 
Atingir o ensino básico universal; 3. Igualdade entre os 
sexos e a autonomia das mulheres; 4. Reduzir a mor-
talidade na infância; 5. Melhorar a saúde materna; 6. 
Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7. 
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Garantir a sustentabilidade ambiental; e 8. Estabelecer 
uma parceria mundial para o desenvolvimento.

É a este primeiro objetivo, – a redução da pobre-
za, – que a efeméride do dia 17 de outubro está ligada.

Embora jamais possamos nos alegrar completa-
mente enquanto um único ser humano ainda sofrer de 
pobreza extrema no mundo, provavelmente nunca, na 
História da Humanidade, se fizeram avanços tão signi-
ficativos e rápidos no combate à pobreza, quanto nos 
últimos vinte anos.

A esse respeito peço licença para citar, em tradu-
ção livre, dois trechos de editorial recente da conhecida 
e respeitada revista britânica The Economist, publicado 
em junho último. A revista menciona discurso do presi-
dente estadunidense Harry Truman. Leio em seguida:

Em seu primeiro discurso em 1949, Harry Tru-
man disse que “mais da metade das pessoas 
no mundo estão vivendo em condições que se 
aproximam da miséria. Pela primeira vez na 
história, a humanidade possui o conhecimento 
e a tecnologia para aliviar o sofrimento dessas 
pessoas. “Isso levou muito mais tempo do que 
Truman esperava, mas o mundo, ultimamente, 
tem feito um progresso extraordinário em reti-
rar as pessoas da extrema miséria. Entre 1990 
e 2010, o número dessas pessoas caiu pela 
metade como parcela da população total nos 
países em desenvolvimento, de 43% para 21% 
– uma redução de quase 1 bilhão de pessoas.

Deve-se, porém, sem nenhum demérito do pro-
gresso que se tem feito ao combate da pobreza no 
mundo, ressaltar que a China, em razão de sua enor-
me população, contribuiu de maneira relevante para 
este resultado. Mais adiante, no mesmo editorial, se lê:

A China é responsável por três quartos do 
resultado. A sua economia tem crescido tão 
rápido que, mesmo que a desigualdade este-
ja crescendo rapidamente, a extrema pobreza 
está desaparecendo. A China retirou 680 mi-
lhões de pessoas da miséria em 1981-2010, e 
reduziu sua taxa de extrema pobreza de 84% 
em 1980 para 10% atualmente.

De fato, o avanço socioeconômico da China, 
em que pesem seus enormes problemas, entre eles 
seu sistema de governo autoritário, tem-se mostrado 
impressionante, o que certamente é resultado das re-
formas econômicas promovidas por Deng Xiaoping a 
partir do final dos anos 70, que, após a morte de Mao 
Tsé-Tung, levaram o país de volta ao Capitalismo. A 
uma economia estatal centralmente planificada, inefi-
ciente e falida, seguiu-se a prosperidade.

Sr. Presidente, – para a obtenção do objetivo da 
ONU número 1, traçaram-se duas metas quantitativas.

Primeiro, a pobreza deveria ser reduzida pela 
metade, em vinte e cinco anos: de 1990 até 2015. O 
conceito de pobre foi definido como sendo o indivíduo 
cuja renda é inferior a 1 dólar e 25 centavos por dia, 
calculado pelo método da paridade do poder de compra.

Ora, no mundo, esta meta já foi atingida, cinco 
anos antes do termo final do prazo, 2015. Em 2010, 
a percentagem de pobres no mundo caiu de 47% 
para 22%. Estes são os dados atualizados, retirados 
do Relatório sobre Os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio de 2013, publicado pela ONU. No mesmo 
intervalo de tempo, de vinte anos, de 1990 a 2010, o 
número de pessoas vivendo em condições de extrema 
pobreza caiu, em termos absolutos, em 700 milhões. 
Menos 700 milhões de pobres! E a população mundial 
não parou de crescer, cumpre recordar. Não é pouco.

No Brasil, a meta foi atingida já em 2002. Tínha-
mos 25,6% de pobres em relação à população total, 
de acordo com o critério da ONU, em 1990. Em 2002, 
tínhamos 11,3%. Meta atingida! E em 2003, havia 40,9 
milhões de pessoas em situação de pobreza no país, 
número que foi reduzido para 19,1 milhões em 2012, 
segundo recente estudo do IBGE.

A segunda meta quantitativa, – e serei breve, – é 
reduzir também para a metade o número percentual 
de pessoas que passam fome, igualmente meta a ser 
cumprida em 25 anos, de 1990 a 2015. Direi apenas 
que, embora, em relação ao mundo, a meta ainda não 
tenha sido atingida, há grande possibilidade de que 
o seja ao final do período, 2015. A percentagem, de 
1990 até hoje, caiu de 23,2% para 14,9%. Falta pou-
co atingir a meta. No Brasil, já a atingimos. Usando o 
número de crianças com peso abaixo do normal como 
indicador de fome, nosso País tinha apenas 1,5% de 
crianças nessa situação em 2008; crianças considera-
das, portanto, desnutridas. Espera-se que a fome seja 
completamente erradicada entre nós até 2015.

E, neste momento, quero registrar que, embo-
ra seja uma jornada árdua, o Piauí está caminhando 
nesse sentido. Dados recentes apontam o meu querido 
Estado como um exemplo de êxito no que se refere 
ao combate à pobreza extrema, graças a um conjun-
to de políticas públicas muito bem desenvolvidas nos 
últimos anos pelo governo federal. A pobreza no Piauí 
diminuiu 50% e o crescimento anual da renda foi de 
seis pontos percentuais, o dobro da média nacional, 
um resultado obtido com base não só em programas 
de transferência de renda, mas, principalmente, na 
inclusão produtiva.

Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. 
E preciso ter em mente que o momento exige ações 
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que não podem ser feitas de improviso, e sim, devem 
ser cuidadosamente planejadas por parte dos gover-
nos, para que possamos transferir nossas riquezas e 
potencialidades para o povo piauiense. Um povo que 
não se cansa de lutar, mesmo diante de grandes difi-
culdades, como a seca, que tanto nos castiga e nos 
aproxima da pobreza. Esse entrave, estou certo, não 
nos impedirá de avançar.

Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senado-
res, ao ter apresentado esses números sobre pobreza 
extrema e fome, e ao lembrar o Dia Internacional pela 
Eliminação da Pobreza, dia 17 de outubro, quero dizer 
que temos razão para comemorar os avanços recen-
tes, – isso no prazo de apenas 20, 25 anos, – avanços 
realizados no Piauí, no Brasil e no mundo para eliminar 
duas das piores chagas da humanidade. Os avanços 
devem-nos encher de esperança e incitar-nos a pro-
gredir. Eles significam: É possível! É possível eliminar 
a pobreza e a fome!

Sei que as estatísticas escondem diferenças im-
portantes entre os diversos países e escondem tam-
bém diferenças entre os grupos sociais brasileiros, e 
tais diferenças representam outra chaga entre os seres 
humanos que temos sempre de combater: a desigual-
dade. De qualquer forma, houve, de fato, progresso na 
situação dos países mais pobres, bem como na situ-
ação dos grupos sociais mais vulneráveis no Brasil. 
Portanto, não resta dúvida de que os avanços devem 
ser vistos como muito positivos.

Para os consolidar e impulsionar ainda mais, de-
vemos, no Brasil, manter a estabilidade monetária de 
nossa economia, os programas sociais de mérito e efi-
ciência comprovados, e continuar, por meio da gestão 
responsável dos recursos colocados à disposição do 
Estado e por meio da administração macroeconômica 
inteligente, a permitir que nosso País possa prosperar 
em benefício de nosso povo.

Concluo parabenizando a Organização das Na-
ções Unidas e, em especial, a seção brasileira do 
PNUD, pelos programas e pelas iniciativas, como o 
Dia Internacional pela Eliminação da Pobreza, que 
muito têm ajudado a humanidade em sua luta milenar 
contra a miséria.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco Maioria/PMDB 

– AL. Sem apanhamento taquigráfico.) – 
Discurso em homenagem ao dia do Professor. 

Em 15 de outubro de 2013
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a vontade 

de aprender, se desenvolver e realizar é inerente ao ser 
humanos e aos jovens. Nos primeiros anos de nossa 
vida essa motivação é muito mais presente. Para di-
zer a verdade é premente. Cada manifestação desse 

entusiasmo, deve ser reforçado e apoiado por todos 
para que os grandes sonhos de desenvolvimento da 
juventude se tornem realidade.

Prioritariamente de responsabilidade dos pais 
e dos professores esse apoio é também tarefa de to-
dos nós.

Entretanto, especialmente aos professores é de-
legada a nobre tarefa de incentivar e orientar o cresci-
mento intelectual e moral das novas gerações. Assim a 
profissão de professor é talvez a mais nobre de todas 
aquelas que cuidam do desenvolvimento de uma nação.

A valorização do magistério é essencial para 
que esses profissionais tenham condições de exer-
cer plenamente a missão de ensinar. Os problemas 
de ensino têm persistido por décadas e até séculos 
em nosso país. Especialmente em Alagoas, realida-
de que conheço mais de perto, os baixos índices de 
escolaridade ainda são desafios a serem enfrentados 
decisivamente.

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Hu-
mano no Brasil de 2013, pesquisa do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) di-
vulgada neste ano, Alagoas é o estado com a menor 
porcentagem de jovens de 18 anos ou mais que con-
seguiram concluir o ensino fundamental completo, são 
40,57% da população, bem abaixo da média nacional 
que é de 54,92%.

Em relação ao analfabetismo, Alagoas apresen-
ta números preocupantes. De acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios, o Estado tem os 
piores índices do país. Um em cada cinco habitantes 
de 15 anos ou mais dos alagoanos não sabe ler, nem 
escrever.

Alagoas tem índices modestos do Brasil nos três 
níveis de ensino da rede estadual. Em 2011, no ranking 
das redes de ensino estadual do Brasil, o Estado teve 
o pior índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
do país em todos os níveis de ensino: nos anos iniciais 
do fundamental (1º ao 5º ano), o Ideb foi de 3,4; nos 
anos finais (6º ao 9º ano), a pontuação foi ainda mais 
baixa e ficou em 2,5. Em muitos estados a situação 
não é muito diferente.

Assim Alagoas é exemplo de como a qualidade 
do ensino precisa melhorar urgentemente.

A boa notícia é que, em 2013, o piso nacional 
dos professores passou a ser implantado em Alagoas 
para todos os profissionais do ensino da rede pública 
estadual. Com a implantação, o professor do Estado, 
com apenas o magistério e 40 horas semanais, pas-
sa a receber um salário inicial de R$ 1.567,00 e final 
R$ 1.919,60.

Muitos estados, infelizmente, ainda não cumprem 
essa lei federal tão importante para o país. O piso na-
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cional é um marco histórico, uma conquista dos pro-
fessores e a garantia, que iniciamos um caminho rumo 
a uma educação de qualidade.

Dessa forma, a falta de implementação de um 
piso salarial nacional é um dos problemas que mais 
atinge a qualidade da educação no Brasil. Acertada-
mente o governo federal instituiu o programa Todos 
Pela Educação e a campanha “Um bom professor, um 
bom começo”, com o objetivo de valorizar o professor, 
que é a figura mais importante durante muitos anos 
na vida de um jovem.

Sabemos que o caminho pra valorizar o pro-
fessor é o salário, o que, quase sempre, é abaixo de 
suas expectativas. Igualmente é imperiosa uma defini-
ção sobre o Plano Nacional de Educação, em debate 
aqui no Senado, que prevê a destinação de 10% do 
PIB para o setor.

Enquanto o Brasil não priorizar os investimentos 
em educação e enquanto não for pago uma remune-
ração digna aos professores, a quem delegamos a 
grande responsabilidade de mudança do Brasil – que 
em muitos rincões ainda ganha R$ 700, R$ 800 – nada 
vai mudar.

É pedagógico o depoimento da professora Aman-
da Gurgel, do Rio Grande do Norte, que percorreu as 
redes sociais em virtude da sua sincera indignação. 
Amanda Gurgel exibiu seu contra-cheque de R$ 930 
para relatar, detalhadamente, todas as angústias de 
um professor em sala de aula, que além dos salários 
baixos, passam por superlotação, ausência de infraes-
trutura, sobrecarga de jornada e insegurança.

Enquanto essa distorção não for corrigida não po-
demos esperar um futuro melhor para os nossos jovens.

Aqui no Brasil não chegamos ao extremo proibir 
a freqüência de meninas à escola, tal como ocorre no 
Paquistão, no qual a estudante Malala Yousafzai foi atin-
gida por um tiro na cabeça, disparado por um membro 
do Talebã, pelo “crime” de ter defendido esse direito.

Malala sobreviveu, após semanas em tratamen-
to intensivo e sua história e seu exemplo hoje é uma 
inspiração para todos nós.

Que a força de aprender e de defender o direito 
à educação de Malala, que recentemente foi agraciada 
com o respeitado Prêmio Sakharov para a Liberdade de 
Pensamento, do Parlamento Europeu, seja um exemplo 
para todos nós que queremos um país melhor e que 
acreditamos na educação como o principal e essencial 
caminho para essa conquista.

Felizmente o seu exemplo tem repercutido mun-
dialmente para que o problema da educação seja mais 
cada vez mais visível nos foros internacionais.

Dessa forma gostaria de homenagear os estudan-
tes e, principalmente, todos os professores de nosso 

país, que tem hoje, 15 de novembro, o dia dedicado à 
nobre missão de educar. Mas os professores precisam 
e querem mais do que um dia de reverência. Eles es-
peram, há anos, por menos retórica e mais ações dos 
governos municipais, estaduais e Federal.

Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco Governo/PT – 

RR. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, 
Srªs e Srs. Senadores, celebrado em mais de cem pa-
íses, o Dia do Professor foi criado no Brasil, em 1827, 
quando Dom Pedro I decretou que toda vila, cidade ou 
lugarejo criasse as primeiras escolas de letras. Mais 
de um século depois, em 1947, o Dia do Professor foi 
comemorado pela primeira vez, em São Paulo, por 
iniciativa do professor Salomão Becker, que reuniu 
seus colegas de trabalho para discutir os problemas 
da profissão e organizar o planejamento das aulas.

Esta louvável iniciativa deu vida à idéia de tornar 
o dia 15 de outubro feriado, em homenagem aos profis-
sionais da educação. Desse modo, o Dia do Professor 
vem sendo, portanto, comemorado há mais de 60 anos.

Quero registrar por meio da tribuna desta Casa, a 
passagem deste dia dedicado aos quase dois milhões 
de profissionais que, diariamente, estão a lidar com 
mais de 40 milhões de estudantes na rede pública de 
educação – estadual e municipal –, conforme o Cen-
so Escolar de 2013, divulgados pelo governo federal.

Mas quero, também, lamentar que apesar dos 
avanços obtidos na área de educação, nos últimos 
anos, ainda assim, temos muito o que reivindicar, para 
estes profissionais brasileiros.

Nos tempos em que vivemos, as demandas dos 
profissionais de educação são outras, assim como os 
problemas também. Temos o desafio de refletirmos 
sobre a desvalorização da profissão, a falta de qualifi-
cação profissional, os problemas de saúde causados 
pela profissão, o enfrentamento à violência dentro das 
escolas, o baixo salário e os reflexos das inovações 
tecnológicas.

Observamos que na sociedade digital em que 
vivemos, o professor que está diariamente na sala de 
aula, pode estar se libertando do pó de giz. Mas, cer-
tamente, está a enfrentar novos desafios. Dentre es-
tes, estão os conflitos geracionais, que, por sua vez, 
diretamente ligados às novas tecnologias.

Há que se repensar, também, sobre o conceito 
de professor na sociedade atual. Há algum tempo, a 
imagem do professor, antes vista como pessoa im-
portante no processo de formação do indivíduo, vem 
mudando de conceito.

Estudos e análises mostram que o Brasil é um 
dos países que menos respeitam os professores. Entre 
os 21 países analisados, o Brasil aparece em penúlti-
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mo lugar, no chamado ‘ranking de status do professor’, 
que considera dados sobre o prestígio do magistério 
em relação a outras profissões e a percepção salarial.

Pesquisa à parte, penso que a família brasileira 
ainda privilegia a figura do professor na vida de seus 
filhos. E foi com essa compreensão que aceitei a res-
ponsabilidade de presidir a Comissão Especial Destina-
da a Debater e Propor Soluções para o Financiamen-
to da Educação no Brasil que será instalada amanhã 
(16), neste Senado.

Criada no início deste mês, pelo presidente desta 
Casa, o Senador Renan Calheiros (PMDB), esta co-
missão tem a finalidade de indicar caminhos que via-
bilizem a alocação de mais recursos para o sistema 
educacional do nosso país. Consequentemente, neste 
debate estarão presentes outros problemas ligados à 
educação brasileira, enfrentados todos os dias pelos 
nossos profissionais.

Tendo como relator, o colega Senador Cristovam 
Buarque (PDT– DF), nossa comissão contará ainda com 
a contribuição de dos colegas Senadores Cyro Miranda 
(PSDB – GO), Ana Amélia (PP – RS), Ciro Nogueira 
(PP – PI), Vital do Rêgo (PMDB – PB), Eduardo Amo-
rim (PSC – SE), Paulo Paim (PT – RS), Acir Gurgacz 
(PDT – RO) e Aloysio Nunes Ferreira (PSDB – SP).

Todos nós, juntos, teremos a missão inadiável de 
encontrarmos soluções para os graves problemas que 
ainda existem na educação brasileira, a começar pela 
questão dos recursos destinados a esta área básica.

Autora da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC N° 101/2011), que destina 10% do PIB para a 
educação, ora em tramitação nesta Casa de Leis, ali-
mento a expectativa de que encontraremos caminhos. 
Esta proposta está incluída no projeto de Plano Nacional 
de Educação (PNE), que, aliás, tem como uma de suas 
metas a equiparação dos salários dos magistérios aos de 
outras profissões com o mesmo nível de escolaridade.

Os profissionais de educação têm o direito cons-
titucional de perceber um salário justo e digno, assim 
como têm direito ao melhor preparo para atuar em sala 
de aula, melhorando, assim, a qualidade de educação 
do nosso país.

Participei ativamente de orna verdadeira batalha, 
travada neste Parlamento, para fixar um piso profis-
sional para os professores. Mas esta iniciativa ainda 
enfrenta forte resistência, por parte dos administrado-
res públicos, especialmente, governadores e prefeitos, 
para sua aplicação.

De outro lado, investir na formação dos docentes 
ainda permanece sendo um desafio. Mas, consideran-
do o que foi feito nos governos do ex-presidente Lula, 
e, agora, na gestão da Presidenta Dilma Rousseff, 
acredito que a educação brasileira poderá passar a 

ter mais investimentos, para garantir a qualificação 
e a formação dos profissionais da educação básica.

Todavia, como professora e otimista, que sou, 
penso que os caminhos estão diante de nós.

Um deles é garantirmos a qualificação profissio-
nal. É desalentador constatar que algo próximo de um 
terço dos professores brasileiros não tem formação 
superior, conforme o último Censo Escolar.

Outro é a necessidade de maior investimento na 
educação, como forma de melhorar a qualidade do 
ensino brasileiro.

E esse caminho estamos a perseguir. Não por 
outra razão, acabamos de aprovar, neste Congresso 
Nacional, a proposta de que 75% dos royalties do pe-
tróleo sejam aplicados na educação.

Srs. Senadores e Senadoras, nobres colegas de 
profissão, eu não poderia fazer este meu pronunciamen-
to, alusivo ao Dia do Professor, sem trazer luz à reflexão 
sobre a situação desta categoria. Mas, também, não 
poderia deixar de trazer a público a observação de que, 
existem pelo Brasil afora, exitosos exemplos de educa-
dores que, a despeito das condições de trabalho e de 
salário, dedicam sua vida à profissão que escolheram.

Trago lá do meu Estado de Roraima, o exemplo 
da escola estadual de ensino fundamental Ulysses 
Guimarães, localizada em uma área de risco social, 
situada no bairro Dr. Sílvio Botelho, na periferia de 
nossa capital, Boa Vista.

Nesta escola pública a direção e os professores 
implantaram um projeto pedagógico em que adotam 
jogos interativos e música no ensino da matemática.

Não é evidentemente, a única experiência em 
nosso país. Mas tenho orgulho de registrá-la, aqui, para 
dar visibilidade a dedicação dos colegas professores 
na busca estimular seus alunos a se interessar e até 
se apaixonar pelo estudo de uma disciplina, conside-
rada por muitos, e complexa.

A escola, Ulysses Guimarães, que possui 548 
alunos de ensino fundamental, do sexto ao nono ano, 
e comunidades de outros bairros como Canaã, Cam-
bará e Olímpico, como meta envolver os aprendizagem 
desta disciplina.

Além de enfrentar as adversidades socioeconô-
micas, a desafio de disputar a atenção dos atual, que 
são os dispositivos digitais – computadores, celulares, 
jogos de internet, etc.

Aceitei, portanto, a missão de presidir a Comissão 
Especial de Educação ciente da imensa responsabili-
dade que estarei a encarar.

Mas, sobretudo, com a certeza de que as soluções 
estão aqui mesmo em nosso imenso país e junto dos 
nossos profissionais; os atores sociais, políticos e cultu-
rais que estão no batente, em cada parte deste país, seja 
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nos espaços urbanos, ou na área rural, tentando ofere-
cer educação gratuita e pública a milhões de pessoas.

Enfim, como professora, por formação e de profis-
são, deixo aqui, neste dia, minha homenagem a todos 
os profissionais de educação do nosso país, especial-
mente, aos professores do meu estado de Roraima.

Era o que tinha a registrar neste Dia do Professor.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 

Governo/PT – AC) – Nada mais havendo a tratar, a 
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às 
Srªs e aos Srs. Senadores que será realizada sessão 
deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com Or-
dem do Dia previamente designada.

A Presidência informa ao Plenário que também 
constarão da Ordem do Dia da sessão de amanhã a 
PEC nº 22-A, de 2000, do Orçamento impositivo, e o 
PLC nº 30, de 2009, que desobriga as entidades filan-
trópicas da área de saúde.

Essas matérias estarão em pauta no dia de amanhã.

ORDEM DO DIA

1 
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO  

Nº 26, DE 2013 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
de Conversão nº 26, de 2013, que 
institui o Programa Mais Médicos; altera as 
Leis nºs 8.745, de 9 de dezembro de 1993, e 
6.932, de 7 de julho de 1981; e dá outras pro-
vidências (proveniente da Medida Provisória 
nº 621, de 2013). 
Parecer sob nº 58, de 2013, da Comissão Mis-
ta, Relator: Deputado Rogério Carvalho (PT/
SE); e Relator Revisor: Senador Mozarildo 
Cavalcanti (PTB/RR), favorável, nos termos do 
Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2013, 
que oferece. 
(Lido no Senado Federal no dia 10.10.2013) 
(Sobrestando a pauta a partir de: 23.08.2013) 
Prazo final prorrogado: 05.11.2013 

2 
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 98, DE 2002 
– COMPLEMENTAR 

(Em regime de urgência, nos termos do Requeri-
mento nº 1.133, de 2013 – Art. 336, II) 

Discussão, em turno único, do Substitutivo da 
Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 98, 
de 2002-Complementar (nº 416/2008-Comple-
mentar, naquela Casa), do Senador Mozarildo 

Cavalcanti, que dispõe sobre o procedimento 
para a criação, a incorporação, a fusão e o 
desmembramento de Municípios, nos termos 
do § 4º do art. 18 da Constituição Federal. 
Parecer sob nº 1.057, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Valdir Raupp, favorável ao Substitutivo 
da Câmara, com as adequações redacionais. 

3  
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO  

Nº 59, DE 2013 
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.160, de 2013) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Re-
solução nº 59 de 2013, do Senador Ricardo 
Ferraço que altera o Regimento Interno do 
Senado Federal para determinar o envio à 
Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional das mensagens propondo perdão e 
reescalonamento de dívidas de que o Brasil 
seja credor. 
Depende de pareceres da CCJ e da Comis-
são Diretora. 

4  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 85, DE 2013  
(Em regime de urgência, nos termos  
do Requerimento nº 1.161, 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. 
A matéria tem parecer da CCJ. 

5 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO 

 Nº 32 DE 2010

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, ten-
do como primeiro signatário o Senador Val-
ter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da 
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal 
Superior do Trabalho como órgão do Poder Ju-
diciário, alterar os requisitos para o provimen-
to dos cargos de Ministros daquele Tribunal e 
modificar-lhe a competência. 
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
Relator: Senador Demóstenes Torres. 
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6  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 89, DE 2011 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo 
como primeiro signatário o Senador Walter 
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da 
Constituição Federal, para estabelecer que os 
ocupantes de cargo público que tiverem sua 
escolha aprovada previamente pelo Senado 
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem 
comparecer a essa Casa, anualmente, para 
prestar contas de suas atividades nos respec-
tivos 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 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. 
(Paraná) 
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. 

8 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 7, DE 2013 

Votação, em primeiro turno, da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo 
como primeiro signatário o Senador José Sar-
ney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias para vincular 
a duração dos benefícios fiscais concedidos 
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Ama-
zônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona 
Franca de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-
nia, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto 
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira. 

9  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 45, DE 2009  
(Calendário Especial –  

Requerimento nº 875, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 45, de 2009, tendo como primeiro 
signatário o Senador Renato Casagrande, que 
acrescenta o inciso XXIII ao art. 37 da Consti-
tuição Federal, dispondo sobre as atividades 
do sistema de controle interno. 
Parecer nº 358, de 2012, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Inácio Arruda, favorável, com as Emen-
das nºs 1 e 2 -CCJ, de redação, que apresenta. 

10  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 35, DE 2011 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 35, de 2011, tendo como primeiro 
signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga 
o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 
e altera a redação do inciso VIII do art. 84 da 
Constituição Federal, a fim de tornar privativa 
do Senado Federal a competência para decidir 
sobre tratados, acordos ou atos internacionais. 
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Se-
nador Jorge Viana, favorável, com a Emenda 
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto 
em separado do Senador Roberto Requião. 
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecre-
taria de Informações – 3303-3325/3572/7279 

11 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO  

Nº 46, DE 2012  
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
 (Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera 
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias para criar o Tribunal Regional 
Federal da 6º Região, com sede em Belém e 
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jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Ma-
ranhão e Tocantins. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

12  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 61, DE 2012  
(Tramitam em conjunto as Propostas  

de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012) 
 (Calendário Especial –  

Requerimento nº 809, de 2013) 

Quinta e última sessão de discussão, em pri-
meiro turno, da Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro 
signatário o Senador Eunício Oliveira, que 
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição 
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do 
Norte e sede na cidade de Fortaleza. 
Depende de novo parecer, em virtude do Re-
querimento nº 795, de 2013, de tramitação 
conjunta. 

13  
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

 Nº 22A, DE 2000 

Primeira sessão de discussão, em primeiro 
turno, da Proposta de Emenda à Constituição 
nº 22-A, de 2000 (nº 565/2006, na Câmara dos 
Deputados), tendo como primeiro signatário o 
Senador Antonio Carlos Magalhães, que altera 
os arts. 165 e 166 da Constituição Federal e 
acrescenta os arts. 35-A e 35-B ao ADCT, tor-
nando obrigatória a execução da programação 
orçamentária que especifica. 
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecre-
taria de Informações – 3303-3325/3572/7279 
Parecer sob nº 1.125, de 2013, da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela-
tor: Senador Eduardo Braga, favorável, com a 
Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, 
com voto vencido, em separado, do Senador 
Pedro Taques, e vencido dos Senadores Aloy-
sio Nunes Ferreira, Flexa Ribeiro, Pedro Simon, 
Cícero Lucena e Lúcia Vânia. 

14  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 1, DE 2008 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 1, de 2008 (nº 7.299/2006, na 
Casa de origem, do Deputado Beto Albuquer-

que), queque inclui no Anexo da Lei nº 5.917, 
de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre 
o Plano Nacional de Viação, 
o trecho rodoviário que menciona. 
Parecer sob nº 457, de 2008, da Comissão de 
Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador 
Pedro Simon, favorável, com as Emendas nºs 
1 e 2-CI, de redação, que apresenta. 

15  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA 

Nº 22, DE 2009 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 22, de 2009 (nº 7.162/2002, na 
Casa de origem, da Deputada Vanessa Gra-
zziotin), que dispõe sobre a denominação do 
novo Prédio da Administração da Faculdade 
de Direito, no Campus da Universidade Federal 
do Amazonas, na cidade de Manaus. 
Parecer favorável, sob nº 780, de 2009, da 
Comissão de Educação, Cultura e Esporte, 
Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi. 

16  
PROJETO DE LEI DA CÂMARA  

Nº 30, DE 2009  
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos  

do Recurso nº 16, de 2010) 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
da Câmara nº 30, de 2009 (nº 3.799/2000, na 
Casa de origem, do Deputado Darcísio Pe-
rondi), que acrescenta parágrafo ao art. 34 
da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que 
dispõe sobre os planos e seguros privados 
de assistência à saúde e dá outras providên-
cias (desobriga as entidades filantrópicas da 
área de saúde de constituir pessoa jurídica 
independente para operar plano privado de 
assistência à saúde). 
Endereço na Internet: http://www.senado.gov.
br/atividade/plenario/sf Informações: Subsecre-
taria de Informações – 3303-3325/3572/7279 

17  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 315, de 2003  Complementar, 
de autoria do Senador Pedro Simon, que au-
toriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião 
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das 
Comissões: 
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de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: 
Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, 
com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ, que 
apresenta; e 
de Desenvolvimento Regional e Turismo (em 
audiência, nos termos do Requerimento nº 
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso 
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas 
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emen-
da nº 3-CDR. 

18  
PROJETO DE LEI DO SENADO  

Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei 
do Senado nº 3, de 2013 Complementar, da 
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao 
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996, para vedar a exigência de 
recolhimento antecipado de imposto relativa-
mente ao estoque de mercadorias recebidas 
antes do início do regime de retenção anteci-
pada por substituição tributária. 
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da 
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator 
ad hoc: Senador Armando Monteiro. 

19  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 177, DE 2013 

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre-
to Legislativo nº 177, de 2013 (nº 2.820/2010, 
na Câmara dos Deputados), que aprova o 
texto do Memorando de Entendimento entre 
o Governo da República Federativa do Brasil, 
o Governo da República da Colômbia e o Go-
verno da República do Peru para Combater 
as Atividades Ilícitas nos Rios Fronteiriços 
ou Comuns, assinado em Letícia, em 20 de 
julho de 2008. 

20  
REQUERIMENTO  
Nº 733, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
733, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy, 
solicitando que o Projeto de Lei do Senado 
nº 450, de 2012, seja analisado pela Comis-
são Temporária de Modernização da Lei de 
Licitações e Contratos (fixa os parâmetros da 
responsabilidade do tomador de serviços). 

21 
REQUERIMENTO  
Nº 835, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Fer-
reira, solicitando o desapensamento do Pro-
jeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos 
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de 
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463, 
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539, 
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que te-
nha tramitação autônoma (utilização do FGTS 
para pagamento de serviços educacionais). 

22  
REQUERIMENTO  
Nº 836, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 836, 
de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o 
desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 
137, de 2011, dos Projetos de Lei do Senado nºs 
108 e 385, de 2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 
208, 463, 581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 
e 539, de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 
157, 214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663, 
de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha 
tramitação autônoma (utilização do FGTS para 
pagamento de serviços educacionais). 

23 
REQUERIMENTO  
Nº 902, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
902, de 2013, do Senador José Agripino, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 300, de 2005; com o de nº 565, de 
2007 (já apensado aos Projetos de Lei do Sena-
do nºs 276, 345 e 641, de 2007), por regularem 
matéria correlata (empréstimos consignados). 

24  
REQUERIMENTO  
Nº 908, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
908, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos 
(cancelamento de CNPJ no caso de utilização 
de mão-de-obra escrava). 
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25 
REQUERIMENTO  
Nº 909, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
909, de 2013, do Senador Cyro Miranda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 290, de 2013, além das Comissões cons-
tantes do despacho inicial de distribuição, seja 
ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (cancelamento de CNPJ no caso 
de utilização de mão de-obra escrava). 

26  
REQUERIMENTO  
Nº 921, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
921, de 2013, do Senador Paulo Paim, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 710, de 2011; e 287, de 
2013, por regularem matéria correlata (greve 
no serviço público). 

27  
REQUERIMENTO  
Nº 925, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
925, de 2013, do Senador Valdir Raupp, so-
licitando a retirada, em caráter definitivo, do 
Projeto de Lei do Senado nº 211, de 2009, de 
sua autoria. 

28 
REQUERIMENTO  
Nº 934, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
934, de 2013, do Senador Delcídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 229, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Assuntos Econô-
micos (cobertura de planos de saúde). 

29 
REQUERIMENTO  
Nº 937, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, so-
licitando o desapensamento dos Projetos de 
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim 
de que tenham tramitação autônoma (destina-
ção dos recursos do Fundo Social). 

30 
REQUERIMENTO  
Nº 952, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
952, de 2013, do Senador Inácio Arruda, soli-
citando que, sobre o Projeto de Resolução nº 
11, de 2013, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (compa-
recimento do Presidente do BNDES à CAE). 

31  
REQUERIMENTO  
Nº 973, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
973, de 2013, do Senador Romero Jucá, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 220, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania 
(regulação de operações de seguros). 

32  
REQUERIMENTO  
Nº 1.017, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.017, de 2013, do Senador Paulo Paim, solicitan-
do que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 473, 
de 2011, além da Comissão constante do despa-
cho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a 
de Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(regulamentação do exercício da acupuntura). 

33 
REQUERIMENTO  
Nº 1.018, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.018, de 2013, da Senadora Lúcia Vânia solici-
tando que, sobre os Projetos de Lei do Senado 
nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que tramitam 
em conjunto, além das Comissões constantes 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (abono 
para benefício de prestação continuada). 

34 
REQUERIMENTO  
Nº 1.019, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.019, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei do 
Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, que 
tramitam em conjunto, além das Comissões 
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constantes do despacho inicial de distribui-
ção, seja ouvida, também, a de Constituição, 
Justiça e Cidadania (abono para benefício de 
prestação continuada). 

35 
REQUERIMENTO  
Nº 1.020, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.020, de 2013, do Senador João Alberto Sou-
za, solicitando que, sobre os Projetos de Lei 
do Senado nºs 165, de 2010; e 79, de 2011, 
que tramitam em conjunto, além das Comis-
sões constantes do despacho inicial de distri-
buição, seja ouvida, também, a de Assuntos 
Econômicos (abono para benefício de presta-
ção continuada). 

36 
REQUERIMENTO  
Nº 1.043, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.043, de 2013, do Senador Cyro Miran-
da, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 344, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura 
e Esporte (proibição do uso de cigarros em 
parques infantis e áreas de prática esportiva). 

37  
REQUERIMENTO  
Nº 1.049, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.049, de 2013, do Senador Aloysio Nu-
nes Ferreira, solicitando que, sobre o Projeto 
de Lei do Senado nº 206, de 2012, além das 
Comissões constantes do despacho inicial de 
distribuição, seja ouvida, também, a de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania (isenção do pa-
gamento de direitos autorais em serviços de 
hospedagem). 

38 
REQUERIMENTO  
Nº 1.113, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.113, de 2013, do Senador Alvaro Dias, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
nado nº 139, de 2012, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Agricultura e Reforma Agrária (proíbe a 
venda de produtos de tabaco nos locais que 
especifica). 

39  
REQUERIMENTO  
Nº 1.114, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.114, de 2013, do Senador Pedro Taques, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 80, de 2010; e 373, de 
2012, por regularem matéria correlata (bene-
fícios isentos do imposto de renda). 

40 
REQUERIMENTO  
Nº 1.115, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1.115, de 2013, do Senador Romero Jucá, 
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos 
de Lei do Senado nºs 524, de 2007; e 629, de 
2011, por regularem matéria correlata (serviço 
de rádiodifusão comunitária). 

41 
REQUERIMENTO  
Nº 1.116, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.116, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei 
do Senado nºs 374, de 2012; e 297, de 2013 – 
Complementares, por regularem matéria corre-
lata (criação do Fundo Penitenciário Nacional). 

42  
REQUERIMENTO  
Nº 1.120, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.120, de 2013, do Senador Decídio do Ama-
ral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara nº 143, de 2009, que tramita em con-
junto com o Projeto de Lei do Senado nº 501, 
de 2007, além das Comissões constantes do 
despacho, seja ouvida, também, a de Assun-
tos Econômicos (registros públicos). 

43  
REQUERIMENTO  
Nº 1.129, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1129, de 2013, do Senador Clésio Andrade, so-
licitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 266, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos(jornada 
de 36 horas semanais para motoristas de trans-
porte público urbano). 
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44 
REQUERIMENTO  
Nº 1.130, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento 
nº 1130, de 2013, do Senador Clésio Andra-
de, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do 
Senado nº 266, de 2013, além da Comissão 
constante do despacho inicial de distribuição, 
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-
estrutura (jornada de 36 horas semanais para 
motoristas de transporte público urbano). 

45  
REQUERIMENTO  
Nº 1.131, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1131, de 2013, do Senador João Durval, soli-
citando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 266, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvi-
da, também, a de Assuntos Econômicos (jor-
nada de 36 horas semanais para motoristas 
de transporte público urbano). 

46 
REQUERIMENTO  
Nº 1.135, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.135, de 2013, do Senador Cyro Miranda, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câ-
mara nº 315, de 2009, além das Comissões 
constantes do despacho, seja ouvida, também, 
a de Desenvolvimento Regional e Turismo (re-
partição do produto da Compensação Finan-
ceira dos Recursos Hídricos). 

47 
REQUERIMENTO  
Nº 1.138, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.138, de 2013, da Senadora Ana Rita, solici-
tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 298, de 2013, seja ouvida a Comissão de 
Direitos Humanos e Legislação Participativa 
(criação do Fundo Nacional de Enfrentamento 
à Violência Contra as Mulheres). 

48 
REQUERIMENTO  
Nº 1.162, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.162, de 2013, do Senador Humberto Costa, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Sena-
do nº 277, de 2011, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (alienação 
de bens oriundos do tráfico de drogas). 

49 
REQUERIMENTO  
Nº 1.167, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.167, de 2013, do Senador Armando Monteiro, 
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado 
nº 185, de 2013, além da Comissão constante 
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, 
também, a de Assuntos Econômicos (elevação 
do percentual do adicional de periculosidade). 

50 
REQUERIMENTO  
Nº 1.179, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.179, de 2013, do Senador Mário Couto, soli-
citando a tramitação conjunta do Projeto de Lei 
do Senado nº 392, de 2013, com os Projetos 
de Lei do Senado nºs 281, 282 e 283, de 2012, 
por regularem matéria correlata (modernização 
do Código de Defesa do Consumidor). 

51 
REQUERIMENTO  
Nº 1.189, DE 2013 

Votação, em turno único, do Requerimento nº 
1.189, de 2013, do Senador Francisco Dornel-
les, solicitando que, o Projeto de Lei do Senado 
nº 262, de 2012, seja remetido para exame da 
Comissão Temporária de Modernização da Lei 
de Licitações e Contratos (permutar a ordem das 
fases do julgamento nos processos de licitação). 

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco Apoio 
Governo/PT – AC) – Está encerrada a presente sessão, 
para início imediato da sessão do Congresso Nacional.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 33 minutos.)
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	Esq_Normal: 144    
	LNormal: 


	P145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 146    
	LNormal: 


	P147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 148    
	LNormal: 


	P149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 150    
	LNormal: 


	P151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 152    
	LNormal: 


	P153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 154    
	LNormal: 


	P155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 156    
	LNormal: 


	P157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 158    
	LNormal: 


	P159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 160    
	LNormal: 


	P161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 162    
	LNormal: 


	P163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 164    
	LNormal: 


	P165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 166    
	LNormal: 


	P167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 168    
	LNormal: 


	P169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 170    
	LNormal: 


	P171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 172    
	LNormal: 


	P173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 174    
	LNormal: 


	P175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 176    
	LNormal: 


	P177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 178    
	LNormal: 


	P179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 180    
	LNormal: 


	P181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 182    
	LNormal: 


	P183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 184    
	LNormal: 


	P185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 186    
	LNormal: 


	P187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 188    
	LNormal: 


	P189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 190    
	LNormal: 


	P191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 192    
	LNormal: 


	P193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 194    
	LNormal: 


	P195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 196    
	LNormal: 


	P197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 198    
	LNormal: 


	P199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 200    
	LNormal: 


	P201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 202    
	LNormal: 


	P203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 204    
	LNormal: 


	P205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 206    
	LNormal: 


	P207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 208    
	LNormal: 


	P209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 210    
	LNormal: 


	P211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 212    
	LNormal: 


	P213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 214    
	LNormal: 


	P215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 216    
	LNormal: 


	P217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 218    
	LNormal: 


	P219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 220    
	LNormal: 


	P221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 222    
	LNormal: 


	P223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 224    
	LNormal: 


	P225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 226    
	LNormal: 


	P227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 228    
	LNormal: 


	P229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 230    
	LNormal: 


	P231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 232    
	LNormal: 


	P233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 234    
	LNormal: 


	P235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 236    
	LNormal: 


	P237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 238    
	LNormal: 


	P239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 240    
	LNormal: 


	P241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 242    
	LNormal: 


	P243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 244    
	LNormal: 


	P245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P246: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 246    
	LNormal: 


	P247: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     247
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P248: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 248    
	LNormal: 


	P249: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     249
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P250: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 250    
	LNormal: 


	P251: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     251
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P252: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 252    
	LNormal: 


	P253: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     253
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P254: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 254    
	LNormal: 


	P255: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     255
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P256: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 256    
	LNormal: 


	P257: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     257
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P258: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 258    
	LNormal: 


	P259: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     259
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P260: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 260    
	LNormal: 


	P261: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     261
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P262: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 262    
	LNormal: 


	P263: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     263
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P264: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 264    
	LNormal: 


	P265: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     265
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P266: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 266    
	LNormal: 


	P267: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     267
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P268: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 268    
	LNormal: 


	P269: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     269
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P270: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 270    
	LNormal: 


	P271: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     271
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P272: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 272    
	LNormal: 


	P273: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     273
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P274: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 274    
	LNormal: 


	P275: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     275
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P276: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 276    
	LNormal: 


	P277: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     277
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P278: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 278    
	LNormal: 


	P279: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     279
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P280: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 280    
	LNormal: 


	P281: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     281
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P282: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 282    
	LNormal: 


	P283: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     283
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P284: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 284    
	LNormal: 


	P285: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     285
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P286: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 286    
	LNormal: 


	P287: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     287
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P288: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 288    
	LNormal: 


	P289: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     289
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P290: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 290    
	LNormal: 


	P291: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     291
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P292: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 292    
	LNormal: 


	P293: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     293
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P294: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 294    
	LNormal: 


	P295: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     295
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P296: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 296    
	LNormal: 


	P297: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     297
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P298: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 298    
	LNormal: 


	P299: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     299
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P300: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 300    
	LNormal: 


	P301: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     301
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P302: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 302    
	LNormal: 


	P303: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     303
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P304: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 304    
	LNormal: 


	P305: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     305
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P306: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 306    
	LNormal: 


	P307: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     307
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P308: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 308    
	LNormal: 


	P309: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     309
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P310: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 310    
	LNormal: 


	P311: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     311
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P312: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 312    
	LNormal: 


	P313: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     313
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P314: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 314    
	LNormal: 


	P315: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     315
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P316: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 316    
	LNormal: 


	P317: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     317
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P318: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 318    
	LNormal: 


	P319: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     319
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P320: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 320    
	LNormal: 


	P321: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     321
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P322: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 322    
	LNormal: 


	P323: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     323
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P324: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 324    
	LNormal: 


	P325: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     325
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P326: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 326    
	LNormal: 


	P327: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     327
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P328: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 328    
	LNormal: 


	P329: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     329
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P330: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 330    
	LNormal: 


	P331: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     331
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P332: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 332    
	LNormal: 


	P333: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     333
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P334: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 334    
	LNormal: 


	P335: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     335
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P336: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 336    
	LNormal: 


	P337: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     337
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P338: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 338    
	LNormal: 


	P339: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     339
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P340: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 340    
	LNormal: 


	P341: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     341
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P342: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 342    
	LNormal: 


	P343: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     343
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P344: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 344    
	LNormal: 


	P345: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     345
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P346: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 346    
	LNormal: 


	P347: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     347
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P348: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 348    
	LNormal: 


	P349: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     349
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P350: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 350    
	LNormal: 


	P351: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     351
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P352: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 352    
	LNormal: 


	P353: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     353
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P354: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 354    
	LNormal: 


	P355: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     355
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P356: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 356    
	LNormal: 


	P357: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     357
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P358: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 358    
	LNormal: 


	P359: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     359
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P360: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 360    
	LNormal: 


	P361: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     361
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P362: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 362    
	LNormal: 


	P363: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     363
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P364: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 364    
	LNormal: 


	P365: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     365
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P366: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 366    
	LNormal: 


	P367: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     367
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P368: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 368    
	LNormal: 


	P369: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     369
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P370: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 370    
	LNormal: 


	P371: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     371
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P372: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 372    
	LNormal: 


	P373: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     373
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P374: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 374    
	LNormal: 


	P375: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     375
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P376: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 376    
	LNormal: 


	P377: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     377
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P378: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 378    
	LNormal: 


	P379: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     379
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P380: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 380    
	LNormal: 


	P381: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     381
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P382: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 382    
	LNormal: 


	P383: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     383
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P384: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 384    
	LNormal: 


	P385: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     385
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P386: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 386    
	LNormal: 


	P387: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     387
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P388: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 388    
	LNormal: 


	P389: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     389
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P390: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 390    
	LNormal: 


	P391: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     391
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P392: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 392    
	LNormal: 


	P393: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     393
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P394: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 394    
	LNormal: 


	P395: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     395
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P396: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 396    
	LNormal: 


	P397: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     397
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P398: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 398    
	LNormal: 


	P399: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     399
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P400: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 400    
	LNormal: 


	P401: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     401
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P402: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 402    
	LNormal: 


	P403: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     403
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P404: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 404    
	LNormal: 


	P405: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     405
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P406: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 406    
	LNormal: 


	P407: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     407
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P408: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 408    
	LNormal: 


	P409: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     409
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P410: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 410    
	LNormal: 


	P411: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     411
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P412: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 412    
	LNormal: 


	P413: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     413
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P414: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 414    
	LNormal: 


	P415: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     415
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P416: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 416    
	LNormal: 


	P417: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     417
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P418: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 418    
	LNormal: 


	P419: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     419
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P420: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 420    
	LNormal: 


	P421: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     421
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P422: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 422    
	LNormal: 


	P423: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     423
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P424: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 424    
	LNormal: 


	P425: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     425
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P426: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 426    
	LNormal: 


	P427: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     427
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P428: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 428    
	LNormal: 


	P429: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     429
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P430: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 430    
	LNormal: 


	P431: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     431
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P432: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 432    
	LNormal: 


	P433: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     433
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P434: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 434    
	LNormal: 


	P435: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     435
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P436: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 436    
	LNormal: 


	P437: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     437
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P438: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 438    
	LNormal: 


	P439: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     439
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P440: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 440    
	LNormal: 


	P441: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     441
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P442: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 442    
	LNormal: 


	P443: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     443
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P444: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 444    
	LNormal: 


	P445: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     445
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P446: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 446    
	LNormal: 


	P447: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     447
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P448: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 448    
	LNormal: 


	P449: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     449
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P450: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 450    
	LNormal: 


	P451: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     451
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P452: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 452    
	LNormal: 


	P453: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     453
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P454: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 454    
	LNormal: 


	P455: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     455
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P456: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 456    
	LNormal: 


	P457: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     457
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P458: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 458    
	LNormal: 


	P459: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     459
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P460: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 460    
	LNormal: 


	P461: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     461
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P462: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 462    
	LNormal: 


	P463: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     463
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P464: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 464    
	LNormal: 


	P465: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     465
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P466: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 466    
	LNormal: 


	P467: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     467
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P468: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 468    
	LNormal: 


	P469: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     469
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P470: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 470    
	LNormal: 


	P471: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     471
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P472: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 472    
	LNormal: 


	P473: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     473
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P474: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 474    
	LNormal: 


	P475: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     475
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P476: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 476    
	LNormal: 


	P477: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     477
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P478: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 478    
	LNormal: 


	P479: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     479
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P480: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 480    
	LNormal: 


	P481: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     481
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P482: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 482    
	LNormal: 


	P483: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     483
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P484: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 484    
	LNormal: 


	P485: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     485
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P486: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 486    
	LNormal: 


	P487: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     487
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P488: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 488    
	LNormal: 


	P489: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     489
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P490: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 490    
	LNormal: 


	P491: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     491
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P492: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 492    
	LNormal: 


	P493: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     493
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P494: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 494    
	LNormal: 


	P495: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     495
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P496: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 496    
	LNormal: 


	P497: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     497
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P498: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 498    
	LNormal: 


	P499: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     499
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P500: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 500    
	LNormal: 


	P501: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     501
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P502: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 502    
	LNormal: 


	P503: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     503
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P504: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 504    
	LNormal: 


	P505: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     505
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P506: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 506    
	LNormal: 


	P507: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     507
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P508: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 508    
	LNormal: 


	P509: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     509
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P510: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 510    
	LNormal: 


	P511: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     511
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P512: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 512    
	LNormal: 


	P513: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     513
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P514: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 514    
	LNormal: 


	P515: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     515
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P516: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 516    
	LNormal: 


	P517: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     517
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P518: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 518    
	LNormal: 


	P519: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     519
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P520: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 520    
	LNormal: 


	P521: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     521
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P522: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 522    
	LNormal: 


	P523: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     523
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P524: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 524    
	LNormal: 


	P525: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     525
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P526: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 526    
	LNormal: 


	P527: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     527
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P528: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 528    
	LNormal: 


	P529: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     529
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P530: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 530    
	LNormal: 


	P531: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     531
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P532: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 532    
	LNormal: 


	P533: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     533
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P534: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 534    
	LNormal: 


	P535: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     535
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P536: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 536    
	LNormal: 


	P537: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     537
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P538: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 538    
	LNormal: 


	P539: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     539
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P540: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 540    
	LNormal: 


	P541: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     541
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P542: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 542    
	LNormal: 


	P543: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     543
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P544: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 544    
	LNormal: 


	P545: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     545
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P546: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 546    
	LNormal: 


	P547: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     547
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P548: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 548    
	LNormal: 


	P549: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     549
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P550: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 550    
	LNormal: 


	P551: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     551
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P552: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 552    
	LNormal: 


	P553: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     553
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P554: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 554    
	LNormal: 


	P555: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     555
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P556: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 556    
	LNormal: 


	P557: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     557
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P558: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 558    
	LNormal: 


	P559: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     559
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P560: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 560    
	LNormal: 


	P561: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     561
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P562: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 562    
	LNormal: 


	P563: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     563
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P564: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 564    
	LNormal: 


	P565: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     565
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P566: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 566    
	LNormal: 


	P567: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     567
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P568: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 568    
	LNormal: 


	P569: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     569
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P570: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 570    
	LNormal: 


	P571: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     571
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P572: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 572    
	LNormal: 


	P573: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     573
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P574: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 574    
	LNormal: 


	P575: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     575
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P576: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 576    
	LNormal: 


	P577: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     577
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P578: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 578    
	LNormal: 


	P579: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     579
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P580: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 580    
	LNormal: 


	P581: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     581
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P582: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 582    
	LNormal: 


	P583: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     583
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P584: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 584    
	LNormal: 


	P585: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     585
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P586: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 586    
	LNormal: 


	P587: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     587
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P588: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 588    
	LNormal: 


	P589: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     589
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P590: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 590    
	LNormal: 


	P591: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     591
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P592: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 592    
	LNormal: 


	P593: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     593
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P594: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 594    
	LNormal: 


	P595: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     595
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P596: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 596    
	LNormal: 


	P597: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     597
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P598: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 598    
	LNormal: 


	P599: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     599
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P600: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 600    
	LNormal: 


	P601: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     601
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P602: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 602    
	LNormal: 


	P603: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     603
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P604: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 604    
	LNormal: 


	P605: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     605
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P606: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 606    
	LNormal: 


	P607: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     607
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P608: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 608    
	LNormal: 


	P609: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     609
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P610: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 610    
	LNormal: 


	P611: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     611
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P612: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 612    
	LNormal: 


	P613: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     613
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P614: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 614    
	LNormal: 


	P615: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     615
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P616: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 616    
	LNormal: 


	P617: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     617
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P618: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 618    
	LNormal: 


	P619: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     619
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P620: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 620    
	LNormal: 


	P621: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     621
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P622: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 622    
	LNormal: 


	P623: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     623
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P624: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 624    
	LNormal: 


	P625: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     625
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P626: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 626    
	LNormal: 


	P627: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     627
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P628: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 628    
	LNormal: 


	P629: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     629
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P630: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 630    
	LNormal: 


	P631: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     631
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P632: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 632    
	LNormal: 


	P633: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     633
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P634: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 634    
	LNormal: 


	P635: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     635
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P636: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 636    
	LNormal: 


	P637: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     637
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P638: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 638    
	LNormal: 


	P639: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     639
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P640: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 640    
	LNormal: 


	P641: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     641
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P642: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 642    
	LNormal: 


	P643: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     643
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P644: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 644    
	LNormal: 


	P645: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     645
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P646: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 646    
	LNormal: 


	P647: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     647
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P648: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 648    
	LNormal: 


	P649: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     649
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P650: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 650    
	LNormal: 


	P651: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     651
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P652: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 652    
	LNormal: 


	P653: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     653
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P654: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 654    
	LNormal: 


	P655: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     655
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P656: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 656    
	LNormal: 


	P657: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     657
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P658: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 658    
	LNormal: 


	P659: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     659
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P660: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 660    
	LNormal: 


	P661: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     661
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P662: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 662    
	LNormal: 


	P663: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     663
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P664: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 664    
	LNormal: 


	P665: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     665
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P666: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 666    
	LNormal: 


	P667: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     667
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P668: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 668    
	LNormal: 


	P669: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     669
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P670: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 670    
	LNormal: 


	P671: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     671
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P672: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 672    
	LNormal: 


	P673: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     673
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P674: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 674    
	LNormal: 


	P675: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     675
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P676: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 676    
	LNormal: 


	P677: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     677
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P678: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 678    
	LNormal: 


	P679: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     679
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P680: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 680    
	LNormal: 


	P681: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     681
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P682: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 682    
	LNormal: 


	P683: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     683
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P684: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 684    
	LNormal: 


	P685: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     685
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P686: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 686    
	LNormal: 


	P687: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     687
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P688: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 688    
	LNormal: 


	P689: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     689
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P690: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 690    
	LNormal: 


	P691: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     691
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P692: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 692    
	LNormal: 


	P693: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     693
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P694: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 694    
	LNormal: 


	P695: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     695
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P696: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 696    
	LNormal: 


	P697: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     697
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P698: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 698    
	LNormal: 


	P699: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     699
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P700: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 700    
	LNormal: 


	P701: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     701
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P702: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 702    
	LNormal: 


	P703: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     703
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P704: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 704    
	LNormal: 


	P705: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     705
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P706: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 706    
	LNormal: 


	P707: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     707
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P708: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 708    
	LNormal: 


	P709: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     709
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P710: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 710    
	LNormal: 


	P711: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     711
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P712: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 712    
	LNormal: 


	P713: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     713
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P714: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 714    
	LNormal: 


	P715: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     715
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P716: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 716    
	LNormal: 


	P717: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     717
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P718: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 718    
	LNormal: 


	P719: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     719
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P720: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 720    
	LNormal: 


	P721: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     721
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P722: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 722    
	LNormal: 


	P723: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     723
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P724: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 724    
	LNormal: 


	P725: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     725
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P726: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 726    
	LNormal: 


	P727: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     727
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P728: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 728    
	LNormal: 


	P729: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     729
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P730: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 730    
	LNormal: 


	P731: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     731
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P732: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 732    
	LNormal: 


	P733: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     733
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P734: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 734    
	LNormal: 


	P735: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     735
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P736: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 736    
	LNormal: 


	P737: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     737
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P738: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 738    
	LNormal: 


	P739: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     739
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P740: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 740    
	LNormal: 


	P741: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     741
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P742: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 742    
	LNormal: 


	P743: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     743
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P744: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 744    
	LNormal: 


	P745: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     745
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P746: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 746    
	LNormal: 


	P747: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     747
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P748: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 748    
	LNormal: 


	P749: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     749
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P750: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 750    
	LNormal: 


	P751: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     751
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P752: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 752    
	LNormal: 


	P753: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     753
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P754: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 754    
	LNormal: 


	P755: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     755
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P756: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 756    
	LNormal: 


	P757: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     757
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P758: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 758    
	LNormal: 


	P759: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     759
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P760: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 760    
	LNormal: 


	P761: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     761
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P762: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 762    
	LNormal: 


	P763: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     763
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P764: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 764    
	LNormal: 


	P765: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     765
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P766: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 766    
	LNormal: 


	P767: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     767
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P768: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 768    
	LNormal: 


	P769: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     769
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P770: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 770    
	LNormal: 


	P771: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     771
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P772: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 772    
	LNormal: 


	P773: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     773
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P774: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 774    
	LNormal: 


	P775: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     775
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P776: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 776    
	LNormal: 


	P777: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     777
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P778: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 778    
	LNormal: 


	P779: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     779
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P780: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 780    
	LNormal: 


	P781: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     781
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P782: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 782    
	LNormal: 


	P783: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     783
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P784: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 784    
	LNormal: 


	P785: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     785
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P786: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 786    
	LNormal: 


	P787: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     787
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P788: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 788    
	LNormal: 


	P789: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     789
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P790: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 790    
	LNormal: 


	P791: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     791
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P792: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 792    
	LNormal: 


	P793: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     793
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P794: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 794    
	LNormal: 


	P795: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     795
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P796: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 796    
	LNormal: 


	P797: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     797
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P798: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 798    
	LNormal: 


	P799: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     799
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P800: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 800    
	LNormal: 


	P801: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     801
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P802: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 802    
	LNormal: 


	P803: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     803
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P804: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 804    
	LNormal: 


	P805: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     805
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P806: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 806    
	LNormal: 


	P807: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     807
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P808: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 808    
	LNormal: 


	P809: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     809
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P810: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 810    
	LNormal: 


	P811: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     811
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P812: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 812    
	LNormal: 


	P813: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     813
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P814: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 814    
	LNormal: 


	P815: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     815
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P816: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 816    
	LNormal: 


	P817: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     817
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P818: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 818    
	LNormal: 


	P819: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     819
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P820: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 820    
	LNormal: 


	P821: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     821
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P822: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 822    
	LNormal: 


	P823: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     823
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P824: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 824    
	LNormal: 


	P825: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     825
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P826: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 826    
	LNormal: 


	P827: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     827
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P828: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 828    
	LNormal: 


	P829: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     829
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P830: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 830    
	LNormal: 


	P831: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     831
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P832: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 832    
	LNormal: 


	P833: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     833
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P834: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 834    
	LNormal: 


	P835: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     835
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P836: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 836    
	LNormal: 


	P837: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     837
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P838: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 838    
	LNormal: 


	P839: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     839
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P840: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 840    
	LNormal: 


	P841: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     841
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P842: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 842    
	LNormal: 


	P843: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     843
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P844: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 844    
	LNormal: 


	P845: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     845
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P846: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 846    
	LNormal: 


	P847: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     847
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P848: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 848    
	LNormal: 


	P849: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     849
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P850: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 850    
	LNormal: 


	P851: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     851
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P852: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 852    
	LNormal: 


	P853: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     853
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P854: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 854    
	LNormal: 


	P855: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     855
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P856: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 856    
	LNormal: 


	P857: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     857
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P858: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 858    
	LNormal: 


	P859: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     859
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P860: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 860    
	LNormal: 


	P861: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     861
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P862: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 862    
	LNormal: 


	P863: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     863
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P864: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 864    
	LNormal: 


	P865: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     865
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P866: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 866    
	LNormal: 


	P867: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     867
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P868: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 868    
	LNormal: 


	P869: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     869
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P870: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 870    
	LNormal: 


	P871: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     871
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P872: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 872    
	LNormal: 


	P873: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     873
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P874: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 874    
	LNormal: 


	P875: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     875
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P876: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 876    
	LNormal: 


	P877: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     877
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P878: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 878    
	LNormal: 


	P879: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     879
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P880: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 880    
	LNormal: 


	P881: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     881
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P882: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 882    
	LNormal: 


	P883: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     883
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P884: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 884    
	LNormal: 


	P885: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     885
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P886: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 886    
	LNormal: 


	P887: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     887
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P888: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 888    
	LNormal: 


	P889: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     889
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P890: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 890    
	LNormal: 


	P891: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     891
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P892: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 892    
	LNormal: 


	P893: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     893
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P894: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 894    
	LNormal: 


	P895: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     895
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P896: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 896    
	LNormal: 


	P897: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     897
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P898: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 898    
	LNormal: 


	P899: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     899
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P900: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 900    
	LNormal: 


	P901: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     901
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P902: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 902    
	LNormal: 


	P903: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     903
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P904: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 904    
	LNormal: 


	P905: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     905
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P906: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 906    
	LNormal: 


	P907: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     907
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P908: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 908    
	LNormal: 


	P909: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     909
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P910: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 910    
	LNormal: 


	P911: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     911
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P912: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 912    
	LNormal: 


	P913: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     913
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P914: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 914    
	LNormal: 


	P915: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     915
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P916: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 916    
	LNormal: 


	P917: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     917
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P918: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 918    
	LNormal: 


	P919: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     919
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P920: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 920    
	LNormal: 


	P921: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     921
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P922: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 922    
	LNormal: 


	P923: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     923
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P924: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 924    
	LNormal: 


	P925: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     925
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P926: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 926    
	LNormal: 


	P927: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     927
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P928: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 928    
	LNormal: 


	P929: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     929
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P930: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 930    
	LNormal: 


	P931: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     931
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P932: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 932    
	LNormal: 


	P933: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     933
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P934: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 934    
	LNormal: 


	P935: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     935
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P936: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 936    
	LNormal: 


	P937: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     937
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P938: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 938    
	LNormal: 


	P939: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     939
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P940: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 940    
	LNormal: 


	P941: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     941
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P942: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 942    
	LNormal: 


	P943: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     943
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P944: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 944    
	LNormal: 


	P945: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     945
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P946: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 946    
	LNormal: 


	P947: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     947
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P948: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 948    
	LNormal: 


	P949: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     949
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P950: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 950    
	LNormal: 


	P951: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     951
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P952: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 952    
	LNormal: 


	P953: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     953
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P954: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 954    
	LNormal: 


	P955: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     955
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P956: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 956    
	LNormal: 


	P957: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     957
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P958: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 958    
	LNormal: 


	P959: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     959
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P960: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 960    
	LNormal: 


	P961: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     961
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P962: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 962    
	LNormal: 


	P963: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     963
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P964: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 964    
	LNormal: 


	P965: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     965
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P966: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 966    
	LNormal: 


	P967: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     967
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P968: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 968    
	LNormal: 


	P969: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     969
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P970: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 970    
	LNormal: 


	P971: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     971
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P972: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 972    
	LNormal: 


	P973: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     973
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P974: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 974    
	LNormal: 


	P975: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     975
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P976: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 976    
	LNormal: 


	P977: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     977
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P978: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 978    
	LNormal: 


	P979: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     979
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P980: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 980    
	LNormal: 


	P981: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     981
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P982: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 982    
	LNormal: 


	P983: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     983
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P984: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 984    
	LNormal: 


	P985: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     985
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P986: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 986    
	LNormal: 


	P987: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     987
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P988: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 988    
	LNormal: 


	P989: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     989
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P990: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 990    
	LNormal: 


	P991: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     991
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P992: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 992    
	LNormal: 


	P993: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     993
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P994: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 994    
	LNormal: 


	P995: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     995
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P996: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 996    
	LNormal: 


	P997: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     997
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P998: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 998    
	LNormal: 


	P999: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     999
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1000: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1000    
	LNormal: 


	P1001: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1001
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1002: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1002    
	LNormal: 


	P1003: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1003
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1004: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1004    
	LNormal: 


	P1005: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1005
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1006: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1006    
	LNormal: 


	P1007: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1007
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1008: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1008    
	LNormal: 


	P1009: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1009
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1010: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1010    
	LNormal: 


	P1011: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1011
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1012: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1012    
	LNormal: 


	P1013: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1014: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1014    
	LNormal: 


	P1015: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1015
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1016: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1016    
	LNormal: 


	P1017: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1017
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1018: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1018    
	LNormal: 


	P1019: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1019
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1020: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1020    
	LNormal: 


	P1021: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1021
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1022: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1022    
	LNormal: 


	P1023: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1023
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1024: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1024    
	LNormal: 


	P1025: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1025
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1026: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1026    
	LNormal: 


	P1027: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1027
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1028: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1028    
	LNormal: 


	P1029: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1029
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1030: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1030    
	LNormal: 


	P1031: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1031
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1032: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1032    
	LNormal: 


	P1033: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1033
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1034: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1034    
	LNormal: 


	P1035: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1035
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1036: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1036    
	LNormal: 


	P1037: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1037
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1038: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1038    
	LNormal: 


	P1039: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1039
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1040: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1040    
	LNormal: 


	P1041: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1041
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1042: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1042    
	LNormal: 


	P1043: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1043
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1044: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1044    
	LNormal: 


	P1045: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1045
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1046: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1046    
	LNormal: 


	P1047: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1047
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1048: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1048    
	LNormal: 


	P1049: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1049
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1050: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1050    
	LNormal: 


	P1051: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1051
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1052: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1052    
	LNormal: 


	P1053: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1053
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1054: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1054    
	LNormal: 


	P1055: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1055
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1056: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1056    
	LNormal: 


	P1057: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1057
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1058: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1058    
	LNormal: 


	P1059: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1059
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1060: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1060    
	LNormal: 


	P1061: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1061
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1062: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1062    
	LNormal: 


	P1063: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1063
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1064: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1064    
	LNormal: 


	P1065: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1065
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1066: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1066    
	LNormal: 


	P1067: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1067
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1068: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1068    
	LNormal: 


	P1069: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1069
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1070: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1070    
	LNormal: 


	P1071: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1071
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1072: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1072    
	LNormal: 


	P1073: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1073
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1074: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1074    
	LNormal: 


	P1075: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1075
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1076: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1076    
	LNormal: 


	P1077: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1077
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1078: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1078    
	LNormal: 


	P1079: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1079
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1080: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1080    
	LNormal: 


	P1081: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1081
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1082: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1082    
	LNormal: 


	P1083: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1083
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1084: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1084    
	LNormal: 


	P1085: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1085
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1086: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1086    
	LNormal: 


	P1087: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1087
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1088: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1088    
	LNormal: 


	P1089: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1089
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1090: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1090    
	LNormal: 


	P1091: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1091
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1092: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1092    
	LNormal: 


	P1093: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1093
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1094: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1094    
	LNormal: 


	P1095: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1095
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1096: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1096    
	LNormal: 


	P1097: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1097
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1098: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1098    
	LNormal: 


	P1099: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1099
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1100: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1100    
	LNormal: 


	P1101: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1101
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1102: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1102    
	LNormal: 


	P1103: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1103
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1104: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1104    
	LNormal: 


	P1105: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1105
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1106: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1106    
	LNormal: 


	P1107: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1107
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1108: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1108    
	LNormal: 


	P1109: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1109
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1110: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1110    
	LNormal: 


	P1111: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1111
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1112: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1112    
	LNormal: 


	P1113: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1113
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1114: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1114    
	LNormal: 


	P1115: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1115
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1116: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1116    
	LNormal: 


	P1117: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1117
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1118: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1118    
	LNormal: 


	P1119: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1119
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1120: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1120    
	LNormal: 


	P1121: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1121
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1122: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1122    
	LNormal: 


	P1123: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1123
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1124: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1124    
	LNormal: 


	P1125: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1125
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1126: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1126    
	LNormal: 


	P1127: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1127
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1128: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1128    
	LNormal: 


	P1129: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1129
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1130: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1130    
	LNormal: 


	P1131: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1131
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1132: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1132    
	LNormal: 


	P1133: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1133
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1134: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1134    
	LNormal: 


	P1135: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1135
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1136: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1136    
	LNormal: 


	P1137: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1137
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1138: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1138    
	LNormal: 


	P1139: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1139
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1140: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1140    
	LNormal: 


	P1141: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1141
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1142: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1142    
	LNormal: 


	P1143: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1143
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1144: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1144    
	LNormal: 


	P1145: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1145
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1146: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1146    
	LNormal: 


	P1147: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1147
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1148: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1148    
	LNormal: 


	P1149: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1149
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1150: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1150    
	LNormal: 


	P1151: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1151
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1152: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1152    
	LNormal: 


	P1153: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1153
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1154: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1154    
	LNormal: 


	P1155: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1155
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1156: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1156    
	LNormal: 


	P1157: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1157
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1158: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1158    
	LNormal: 


	P1159: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1159
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1160: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1160    
	LNormal: 


	P1161: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1161
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1162: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1162    
	LNormal: 


	P1163: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1163
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1164: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1164    
	LNormal: 


	P1165: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1165
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1166: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1166    
	LNormal: 


	P1167: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1167
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1168: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1168    
	LNormal: 


	P1169: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1169
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1170: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1170    
	LNormal: 


	P1171: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1171
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1172: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1172    
	LNormal: 


	P1173: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1173
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1174: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1174    
	LNormal: 


	P1175: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1175
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1176: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1176    
	LNormal: 


	P1177: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1177
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1178: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1178    
	LNormal: 


	P1179: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1179
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1180: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1180    
	LNormal: 


	P1181: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1181
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1182: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1182    
	LNormal: 


	P1183: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1183
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1184: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1184    
	LNormal: 


	P1185: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1185
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1186: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1186    
	LNormal: 


	P1187: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1187
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1188: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1188    
	LNormal: 


	P1189: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1189
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1190: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1190    
	LNormal: 


	P1191: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1191
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1192: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1192    
	LNormal: 


	P1193: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1193
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1194: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1194    
	LNormal: 


	P1195: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1195
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1196: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1196    
	LNormal: 


	P1197: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1197
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1198: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1198    
	LNormal: 


	P1199: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1199
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1200: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1200    
	LNormal: 


	P1201: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1201
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1202: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1202    
	LNormal: 


	P1203: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1203
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1204: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1204    
	LNormal: 


	P1205: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1205
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1206: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1206    
	LNormal: 


	P1207: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1207
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1208: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1208    
	LNormal: 


	P1209: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1209
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1210: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1210    
	LNormal: 


	P1211: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1211
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1212: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1212    
	LNormal: 


	P1213: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1213
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1214: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1214    
	LNormal: 


	P1215: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1215
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1216: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1216    
	LNormal: 


	P1217: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1217
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1218: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1218    
	LNormal: 


	P1219: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1219
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1220: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1220    
	LNormal: 


	P1221: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1221
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1222: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1222    
	LNormal: 


	P1223: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1223
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1224: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1224    
	LNormal: 


	P1225: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1225
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1226: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1226    
	LNormal: 


	P1227: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1227
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1228: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1228    
	LNormal: 


	P1229: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1229
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1230: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1230    
	LNormal: 


	P1231: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1231
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1232: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1232    
	LNormal: 


	P1233: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1233
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1234: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1234    
	LNormal: 


	P1235: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1235
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1236: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1236    
	LNormal: 


	P1237: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1237
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1238: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1238    
	LNormal: 


	P1239: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1239
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1240: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1240    
	LNormal: 


	P1241: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1241
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1242: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1242    
	LNormal: 


	P1243: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1243
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 


	P1244: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal: OUTUBRO DE 2013
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: 1244    
	LNormal: 


	P1245: 
	CabNormal: 
	Dir_Normal:     1245
	Cen_Normal: ANAIS DO SENADO FEDERAL
	Esq_Normal: OUTUBRO DE 2013
	LNormal: 




