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SUMÁRIO
1 – ATA DA 137ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 7 DE AGOSTO DE 2012
1.1 – ABERTURA
1.2 – EXPEDIENTE
1.2.1 – Ofícios do Presidente da Câmara
dos Deputados
Nºs 1.433, 1.434 e 1.435, de 2012, comunicando o envio de Volumes II referentes aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 400, 256 e 126,
de 2012, respectivamente, com complementação
dos documentos referentes às proposições em
questão................................................................
1.2.2 – Leitura de requerimentos
Nº 717, de 2012, de autoria do Senador Paulo
Davim, solicitando a retirada, em caráter definitivo,
do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2012. Deferido......................................................................
Nº 718, de 2012, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando a retirada do
Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2012. Deferido......................................................................
Nº 719, de 2012, de autoria do Senador Benedito de Lira, solicitando a oitiva da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 41, de 2012. .........................
Nº 720, de 2012, de autoria do Senador Sérgio
Souza, solicitando tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 130 e 208, de 2012. ...........
Nº 721, de 2012, de autoria do Senador Eduardo Lopes, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 312, de 2009, que tramita
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs
467, de 2003; 300, de 2004; 105, 147, 292, 365, 447,
470, 681, 74 e 94, de 2007; 135, 138, 364 e 465,
de 2008; 242, 46 e 568, de 2009; 158, 18 e 81, de
2010; 12, 354, 569, 76, 98 e 128, de 2012. ...........
Nº 722, de 2012, de autoria do Senador Paulo
Davim, solicitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 15, de 2012, e 399, de
2011. .....................................................................
1.2.3 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 284, de 2012, de
autoria do Senador Blairo Maggi, que altera a Lei nº
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9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional”, para
instituir a residência pedagógica para os professores da educação básica. ........................................
Projeto de Lei do Senado nº 285, de 2012, de
autoria do Senador Blairo Maggi, que altera a Lei
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, para prever o
crime de tráfico e consumo de drogas ilícitas, e dá
outras providências. ..............................................
Projeto de Lei do Senado nº 286, de 2012,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que “dispõe
sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos
nos casos de enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e
dá outras providências” (Lei da Improbidade Administrativa), para tratar do acesso à declaração de
patrimônio e rendimentos de agente público sob
investigação. .........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 287, de 2012,
de autoria da Senadora Maria do Carmo Alves, que
acrescenta os arts. 128-A a 128-C ao Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
para dispor sobre o crime de interrupção de gravidez em razão de diagnóstico de anencefalia..........
Projeto de Lei do Senado nº 288, de 2012,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a
Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que “dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde”, para tornar obrigatória a disponibilização
de contratação nas modalidades individual ou familiar e coletiva...........................................................
Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2012, de
autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, para dispor
sobre a obrigatoriedade de Relatório de Sustentabilidade para as companhias ou sociedades anônimas. ....................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2012,
de autoria do Senador Cyro Miranda, que altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
“estabelece as diretrizes e bases da educação na-
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cional”, para fixar práticas de gestão democrática
na educação superior e na educação básica. .......
Projeto de Lei do Senado nº 291, de 2012,
de autoria do Senador Cyro Miranda, que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, para dar aos programas de mestrado o caráter
de formação para a docência e a seus diplomas a
titulação mínima para ingresso no magistério da
educação superior pública......................................
Projeto de Lei do Senado nº 292, de 2012, de
autoria do Senador Cyro Miranda, que altera a Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que “estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”,
para tornar obrigatória a reciclagem pedagógica de
professores da educação superior e básica pública
a cada seis anos. ...................................................
Projeto de Resolução nº 34, de 2012, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que altera
o Regimento Interno do Senado Federal para estabelecer prazo para o exame de requerimentos de
informação pela Mesa............................................
1.2.4 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Resolução nº 34, de 2012.....................
1.2.5 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 224/2012, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 199, de 2012, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin................................
Nº 1.187/2012, do Ministro de Estado da Saúde, encaminhando informações em resposta ao
Requerimento nº 1.586, de 2011, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin. ..............................
1.2.6 – Pareceres
Nº 999, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 62, de 2012
(conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 35, de 2012)........................................
Nº 1.000, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 63, de 2012
(conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 36, de 2012)........................................
Nº 1.001, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 64, de 2012
(conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 37, de 2012)........................................
Nº 1.002, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 65, de 2012
(conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 38, de 2012)........................................
1.2.7 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, aos
Projetos de Resolução nºs 35 a 38, de 2012.........
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1.2.8 – Ofício do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Nº 44/2012-CN (nº 637-A/2012, na origem),
encaminhando o Relatório Gerencial Trimestral do
BNDES, referente ao segundo trimestre de 2012.
Estabelecimento de calendário para tramitação da
matéria. ..................................................................
1.2.9 – Discursos do Expediente
SENADOR PAULO PAIM – Homenagem às
mulheres brasileiras pelo transcurso, hoje, do sexto
aniversário da Lei Maria da Penha; e outros assuntos...........................................................................
1.2.10 – Comunicações
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de indicação de membros para integrarem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre
a Medida Provisória nº 571, de 2012 (Ofício nº
792/2012). Designação dos Deputados Reinhold
Stephanes e Moreira Mendes, como titulares, e
dos Deputados Hélio Santos e Heuler Cruvinel,
como suplentes, para comporem a referida Comissão................................................................
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de indicação de membro para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 571, de 2012 (Ofício nº 123/2012).
Designação do Senador Paulo Bauer, como titular,
para compor a referida Comissão. .........................
Da Liderança do PSD no Senado Federal, de
indicação de membros para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 574, de 2012 (Ofício nº 41/2012). Designação da Senadora Kátia Abreu, como titular, e
do Senador Sérgio Petecão, como suplente, para
comporem a referida Comissão. ............................
1.2.11 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como
Líder – Defesa de reforma no calendário eleitoral
para associar as eleições municipais às estaduais;
e outros assuntos. .................................................
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG – Registro de audiência pública conjunta, a ser realizada
amanhã, na CMA e na CCT, sobre a crise na prestação de serviços de telefonia celular no Brasil......
SENADOR CASILDO MALDANER – Alerta
para a má prestação dos serviços de telefonia celular no País............................................................
SENADOR ANIBAL DINIZ – Reflexões acerca
da qualidade dos serviços de telefonia móvel e das
reclamações sobre os planos comercializados com
os consumidores.....................................................
1.2.12 – Leitura de requerimento
Nº 723, de 2012, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Raimundo Gomes de Oliveira. ..........................

39721

39807

39811

39811

39811

39812

39814

39816

39817

39819

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1.2.13 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ALVARO DIAS – Encaminhamento
à Mesa de manifestação dos aposentados e pensionistas da entidade de previdência privada Aerus...
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Considerações acerca dos aspectos que envolvem
o julgamento do “mensalão” no Supremo Tribunal
Federal....................................................................
SENADOR PEDRO SIMON – Destaque para
a importância do julgamento do “mensalão” no Supremo Tribunal Federal...........................................
SENADOR PAULO DAVIM – Congratulações
ao Ministério da Saúde, e aos profissionais desta
área do Estado do Rio Grande do Norte, pela implementação da política nacional de transplante de
órgãos. ...................................................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Cumprimentos
à Sra. Maria da Penha pela coragem de expor o
seu drama pessoal que, há seis anos, resultou na
promulgação de lei contra a violência à mulher......
SENADOR ROMERO JUCÁ, como Líder –
Registro do transcurso dos seis anos da Lei Maria
da Penha e do avanço obtido no País com a legislação; e outro assunto. ...........................................
SENADOR EDUARDO LOPES – Atenção
para o transcurso dos seis anos da Lei Maria da
Penha.....................................................................
SENADOR CYRO MIRANDA – Importância
da Lei Maria da Penha como marco no ordenamento
jurídico brasileiro de proteção às minorias e como
conquista na luta contra a violência à mulher.........
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Análise da questão da violência contra a mulher no Brasil
por ocasião do transcurso, hoje, dos seis anos da
Lei Maria da Penha.................................................
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder –
Análise das transformações ocorridas na sociedade
brasileira após a criação da Lei Maria da Penha....
SENADOR JORGE VIANA – Preocupação
com o aumento da violência no País, em especial
de crimes contra a vida, registrando a instalação,
hoje, de comissão especial destinada a analisar o
projeto de reforma do Código Penal.......................
SENADOR BLAIRO MAGGI, como Líder –
Estima de melhoras ao Senador Antonio Russo,
que se encontra de licença médica em razão de
AVC; e outro assunto..............................................
SENADOR WELLINGTON DIAS – Congratulações à judoca piauiense Sarah Menezes pela
medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos
de Londres; e outros assuntos................................
SENADOR WALTER PINHEIRO, como Líder
– Análise de projetos em tramitação no Senado Federal; e outros assuntos..........................................
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SENADOR EDUARDO SUPLICY – Retrospectiva dos impactos da Lei Maria da Penha no
Brasil.......................................................................
1.2.14 – Leitura de requerimentos
Nº 724, de 2012, de autoria do Senador Blairo
Maggi, solicitando licença para tratamento de saúde a partir do dia 9 do corrente, pelo prazo de 12
dias. .......................................................................
Nº 725, de 2012, de autoria do Senador Blairo
Maggi, solicitando licença para tratar de interesses
particulares a partir do dia 21 do corrente, pelo prazo de 118 dias........................................................
Nº 726, de 2012, de autoria do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores, em aditamento ao
Requerimento nº 323, de 2012, solicitando que a
Sessão Especial destinada a comemorar os 200
anos da imigração chinesa no Brasil seja realizada
em 3 de dezembro próximo....................................
1.3 – ORDEM DO DIA
1.3.1 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 18, de 2012
(proveniente da Medida Provisória nº 563, de
2012), que altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devida pelas
empresas que especifica; institui o Programa de
Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento
da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o
Regime Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações, o Regime Especial de
Incentivo a Computadores para Uso Educacional,
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa Nacional de Apoio à Atenção
da Saúde da Pessoa com Deficiência; restabelece
o Programa Um Computador por Aluno; altera o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, instituído
pela Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007; altera
as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995;
11.033, de 21 de dezembro de 2004; 9.430, de
27 de dezembro de 1996; 10.865, de 30 de abril
de 2004; 11.774, de 17 de setembro de 2008;
12.546, de 14 de dezembro de 2011; 11.484, de
31 de maio de 2007; 10.637, de 30 de dezembro
de 2002; 11.196, de 21 de novembro de 2005;
10.406, de 10 de janeiro de 2002; 9.532, de 10
de dezembro de 1997; 12.431, de 24 de junho de
2011; 12.414, de 9 de junho de 2011; 8.666, de
21 de junho de 1993; 10.925, de 23 de julho de
2004; os Decretos-Leis nºs 1.455, de 7 de abril
de 1976; 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e a
Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto
de 2001; e dá outras providências. Aprovado, com
voto contrário dos Senadores Aécio Neves e Alvaro Dias, tendo usado da palavra os Senadores
Romero Jucá (Relator), Aécio Neves, Alvaro Dias,
Sérgio Souza, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo
Ferraço, José Agripino, Rodrigo Rollemberg, Mário
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Couto, Lúcia Vânia, Inácio Arruda, Flexa Ribeiro,
Eduardo Braga, Walter Pinheiro, José Pimentel
e Gim Argello. À sanção. (Prejudicada a Medida
Provisória nº 563, de 2012)................................
1.3.2 – Item 2
Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2012
(proveniente da Medida Provisória nº 564, de 2012),
que altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro
de 2009; e 12.453, de 21 de julho de 2011, para
conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 9.529,
de 10 de dezembro de 1997, e 11.529, de 22 de
outubro de 2007, para incluir no Programa Revitaliza do BNDES os setores que especifica; 11.196,
de 21 de novembro de 2005; 7.972, de 22 de dezembro de 1989; 12.666, de 14 de junho de 2012;
10.260, de 12 de julho de 2001; 12.087, de 11 de
novembro de 2009; 7.827, de 27 de setembro de
1989; 10.849, de 23 de março de 2004; e 6.704,
de 26 de outubro de 1979; as Medidas Provisórias
nºs 2.156-5; de 24 de agosto de 2001; e 2.157-5,
de 24 de agosto de 2001; dispõe sobre financiamento às exportações indiretas; autoriza a União
a aumentar o capital social do Banco do Nordeste
do Brasil S.A. e do Banco da Amazônia S.A.; autoriza o Poder Executivo a criar a Agência Brasileira
Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.
A.– ABGF; autoriza a União a conceder subvenção
econômica nas operações de crédito do Fundo de
Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE; autoriza
a União a participar de Fundos dedicados a garantir operações de comércio exterior ou projetos de
infraestrutura de grande vulto; revoga dispositivos
das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002;
10.865, de 30 de abril de 2004; e 12.545, de 14
de dezembro de 2011; e dá outras providências.
Aprovado, tendo usado da palavra os Senadores
Eunício Oliveira (Relator revisor) e Eduardo Braga. À sanção. (Prejudicada a Medida Provisória nº
564, de 2012).......................................................
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1.3.3 – Item 6 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 198, de
2007-Complementar, do Senador Renato Casagrande, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei
Complementar nº 110, de 2001, estabelecendo
prazo para a extinção de contribuição social. Aprovado com a Emenda nº 2 – CCJ, tendo usado da
palavra os Senadores Romero Jucá e Alvaro Dias
(Votação nominal)...................................................

39993

Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 198, de 2007-Complementar (Parecer nº 1.003,
de 2012-CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados....................................................................

40003

Agosto de 2012

1.3.4 – Item 9 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 33,
de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art.
220-A à Constituição Federal, para dispor sobre a
exigência do diploma de curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para o exercício
da profissão de jornalista. Aprovada em segundo
turno, tendo usado da palavra os Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Wellington Dias, Magno Malta,
Antonio Carlos Valadares, Benedito de Lira, Lúcia
Vânia, Rodrigo Rollemberg, Paulo Paim e Humberto
Costa (Votação nominal). À Câmara dos Deputados..........................................................................
1.3.5 – Item 10 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 123,
de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos Deputados,
tendo como primeiro signatário o Deputado Otavio
Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art.
150 da Constituição Federal, instituindo imunidade
tributária sobre os fonogramas e videofonogramas
musicais produzidos no Brasil contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros
bem como os suportes materiais ou arquivos digitais
que os contenham. Aprovado o Requerimento nº
729, de 2012, de adiamento da votação por trinta
dias........................................................................
1.3.6 – Item 12 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei do Senado nº 652, de
2011-Complementar, do Senador Gim Argello, que
modifica as Leis nºs 8.212 e 8.213, de 24 de julho
de 1991, para dispor sobre a aposentadoria especial dos garçons. Aprovado com a Emenda nº
1-CAS, de Redação, tendo usado da palavra os
Senadores Renan Calheiros, Rodrigo Rollemberg,
Vital do Rêgo, Eduardo Braga, Kátia Abreu, Inácio
Arruda, Magno Malta e Wellington Dias (Votação
nominal)..................................................................
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 652, de 2011-Complementar (Parecer nº 1.004,
de 2012-CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados..........................................................................
1.3.7 – Item 3 (Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 623, de 2012)
(Tramita em conjunto com os Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008, itens 4 e 5,
respectivamente)
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008
(nº 73/1999, na Casa de origem, da Deputada Nice
Lobão), que dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e estaduais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências. Aprovado com as Emendas nºs 1
a 4, de redação, com voto contrário do Senador
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Aloysio Nunes Ferreira, tendo usado da palavra os
Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Ana Rita, Paulo
Paim e Pedro Taques. ............................................
1.3.8 – Item 4 (Tramita em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 180 e 479, de
2008, itens 3 e 5, respectivamente)
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2008,
do Senador Marconi Perillo, que institui reserva de
vagas nos cursos de graduação das instituições públicas de educação superior, pelo período de doze
anos, para estudantes oriundos do ensino fundamental e médio públicos. Prejudicado em virtude
da aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº
180, de 2008..........................................................
1.3.9 – Item 5 (Tramita em conjunto com
os Projetos de Lei do Senado nºs 180 e 344, de
2008, itens 3 e 4, respectivamente)
Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2008, do
Senador Alvaro Dias, que reserva 20% das vagas
dos vestibulares para os cursos de graduação das
universidades públicas federais e estaduais para
estudantes oriundos de família com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio. Prejudicado em virtude da aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 180, de 2008............................
Redação final do Projeto de Lei da Câmara
nº 180, de 2008 (Parecer nº 1.005, de 2012-CDIR).
Aprovada. À sanção. (Prejudicados os Projetos de
Lei do Senado nºs 344 e 479, de 2008) ................
1.3.10 – Item 11 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 65,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias para criar
o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo
Horizonte, Minas Gerais. Não houve oradores na
segunda sessão de discussão em primeiro turno...........................................................................
1.3.11 – Item 13 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 82,
de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o art. 134 da
Constituição Federal (Defensoria Pública da União).
Não houve oradores na primeira sessão de discussão em primeiro turno...................................
1.3.12 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 35, de 2012, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza o Estado do Ceará a contratar operação
de crédito externo com a empresa MLW Intermed
Gmbh, no valor total de até € 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). Aprovado.....................
Redação final do Projeto de Resolução nº 35,
de 2012 (Parecer nº 1.006, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
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1.3.13 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 36, de 2012, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até US$ 100,000,000.00 (cem
milhões de dólares dos Estados Unidos da América). Aprovado........................................................
Redação final do Projeto de Resolução nº 36,
de 2012 (Parecer nº 1.007, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
1.3.14 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 37, de 2012, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza o Município de Blumenau, Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito externo,
com garantia da União, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$
59,000,000.00 (cinquenta e nove milhões de dólares
dos Estados Unidos da América). Aprovado. .......
Redação final do Projeto de Resolução nº 37,
de 2012 (Parecer nº 1.008, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
1.3.15 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 38, de 2012, de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que
autoriza o Município de Colatina a contratar operação de crédito externo, com garantia da União,
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$ 11,000,000.00 (onze milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, destinada a financiar parcialmente o
Programa de Desenvolvimento Urbano e Saneamento Ambiental de Colatina – ES, no âmbito do
Programa PROCIDADES. Aprovado.....................
Redação final do Projeto de Resolução nº 38,
de 2012 (Parecer nº 1.009, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
1.3.16 – Item 20 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 648, de 2012, de autoria
da Senadora Marta Suplicy, solicitando o desapensamento, de forma agrupada, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de 2009
(propaganda de alimentos); Projetos de Lei do
Senado nºs 406, de 2005, 181 e 495, de 2007,
489, de 2008, e 106, de 2011 (normas básicas
sobre alimentos); Projetos de Lei do Senado nºs
1 e 408, de 2009 (normas para rótulos dos alimentos). Aprovado............................................
1.3.17 – Item 21 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 649, de 2012, de autoria
do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação
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conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 408, de
2009, e 452, de 2011, por regularem matéria correlata (normas para rótulos dos alimentos). Aprovado.......................................................................
1.3.18 – Apreciação de matérias
Requerimentos nºs 323 e 726, de 2012, de
autoria do Senador Flexa Ribeiro e outros Senadores. Aprovados......................................................
1.3.19 – Item 27 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 688, de 2012, do Senador
José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2011, com os
Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003; 200, de
2004; e 314, de 2005, que já se encontram apensados, por regularem matéria correlata (reajuste do
salário mínimo). Aprovado.....................................
1.3.20 – Apreciação de matérias
Requerimentos nºs 724 e 725, de 2012, de
autoria do Senador Blairo Maggi. Aprovados........
1.3.21 – Leitura de requerimento
Nº 730, de 2012, de autoria da Senadora
Marta Suplicy e do Senador Eduardo Suplicy, solicitando homenagens de pesar pelo falecimento da
Sra. Cristiane Yuriko Miki........................................
1.3.22 – ORDEM DO DIA (continuação)
1.3.23 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 730, de 2012, da Senadora Marta Suplicy e do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando voto de pesar pelo falecimento da Srª
Cristiane Yuriko Miki.. Aprovado. ..........................
1.3.24 – Item 14 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de
2012 (nº 525/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné
Equatorial sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico
das Missões Diplomáticas, Repartições Consulares
e Perante Organizações Internacionais, assinado
em Malabo, em 5 de julho de 2010. Aprovado. À
promulgação...........................................................
1.3.25 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 293, de 2012,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que dispõe
sobre normas gerais referentes a aspectos das políticas urbana, ambiental e de saúde associadas à
instalação de infraestrutura de telecomunicações
no País. ..................................................................
Projeto de Lei do Senado nº 294, de 2012, de
autoria do Senador Gim Argello, que altera a Lei nº
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8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), para determinar a execução de
ações voltadas para a promoção da alimentação
saudável. ............................................................... 40076
Projeto de Lei do Senado nº 295, de 2012,
de autoria do Senador Pedro Taques, que revoga
o art. 18 da Lei nº 12.232, de 29 de abril de 2010,
para retirar a vedação do ressarcimento ao contratante das bonificações e incentivos recebidos pelas
agências de publicidade contratadas pela Administração Pública em razão da execução do respectivo
contrato................................................................... 40087
Projeto de Lei do Senado nº 296, de 2012, de
autoria do Senador Ciro Nogueira, que altera a Lei
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para permitir
a dedução, da base de cálculo do imposto de renda
da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o
lucro líquido, de doações ao Fundo Penitenciário
Nacional (FUNPEN). .............................................. 40094
Projeto de Resolução nº 39, de 2012, de autoria do Senador Gim Argello, que institui o Grupo
Parlamentar Brasil-Malásia e dá outras providências......................................................................... 40100
1.4.2 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 43, de 2012, tendo como primeiras signatárias as Senadoras Marta Suplicy e Ana Rita,
que altera a redação do inciso II do art. 203 da
Constituição para acrescentar entre os objetivos
da assistência social o amparo à mulher vítima de
violência. ................................................................ 401003
1.4.3 – Comunicações
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de indicação de membros para integrarem a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (Ofício nº 815/2012). Designação dos
Deputados Eduardo Sciarra, Irajá Abreu e Paulo
Magalhães, como titulares, e dos Deputados Átila
Lins, Jorge Boeira e Manoel Salviano, como suplentes, para comporem a referida Comissão. ............. 40107
Da Presidência da Câmara dos Deputados,
de indicação de membros para integrarem diversas Comissões (Ofício nº 1.463, de 2012). Designação do Deputado Hugo Napoleão, como titular,
para compor a Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas; do Deputado Ademir Camilo,
como titular, para compor a Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito criada pelo Requerimento nº 4,
de 2011-CN; e dos Deputados José Carlos Araújo e
Armando Vergílio, como titulares, e dos Deputados
Roberto Santiago e César Halum, como suplentes,
para comporem a Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito criada pelo Requerimento nº 1, de 2012CN.......................................................................... 40107
1.4.4 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ANGELA PORTELA – Registro das matérias apreciadas pelo Senado Federal
no primeiro semestre de 2012, e as novas pautas
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e desafios que serão enfrentados no segundo semestre.....................................................................
1.4.5 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia anteriormente designada....................................................
1.5 – ENCERRAMENTO
2 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR JOSÉ
SARNEY, EM 7-8-2012
3 – DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO
3.1 – TERMO DE REUNIÃO
Referente à Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 574, de
2012........................................................................
3.2 – ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
QUE ENTRE SI CELEBRAM O SENADO FEDERAL,
A CÂMARA DOS DEPUTADOS E O TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO, COM O OBJETIVO DE FORTALECER AS AÇÕES DE OUVIDORIA
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Ata da 137ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 7 de agosto de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Srª Marta Suplicy, dos Srs. Waldemir Moka,
Casildo Maldaner, Cyro Miranda, das Srªs Ana Amélia, Lídice da Mata e do Sr. Paulo Paim

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 22 horas e 23 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
1.433, 1.434 e 1.435, de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, comunicando o envio de Volumes II referentes aos Projetos de Decreto Legislativo
nºs 400, 256 e 126, de 2012, respectivamente, com
complementação dos documentos referentes às proposições em questão.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 1.433/12/SGM-P
Brasília, 2 de agosto de 2012
Assunto: Encaminha documento para juntar ao processado
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
juntado ao processado, o Volume II do PDC 487, de
2011, que “Aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Getsêmane de Radiodifusão a executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária no Município de
Rolim de Moura, Estado de Rondônia”.
Informo, por oportuno, que a referida proposição
foi aprovada por esta Casa e encaminhada ao Senado Federal por meio do Ofício nº 503/12/OS-GSE, de
6-7-12.
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
Ofício nº 1.434/12/SGM-P
Brasília, 2 de agosto de 2012
Assunto: Encaminha documento para juntar ao processado
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser juntado ao processado, o Volume II do PDC 343, de 2011,
que “Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Rádio Clube de Jacareí Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias, no Município de Jacareí, Estado de São Paulo”.
Informo, por oportuno, que a referida proposição
foi aprovada por esta Casa e encaminhada ao Senado Federal por meio do Ofício nº 307/12/PS-GSE, de
17-5-12.
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
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Ofício nº 1.435/12/SGM-P
Brasília, 2 de agosto de 2012
Assunto: Encaminha documento para juntar ao processado
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
juntado ao processado, o Volume II do PDC 383, de
2011, que “Aprova o ato que outorga permissão à
Sistema Canguçu de Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada, no Município de Canguçu, Estado do Rio
Grande do Sul”.
Informo, por oportuno, que a referida proposição
foi aprovada por esta Casa e encaminhada ao Senado Federal por meio do Ofício nº 163/12/PS-GSE, de
20-4-12.
Atenciosamente, – Marco Maia, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 256
e 400, de 2012, retornam ao exame da Comissão de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e o Projeto de Decreto Legislativo nº 126, de
2012, uma vez que já foi aprovado, retorna à Secretaria de Expediente.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 717, DE 2012
Exmº Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney
Com fundamento no art. 256, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada,
em definitivo, do PLS 137, de minha autoria.
Sala das Sessões, 10 de julho de 2012. – Senador Paulo Davim.
REQUERIMENTO Nº 718, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 256, I, do Regimento
Interno do Senado Federal, a RETIRADA do Projeto
de Lei do Senado nº 216, de 2012.
Sala das Sessões, – Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência defere os requerimentos que
acabam de ser lidos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 720, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no art. 258 e seguintes
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado nº
130, de 2012, por versarem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 10 de julho de 2012. – Senador Sérgio Souza.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão, nos termos do
Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 721, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, o desapensamento do PLS 312, de 2009 (“Altera a Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, e a Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, para isentar do imposto de
renda os rendimentos de professores pós-graduados,
obtidos em escolas do ensino básico da rede pública,
quando no exercício de cargos acumulados nos ter-
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mos do art. 37, XVI, a e b, da Constituição Federal.”),
dos Projetos de Lei do Senado nºs. 467, de 2003; 300,
de 2004; 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, 74, 94,
de 2007; 135, 138, 364, 465, de 2008; 242, 46, 568,
de 2009; 158, 18, 81, de 2010; 12, 354, 569, 76, 98
e 128 de 2012.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 2012. – Senador Eduardo Lopes.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 722, DE 2012
Exmo. Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador José Sarney
Com fundamento no art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência a tramitação conjunta do PLS Nº 15, de 2012
e do PLS Nº 399, de 2011, por tratarem de temas
correlatos.
Sala das Sessões, em 10 de julho de 2012. – Senador Paulo Davim.
(À Mesa para decisão.)
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Sobre a mesa, projeto que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência comunica ao Plenário a abertura de prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa, para
recebimento de emendas ao Projeto de Resolução
nº 34, de 2012, que acaba de ser lido.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
de Ministros de Estado:
– Nº 224, de 11 de julho de 2012, do Ministro da
Fazenda, em resposta ao Requerimento nº 199,
de 2012, de informações, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin; e
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– Nº 1.187, de 19 de julho de 2012, do Ministro da Saúde, em resposta ao Requerimento nº
1.586, de 2011, de informações, de autoria da
Senadora Vanessa Grazziotin.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
Os Requerimentos vão ao arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
999 a 1.002, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, concluindo pela apresentação dos seguintes
Projetos de Resolução nºs 35 a 38, de 2012.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência recebeu do Presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
o Ofício nº 44, de 2012-CN (nº 637-A/2012-BNDES
GP, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, nos termos do art. 1º, § 6º, da Lei nº 11.948, de
16 de junho de 2009, o Relatório Gerencial Trimestral
do BNDES referente ao segundo trimestre de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1,
de 2006 - CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para tramitação da matéria:
Leitura: 7-8-2012
Até 12/8 prazo para publicação e distribuição
dos relatórios da matéria;
Até 27/8 prazo para apresentação de relatório;
Até 3/9 prazo para apresentação de emendas;
e
Até 10/9 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso
Nacional.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 8 de agosto do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Antes de dar início aos nossos trabalhos, gostaria de dar um voto de pesar à família da funcionária
do Senado Cristiane Miki, brutalmente assassinada
pelo seu marido, com 41 anos e dois filhos.
Hoje é aniversário de 6 anos da Lei Maria da
Penha e, quando acontece perto de todos nós uma
funcionária, que trabalhava aqui, no nosso lado, ser
assassinada com facadas pelo seu companheiro, dá
uma dimensão do que têm sido os assassinatos de
mulheres no nosso País. No meu Estado, o Estado
de São Paulo, 663 mulheres assassinadas em 2010.
Pois não, Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Primeiro, quero-me associar às palavras de
V. Exa. Realmente, é inconcebível, em pleno século
XXI, a gente ainda assistir a essas barbaridades; segundo, quero pedir a minha inscrição para falar como
Líder pelo PTB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Pois não. Não sei quem chegou primeiro, se
foi o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Foi
ele, foi o Senador Mozarildo. Sou o segundo.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exa. é o primeiro inscrito e o segundo inscrito... Senador Mozarildo, como Liderança?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Senador Mozarildo é como Líder.
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Eu já o coloquei. O senhor é pela Liderança,
segundo inscrito, Mário Couto.
Senador Casildo, pois não.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – É o primeiro como comunicação inadiável.
Senador Paulo Davim, comunicação inadiável
ou Líder?
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Comunicação inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exa. é o terceiro e, então, o último inscrito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Já está aí o Senador Paulo Paim.
Com a palavra o primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora
Marta Suplicy, meus cumprimentos, em primeiro lugar,
pela abertura dos trabalhos, lembrando a funcionária
aqui do Senado, covardemente assassinada e, principalmente, neste dia em que a gente lembra o sexto
ano do aniversário da Lei Maria da Penha. Hoje, 7 de
agosto, é de fato um dia especial para homens e mulheres deste País. É um dia daqueles em que a gente
lembra como é importante combater a violência contra
as mulheres. Com tristeza, mas ao mesmo tempo lembrando que a Lei Maria da Penha avança e todos nós
temos obrigação de fazer com que, de fato, ela seja
implementada. A tristeza é a violência praticada contra
as mulheres: os maus-tratos, as agressões verbais, as
agressões físicas e os assassinatos.
Por outro lado, é importante lembrar o aniversário da Lei Maria da Penha, que este ano completa 6
anos. O Senado, por meio da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa, realiza, nesta
tarde, por iniciativa da Vice-Presidenta, Senadora Ana
Rita, uma audiência pública com líderes das mulheres
de todo o País. Logo após a audiência, irá acontecer a abertura da exposição “Lei Maria da Penha: 6
anos em defesa das mulheres”, organização que está
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sendo feita pelas lideranças das mulheres, aqui no
Senado, com um trabalho que eu tenho a satisfação
de comentar. A exposição é no espaço Senado Galeria. Esta exposição de fotografias faz uma viagem
pela trajetória da Lei no Congresso e mostra também
algumas ações tomadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado no sentido do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
A violência doméstica contra as mulheres é uma
das maiores brutalidades que a história dos seres humanos registra no planeta, além de ser também uma
das suas maiores desonras. Por isso, nós temos clareza:
a Lei Maria da Penha, que aprovamos com tanto entusiasmo, ainda não é respeitada e aplicada na íntegra.
Com certeza, ela é resultado de uma luta perseverante e intensa travada principalmente pelas mulheres brasileiras.
Ela também é um grande avanço legislativo internacional para combater essa prática, sendo considerada uma das leis mais avançadas do mundo e
o principal instrumento que as mulheres têm para se
defender de seus agressores.
Essa Lei começou a ser elaborada em 2004 e sua
sanção aconteceu em 7 de agosto de 2006.
Tenho certeza de que todos sabem a razão de ela
ser chamada “Lei Maria da Penha”. É uma homenagem
a Maria da Penha Maia Fernandes, que por 20 anos
lutou pela punição e prisão de seu agressor covarde.
Infelizmente, nos dias atuais, a violência contra
mulheres ainda é um fato real e bastante recorrente.
Nós temos exemplos grotescos, bem recentes, sendo
diariamente divulgados.
É preciso que se unam, cada vez mais, as forças
da sociedade, formando uma grande corrente para
extirpar esse mal que envergonha toda a sociedade.
Somos, com certeza, admiradores de carteirinha
da luta das mulheres neste sentido. Por isso somos admiradores, somos fã, também, da Lei Maria da Penha.
Tive a honra de ser convidado a fazer a abertura
de uma Cartilha sobre a Lei.
Foi com meu maior respeito e na modesta tentativa de retratar a realidade das mulheres vitimadas pela
violência doméstica que elaborei um pequeno texto.
Esse texto, que eu chamei de “Sem mais lágrimas”, aproxima duas vidas, duas vítimas do mesmo
flagelo.
O texto diz assim:
“Ouço um grito e mais outro se segue.
Sabe-se, algumas vezes por instinto, outras
por vivência própria, que a dor está se fazendo presente na casa ao lado.
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“Não, não quero ouvir”. Fecho minhas janelas,
mas o som dos insultos e das pancadas não
quer calar.
Sem coragem para tomar uma atitude, me
encolho no canto da sala e choro a dor que,
ainda outrora, era minha.
Naqueles dias eu pensava “Onde está o amor
que me foi prometido, onde está o respeito que
entendi que você me tinha?”
Pensava no lar que desejava construir, na educação e no aconchego que meus filhos teriam.
Os gritos seguem e eu me desespero pensando:
“Coitada, ela deve ter sonhado como eu. E se
eu gritasse SOCORRO, será que ele pararia?
[Será que ele deixaria de bater?] E ela, será
que seu medo eu diminuiria?”
De repente não se ouve mais ruído algum.
Os gritos cessam. Percebo, porém, os passos
fortes dele em minha calçada. Deve estar satisfeito, pois sua raiva foi liberada.
Levanto-me, vou até a gaveta, pego minha
carta de liberdade e lentamente me dirijo a
casa dela.
Ela demora a atender, mas eu insisto. Finalmente ela abre a porta. Eu vejo o rosto machucado e imagino que as marcas seguem
até o seu coração.
Eu a abraço afetuosamente e digo: “Tome, eu
lhe trouxe o respeito que merecemos. Esse é
o nosso bilhete para a dignidade [para a liberdade]: É a Lei Maria da Penha.”
Senhoras e senhores, finalizo dizendo às mulheres vítimas da violência que vocês têm em mãos um
instrumento que pode viabilizar a construção de uma
nova história para si mesmas.
Quero também deixar meu afetuoso abraço a
todas as mulheres, em especial àquelas que, infelizmente, conhecem essa dor profunda.
Meu sincero desejo de que as lágrimas amargas
do pesadelo da violência jamais voltem a rolar pelas
suas faces.
Sra. Presidenta, eu tenho mais dois registros.
Não vou ler porque acho que tenho mesmo é que ficar
neste meu primeiro registro, numa homenagem a todas as mulheres, especialmente a V. Exa., que preside
a sessão neste momento, não por presidir a sessão,
mas porque V. Exa., Senadora Marta Suplicy, é uma
lutadora. Não tenho nenhuma dúvida de que todas as
outras Senadoras do Senado sabem que, ao elogiar
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V. Exa., eu também as estou elogiando. V. Exa. é um
símbolo de resistência da luta em defesa de todas as
mulheres e de todos os preconceitos.
Só peço a V. Exa., então, que registre o ofício que
recebi do Juiz de Direito Dr. Mateus de Sousa pedindo
pela aprovação rápida da PEC das eleições diretas em
tribunais e também outro registro que faço, em que falo
da importância de um programa do Senado, do Jovem
Senador, projeto que tive a alegria de apresentar há
muito tempo e que hoje é uma realidade.
Viva a Lei Maria da Penha!
Muito obrigado, Sra. Presidenta.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, em 2010 a Resolução de n° 42 criou o
Programa Senado Jovem Brasileiro.
Foi uma ótima iniciativa, pois com ela foi proporcionado aos estudantes conhecimento acerca da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo brasileiro.
Além disso, o programa veio estimular um relacionamento permanente dos jovens cidadãos com o
Senado Federal.
O Programa inclui um Concurso de Redação do
Senado Federal e o Projeto Jovem Senador.
O Concurso de Redação é promovido pelo Senado Federal desde 2008 e conta com o apoio do
Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e das Secretarias de Educação dos estados e do
Distrito Federal.
Nesta quinta edição do Concurso de Redação de
2012 o tema é “Meu município, meu Brasil”.
Todos os alunos do 2º e do 3º ano do Ensino
Médio de escolas públicas estaduais e do Distrito
Federal, com idade de 16 a 19 anos, são convidados a participar.
Os 27 finalistas no Concurso de Redação – um
por unidade da Federação – vão ser automaticamente
selecionados para participar do Projeto Jovem Senador.
Eles terão a oportunidade de simular, durante
três dias, em Brasília, a atuação dos Senadores da
República, vivenciando o processo de discussão e
elaboração das leis do nosso País.
Além disso, os finalistas serão premiados com
notebook, medalha, certificado e publicação da sua
redação no livreto produzido pelo Senado Federal.
É importante salientar também, Senhor Presidente, que as escolas dos alunos classificados nos
três primeiros lugares na etapa nacional receberão
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computadores (desktops), publicações técnicas e multimídia produzidas pelo Senado Federal e certificado
de participação.
Eu fiz questão de falar sobre o Programa, pois
acredito que essa é uma oportunidade incrível para
os nossos jovens estarem em contato com o modo de
funcionamento dos trabalhos nesta Casa e também
para colaborarem com sugestões.
Por exemplo, no último dia 12 de julho a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do
Senado Federal (CDH), da qual tenha a grata satisfação de ser Presidente, aprovou uma proposição feita
por uma estudante.
Ela é Samira Laís Paulino da Silva e foi uma jovem senadora por Pernambuco em 2011.
A proposta dela altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. A autora do projeto quer incluir a disciplina
“Princípios da Pedagogia” na grade curricular do ensino médio.
Então, meus jovens, vejam como pode ser positiva a contribuição de vocês.
O tema da redação deste ano é muito instigante
e abre as portas para inúmeras reflexões.
Eu quero deixar esse convite para nossos jovens:
Participem do Programa Jovem do Senado Brasileiro.
O prazo para as inscrições é até 31 de agosto!!!
Nós estamos aguardando vocês!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, hoje, 7 de agosto, é um dia muito especial.
É um dia daqueles em que a gente comemora algo que
veio combater uma grande tristeza.
A tristeza é a violência praticada contra as mulheres. Os maus tratos, as agressões verbais e físicas,
e, até mesmo, os assassinatos.
E, por outro lado, a alegria é comemorar o aniversário da lei Maria da Penha, que este ano completa
seis anos.
O Senado, por meio da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH) está realizando, nesta tarde, uma audiência pública para
lembrar a data.
Logo após a audiência, irá acontecer a abertura
da exposição “Lei Maria da Penha: 6 anos em defesa das mulheres”. A exposição é no Espaço Senado
Galeria.
Essa exposição de fotografias faz uma viagem
pela trajetória da lei no Congresso e mostra também,
algumas ações tomadas pela Câmara dos Deputados
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e pelo Senado Federal, no sentido do enfrentamento
à violência contra as mulheres.
A violência doméstica contra as mulheres é uma
das maiores brutalidades que a história dos seres humanos registra; além de ser, também, uma das suas
maiores desonras.
Por isso nós aclamamos a Lei Maria da Penha
com tanto entusiasmo; porque ela é resultado de uma
luta perseverante e intensa travada pelas mulheres
brasileiras.
Ela também é um grande avanço legislativo internacional para combater essa prática, sendo considerada uma das leis mais avançadas do mundo e o
principal instrumento para que as mulheres tenham
como se defender de seus agressores.
Essa Lei começou a ser elaborada em 2004 e sua
sanção aconteceu em 7 de agosto de 2006.
Creio que todos sabem a razão de ela ser chamada Lei “Maria da Penha”. É uma homenagem à Maria
da Penha Maia Fernandes, que por vinte anos lutou
pela punição e prisão de seu agressor.
Sr. Presidente, infelizmente, nos dias atuais, a
violência contra mulher ainda é um fato e bastante
recorrente. Nós temos exemplos grotescos, bem recentes, sendo diariamente divulgados.
Nós precisamos nos unir e formar uma grande
corrente para extirpar esse mal que envergonha nossa sociedade.
Eu sou um admirador de carteirinha da luta das
mulheres neste sentido. Por isso sou fã, também, da
Lei Maria da Penha.
Tive a honra de ser convidado a fazer a abertura
de uma Cartilha sobre a Lei.
Foi com meu respeito e na modesta tentativa
de retratar a realidade das mulheres vitimadas pela
violência doméstica que elaborei um pequeno texto.
Esse texto, que eu chamei de “Sem mais lágrimas”, aproxima duas vidas, duas vítimas do mesmo
flagelo.
O texto diz assim:
“Ouço um grito e mais outro se segue”.
Sabe-se, algumas vezes por instinto, outras por
vivência própria, que a dor está se fazendo presente
na casa ao lado.
“Não, não quero ouvir”. Fecho minhas janelas,
mas o som dos insultos e das pancadas não quer caiar.
Sem coragem para tomar uma atitude, me encolho no canto da saia e choro a dor que, ainda outrora,
era minha.
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Naqueles dias eu pensava “Onde está o amor
que me foi prometido, onde está o respeito que entendi
que você me tinha?”
Pensava no lar que desejava construir, na educação e no aconchego que meus filhos teriam.
Os gritos seguem e eu me desespero pensando:
“Coitada, ela deve ter sonhado como eu. E se eu
gritasse SOCORRO, será que ele pararia? E ela, será
que seu medo eu diminuiria?”
De repente não se ouve mais ruído algum. Os
gritos cessam. Percebo, porém, os passos fortes dele
em minha calçada. Deve estar satisfeito, pois sua raiva foi liberada.
Levanto-me, vou até a gaveta, pego minha carta
de liberdade e lentamente me dirijo a casa dela.
Ela demora a atender, mas eu insisto. Finalmente
ela abre a porta. Eu vejo o rosto machucado e imagino
que as marcas seguem até o seu coração,
Eu a abraço afetuosamente e digo: ‘Tome, eu lhe
trouxe o respeito que merecemos. Esse é o nosso bilhete para a dignidade: É a Lei Maria da Penha”
Senhoras e Senhores Senadores,
Quero finalizar dizendo às mulheres vítimas da
violência, que vocês têm em mãos um instrumento
que pode viabilizar a construção de uma nova história
para si mesmas.
Quero também deixar meu afetuoso abraço a
todas as mulheres e em especial àquelas que, infelizmente, conhecem essa dor profunda.
Meu sincero desejo de que as lágrimas amargas do pesadelo da violência jamais voltem a rolar de
suas faces!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Senadores, registro que recebi ofício do Tribunal de
Justiça de Goiás, 1º Juizado Especial de Anápolis,
assinado pelo Juiz de Direito, Dr° Mateus de Souza,
tratando da democratização do Poder Judiciário, em
especial a PEC das eleições diretas em Tribunais.
O ofício informa que foi protocolado na Câmara,
com mais de 300 assinaturas, a PEC que institui eleições diretas para Presidentes de Tribunais de Justiça
Estadual.
A nova PEC já tramita naquela Casa, sob o número 187, a exemplo de outra PEC (15) de igual teor
e mesmo objetivo que tramita aqui no Senado.
Lembro aqui algumas palavras do Coordenador
da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados
Brasileiros (AMB), Juiz Walter Pereira de Souza, que
disse o seguinte:
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“Esse é um projeto desejado pela Magistratura
nacional, em especial pela nossa Associação. Representa o anseio da maioria esmagadora da Magistratura, de ter o direito de escolher, o poder de escolher
os cargos diretivos dos tribunais.”
Era o que tinha a dizer.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Parabéns pelo discurso, Senador Paulo Paim.
Obrigada pela referência.
Nesta Casa, as Senadoras estão muito empenhadas no cumprimento da Lei, e a CPMI da Violência, que está fazendo as investigações sobre o cumprimento da Lei neste País, está descobrindo que há
muita dificuldade para se implementar a Lei, porque
os recursos que ela exige não são articulados pelos
Estados. São Paulo é um exemplo notório – falo porque é o meu Estado –, mas, em outros Estados, em
termos proporcionais, os números de mortes também
são assustadores.
Em breve, estarei com V. Exa. na Comissão de
Direitos Humanos, onde vamos ouvir alguns depoimentos sobre a questão da Lei Maria da Penha e a
violência contra a mulher.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa os Deputados Reinhold
Stephanes e Moreira Mendes, como membros titulares,
e os Deputados Hélio Santos e Heuler Cruvinel, como
membros suplentes, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
571, de 2012, conforme o Ofício nº 792, de 2012, da
Liderança do PSD, na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GAB/PSD nº 792
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1989, e a Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001.

Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – A Presidência designa o Senador Paulo Bauer,
como membro titular, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
571, de 2012, conforme o Ofício nº 123, de 2012, da
Liderança do PSDB, no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 123/12-GLPSDB
Brasília, de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Paulo Bauer para integrar, como titular, a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória nº 571 de 2012:
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Alvaro Dias, Líder
do PSDB.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – A Presidência designa a Senadora Kátia
Abreu, como membro titular, e o Senador Sérgio Petecão, como membro suplente, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 574, de 2012, conforme o Ofício nº 41, de 2012, da
Liderança do PSD, no Senado Federal.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

Brasília, 02 de agosto de 2012
OFICIO Nº 41/2012-GLPSD
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico, nos
termos regimentais e na forma abaixo, os seguintes deputados para ocuparem as vagas do Partido
Social Democrático – PSD na Comissão Mista para
oferecer parecer à Medida Provisória n° 571, de
2012, Altera a Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012,
que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;
altera as Leis n°s 6.938, de 31 de agosto de 1981,
9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11,428, de 22
de dezembro de 2006; revoga as Leis n°s 4.771, de
15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de

Brasília, 6 de agosto de 2012
Ao Excelentíssimo Senhor
José Sarney
Presidente
Senado Federal
Ref.: Indicação do PSD para compor a Comissão Mista
de apreciação da Medida Provisória nº 574, de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando Vossa Excelência, em resposta
ao Oficio nº 360/2012-CN, encaminhado ao meu gabinete, indico os senadores Kátia Abreu e Sérgio Petecão,
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pelo Partido Social Democrático – PSD, como membros titular e suplente, respectivamente, para compor a
Comissão Mista que apreciará a Medida Provisória nº
574, de 2012, que estabelece medidas para estimular
o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, e de suas autarquias e fundações; altera o
art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para
prorrogar a vigência da redução a zero das alíquotas
da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
incidentes na importação e sobre a receita decorrente
da venda no mercado interno das massas alimentícias
que menciona.
Atenciosamente, – Kátia Abreu, Líder do PSD.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT –
SP) – Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti,
como Líder do seu Partido.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sra.
Presidente, Senadora Marta Suplicy, quero, como de
resto todos os brasileiros dos quase seis mil Municípios, que estão envolvidos nas suas campanhas para
prefeito e vereador, dizer que cheguei ontem do meu
Estado, após 20 dias de caminhada, e, a cada dia que
passa, mais me convenço de que devíamos mudar, já
pensando em reforma eleitoral, pelo menos o calendário eleitoral.
Convenço-me de que uma eleição puramente
municipal, dissociada, portanto, da questão estadual e nacional, complica muito. Então, acho que as
eleições deveriam ser estadualizadas. Em um ano
se faria eleição para governador, prefeito, deputados
estaduais e vereadores, porque aí discutiríamos os
problemas peculiares aos Municípios e aos Estados,
porque, quando o governador é eleito dois anos antes,
dois anos depois, quando há eleição para prefeito, o
governador interfere na eleição municipal, cooptando,
fazendo perseguições. Isso realmente se reflete na livre vontade popular.
Mas, já que estamos falando de questões municipais, quero chamar a atenção aqui para uma matéria do Jornal do Senado de hoje, que é fruto de uma
pesquisa – “O cidadão e o Senado” –, cuja pergunta
é: Qual a sua maior preocupação hoje? E a resposta
é a seguinte: a saúde é a questão que mais preocupa
os brasileiros, e os dados são estarrecedores. Essas
pesquisas já foram publicadas pelo Ibope e por outros
órgãos, mas essa que é feita diretamente com o cidadão indica: Saúde, 34%; Corrupção, 21%; Educação,
15%; Segurança Pública, 14%; Emprego, 75; Infraestrutura, de que os candidatos a prefeito falam tanto,
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vão construir isso, vão construir aquilo, representa 1%
só da preocupação.
Realmente, e aqui vem o meu viés de médico,
de que adianta pensar em obras se não se pensa na
pessoa? De que adianta pensar em obras até megalómanas, que são elefantes brancos, se a pessoa vive
mal, se a pessoa não tem saúde, se a pessoa não tem
educação e se a pessoa vê, escandalizada, que a corrupção só faz aumentar neste País?
Então, é importantíssimo que, nesta campanha
municipal, o eleitor tenha esta consciência de que não
adianta votar em pessoas ou reeleger pessoas que trabalharam muito mais para enfeitar cidades, para fazer
viadutos e, ao lado dessas obras, há pessoas vivendo
sem um atendimento de saúde adequado. Tenho atacado
aqui esse problema e fico, infelizmente, satisfeito de ver
que a população também pensa assim, que realmente
a saúde é uma questão crucial. Não podemos deixar
que o calor do marketing, as propagandas veiculadas
na televisão, com um monte de imagens, às vezes até
imagens virtuais de obras a serem construídas, possam
levar as pessoas a votarem errado. E o que é pior, repito,
são as pressões que se exercem sobre aquelas camadas mais vulneráveis da sociedade para que se vote
nesse ou naquele prefeito, nesse ou naquele vereador.
Eu queria deixar hoje esse apelo ao eleitor. E
mais ainda.
Vejo muito no Facebook e em outros meios de
comunicação a pregação do voto nulo ou do voto em
branco.
É bom dizer, Senadora Marta, para o eleitor que
quando ele vota nulo ou em branco o voto dele não
é computado. Portanto ele está ajudando a eleger a
pessoa que ele não quer. Só valem os votos realmente dados a um candidato ou a outro. Anular um voto
ou votar em branco significa dizer: estou votando no
corrupto que eu não quero. Então, não adianta pensar
dessa forma. Para votar tem que se escolher realmente entre o melhor e o pior. E não adianta ter só a Lei
de Ficha Limpa. É preciso que o eleitor exercite o seu
voto limpo, com a sua consciência limpa.
Quero pedir a V. Exa. a transcrição na íntegra,
como parte do meu pronunciamento, dessa matéria
publicada no Jornal do Senado de hoje, que considero
da mais alta relevância, principalmente no que tange
às, digamos assim, sensações da população em relação aos seus problemas.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Obrigada, Senador Mozarildo.
Dada a relevância do dia de hoje, eu vou me permitir ler um comunicado do Ministério da Saúde, que
destina R$31 milhões hoje para incentivar a notificação e prevenção para promover o desenvolvimento de
ações de vigilância e prevenção de violência.
No ano anterior foram investidos R$25 milhões
e em 2011 o sistema notificou que 37.717 mulheres
entre 20 e 59 anos foram vítimas de algum tipo de
violência no Brasil. O número representa um aumento – pasmem – de 38,7% em relação ao ano anterior,
quando foram registrados 27.166 casos. Naquele ano
a notificação não era obrigatória.
O levantamento traz informações de diversos tipos de violência, todos enquadrados na Lei Maria da
Penha, que completa seis anos hoje.
Conforme pronunciamento do Ministro Padilha, “O
crescimento da notificação de violência reforça que a decisão do Ministério da Saúde de torná-la obrigatória foi
acertada. O sistema é um importante meio para oportunizar a criação de mecanismos de prevenção e proteção”.
Entre as principais agressões notificadas se destaca a física, com 78,2%, seguida por violência psicológica, 32,2%, e sexual, 7,5%.
Agora, um dado que preocupa e que acho bastante sério é a reincidência, porque a partir da reincidência, Senador Paulo Davim, Senador Eduardo
Lopes, Senador Mário Couto, Senador Rollemberg,
Senadores presentes, a reincidência, que é de 38,4%
dos casos, mostra que não é a primeira vez que isso
aconteceu. E nós sabemos que, muitas vezes, esses
reincidentes – e a mulher demora a pedir ou conseguir
ajuda – é que vão acabar matando, assassinando essas mulheres. Então, a maior parte dessas agressões
está dentro do lar, são domésticas, e responde a 41%
das agressões sofridas pelas mulheres.
A partir dessa verba de 31 milhões, para os Estados realmente não terem escusas de fazer essa
notificação ao Ministério, nós esperamos que, no ano
que vem, nós tenhamos essas notificações todas com
muito cuidado e, se Deus ajudar, em menor número.
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg,
que fará uso da palavra como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sra. Presidenta, Senadora Marta Suplicy, Sras. e
Srs. Senadores, amanhã a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, em
conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai realizar uma audiência pública para ouvir o
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Ministro das Comunicações, o Presidente da Anatel e
o Presidente da instituição que representa as operadoras de telefonia celular, sobre a crise na prestação de
serviços de telefonia celular no Brasil, que levou recentemente a Anatel, numa decisão tardia, porém correta,
a suspender a venda de serviços e de novas linhas de
telefonia móvel para as empresas OI, Claro e TIM, em
alguns Estados brasileiros. Essa medida já foi suspensa
em função dos planos de investimentos apresentados por
essas operadoras, planos que precisam ser conhecidos
pelo Senado Federal, acompanhados por ele, para que
essa concessão de serviço público possa ser prestada
de forma adequada, o que não vem sendo.
Portanto, quero aqui cumprimentar os órgãos de
controle do nosso País, especialmente o Tribunal de
Contas da União, que, já em 2006, tinha emitido uma
recomendação. através de um acórdão, à Anatel; recomendação essa que não foi cumprida, o que gerou,
em 2008, uma proposta de monitoramento. Em decisão
recente, no dia 18 de julho de 2012, o Tribunal de Contas da União cobrou da Anatel que tomasse diversas
providências já recomendadas anteriormente e que
ainda não haviam sido cumpridas adequadamente.
Isso certamente pressionou a Anatel a tomar, agora,
essa decisão absolutamente correta, que tem o apoio
da população brasileira, de cobrar uma prestação de
serviço adequado por parte das operadoras. Inclusive,
nessa decisão, o TCU recomenda que haja um acompanhamento, por parte da Presidência e do Conselho
Diretor da Anatel, de todas as recomendações emitidas pelo TCU, já que eles entendiam que há necessidade de uma integração entre as diversas áreas para
o adequado cumprimento das decisões emanadas.
E não estamos falando de pouca coisa. É importante registrar – e quero aqui abrir um parêntese
para cumprimentar o Governo da Presidenta Dilma
pela criação, no âmbito do Ministério da Justiça, da
Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que
passa a ter como titular uma profissional experiente,
competente, a Sra. Juliana Nunes, que, já antes, como
Diretora, vinha fazendo esse acompanhamento e esse
enfrentamento às operadoras de telefonia celular – que
o próprio Ministério da Justiça indica que as empresas
de telefonia celular são as maiores responsáveis pelas
reclamações dos consumidores brasileiros, em função
da má prestação de serviços: 78.604 reclamações apenas nos primeiros seis meses do ano, representando
9,13% das reclamações dos consumidores brasileiros.
Esses são os que ainda têm a paciência de reclamar,
porque a grande maioria, sabemos, não reclama.
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Mas quero registrar que, hoje, a Folha de S.Paulo
traz matéria da maior gravidade: um relatório da Anatel
que, se confirmado, representa um verdadeiro escárnio com o Estado brasileiro, com o Senado brasileiro,
com os órgãos de fiscalização do nosso País. Trata-se
do fato de que uma operadora de telefonia celular, a
TIM, que vendeu o serviço Infinity, cobrado por ligação,
estaria derrubando o sinal das ligações, de forma proposital, fazendo com que os consumidores brasileiros
gastem muito mais para acessar um serviço que é uma
concessão pública. Segundo esse relatório da Anatel,
em apenas um dia, no dia 8 de março deste ano, afirma o relatório, a operadora derrubou 8,1 milhões de
ligações, o que teria gerado um faturamento extra de
R$4,3 milhões em apenas um dia.
Portanto, tanto a Anatel como os órgãos de fiscalização, todos precisam estar atentos porque isso
precisa ser enfrentado com muita coragem, com muita
determinação já que se trata de uma afronta ao Estado
de direito brasileiro. E nós não estamos, Senador Mozarildo, falando de pouca coisa; estamos falando de um
serviço que, segundo a União Internacional de Telecomunicações, que é um órgão ligado à Organização das
Nações Unidas, representa, em média, 8,5% da renda
do brasileiro. Portanto, é absolutamente inadmissível
uma fraude contra o consumidor brasileiro, que tem
uma repercussão enorme na sua renda, e, portanto,
nós não podemos admitir.
É importante registrar, Senador Mozarildo – e já
vou ouvir V. Exa. – que, segundo ainda a União Internacional das Telecomunicações, entre o Brics, o Brasil é, de longe, o que cobra a maior tarifa de telefonia
celular móvel. O estudo analisou o custo de 30 ligações e 100 mensagens SMS da maior operadora em
165 países. Na comparação com os países do Brics,
enquanto, no Brasil, temos um custo médio desse pacote de US$57,10,0 algo em torno de R$97,60 reais,
na China, esse pacote de telefonia custa US$ 6,0, ou
seja, quase 10 vezes menos que no Brasil; na Índia, a
diferença é ainda maior já que lá a conta sai por US$
3,4 e, na Rússia, US$ 9,2.
Portanto, estamos diante de uma situação de
extrema gravidade em que o Senado não pode ficar
ausente, não pode ficar omisso, e daí a nossa decisão
de realizar essa audiência publica conjunta, amanhã,
no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia e na
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle.
Ouço o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senador Rollemberg, quero cumprimentar V. Exa. porque esse tema realmente, desde o mandato passado,
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suscitou reclamações minhas aqui. E, uma vez, um assessor da Anatel veio conversar comigo pessoalmente
e me disse assim, em off: “Senador, o que acontece é
que, quando houve a privatização do serviço de telefonia, as grandes empresas, que na verdade são estrangeiras, mandaram para cá o que havia de sucata
na Europa, nos Estados Unidos. E pior, oferecem uma
quantidade de linhas que não têm capacidade de atender”. Isso realmente é um caso que merece – quero
parabenizá-lo pela iniciativa – essa audiência e digo
que merece até mais, até mesmo uma CPI, porque é
um roubo o que essas operadoras estão fazendo. V.
Exa. lembra muito bem, a Anatel tomou uma providência, há poucos dias, contra três operadoras, mas não
poderia distinguir qual a pior de todas as que operam.
A disputa é para saber qual a pior, porque todas são
ruins. E nós realmente não podemos, como representantes dos nossos Estados, ficar omissos com essa
questão. Quero parabenizá-lo, portanto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Mozarildo.
É importante registrar que, em algum jornal, eu
li, ao longo desta semana, que o próprio presidente da
Anatel reconhece esse volume de reclamações sobre
essa péssima prestação de serviços já vem de algum
tempo. Há quase 18 meses a Anatel vem percebendo
essa má prestação de serviços.
E é muito importante que as atitudes tomadas
sejam duras, mas que possam ser acompanhadas
pelo Congresso Nacional, para que de fato sejam efetivadas, garantindo o direito do consumidor de ter um
serviço de boa qualidade, já que estamos falando de
uma concessão, de um serviço público.
Estaremos atentos, Sra. Presidenta.
Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Parabéns, Senador Rollemberg, por trazer um
assunto que diz muito a todos nós brasileiros. Eu, como
paulista, não consigo fazer uma ligação, em São Paulo,
em que não caia pelo menos cinco vezes.
A Anatel está de parabéns, mas demorou muito,
se já está sabendo há tanto tempo dessa situação.
E fazendo um comentário ao Senador Mozarildo,
eu acredito que a partir da situação tão periclitante da
Europa, em termos econômicos, muito do que deveria
ser investido aqui é mandado para lá. E é essa situação que sobrou para nós brasileiros.
Com a palavra o Senador Anibal Diniz, como
orador inscrito e, em seguida, o Senador Mário Couto, pela Liderança.
Desculpe-me, Senador Casildo.
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Comunicação inadiável fica...
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Primeiro, foi Mozarildo, liderança, segundo, Casildo.
Desculpe-me, enganei-me. Ainda bem que o
senhor falou.
É o Senador Casildo, para comunicação inadiável;
depois Anibal Diniz, como orador; e após o Senador
Mário Couto, pela Liderança.
Pois não, Senador Casildo, V. Exa. tem toda a
razão.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Para comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Inclusive, Senadora Marta Suplicy, veja a coincidência do tema.
Quando senti e vi as matérias hoje retratadas
pela imprensa, em sintonia até com o que acabou de
relatar o Senador Rodrigo Rollemberg, eu disse: não
é possível, temos que gritar, alguma coisa precisamos
fazer. Como é que vou me expressar? Aí, vim para cá
às 13h45m para tentar, numa comunicação inadiável,
gritar um pouco também, porque recebemos ligações,
e elas caem. Eu tenho passado por isso, e passei ainda nesta manhã.
Quando a imprensa retrata hoje, vem como coincidência com o que foi dito há pouco. Eu vou falar
numa comunicação inadiável, muito rapidamente, mas
é uma espécie de protesto também, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Temos alertado várias vezes para os problemas
na prestação dos serviços de telefonia, especialmente
celular: dificuldades com sinal, atendimento precário
às queixas do consumidor e custos elevados estão
entre os principais problemas que fazem do setor um
campeão de reclamações aos Procons de todo o País.
Os problemas são tantos, e de tal gravidade, que
levaram a Anatel, no mês de julho, como disse há pouco
também o Senador Rodrigo, a suspender a venda de
novas linhas de telefone celular por parte de algumas
operadoras, em determinados Estados da Federação.
Diante dos compromissos de investimento assumidos pelas empresas junto à agência reguladora,
elas obtiveram há poucos dias o direito de retomar a
comercialização.
Contudo, a informação divulgada pela Anatel,
Agência Nacional de Telecomunicações, publicada nos
jornais de hoje, revela um comportamento indecoroso com relação ao consumidor, para dizer o mínimo.
O relatório da Anatel acusou a TIM de interromper propositadamente as chamadas telefônicas feitas
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dentro de planos nos quais o usuário é cobrado por
ligação, e não por tempo de duração da chamada. Ou
seja: não por tempo de duração da chamada, mas por
ligação. Vejam bem o que vem ocorrendo.
O documento apontou um índice de queda de ligações quatro vezes superior ao dos demais usuários..
A atitude lesa gravemente os consumidores e exige medidas drásticas, do Ministério Público e da própria
Anatel, que dispõe de mecanismos legais para isso.
O fim dessa prática inaceitável, no entanto, não
pode encerrar o debate. Sabemos que os investimentos no setor são elevados, exigindo grandes esforços
financeiros das empresas, mas conhecemos igualmente a alta lucratividade do setor. A Anatel deve cobrar
com mais rigor o cumprimento dos acordos e compromissos assumidos, garantindo a democratização
da telefonia em todo País, e não apenas nos centros
urbanos mais lucrativos.
(A Srª Presidente, faz soar a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já vou encerrar.
Há, ainda, instrumentos disponíveis que podem
melhorar de imediato a vida do usuário. Tenho defendido o uso compartilhado de antenas e de infraestrutura física entre as operadoras, reduzindo custos e
garantindo a expansão do sinal em Municípios onde a
demanda é menor. A regulamentação do compartilhamento, por parte da Anatel, deve ser feita com a maior
brevidade possível.
Inegavelmente, avançamos muito nos últimos
anos no setor de telecomunicações. Temos mais de
285 milhões de linhas de telefone, sendo 242 milhões
de telefones celulares. A qualidade do serviço prestado
deve acompanhar diretamente a quantidade.
Isso que acabou de dizer o Senador Rodrigo, ou
seja, que em apenas em um dia, em função das quedas, apenas uma empresa teve lucratividade de quatro
milhões e pouco, não é possível. É uma espécie de
protesto, de reclamação.
Minha cara Presidente, Marta Suplicy...
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) –....resolvi fazer em nome de milhares de pessoas.
É o comentário.
A SRA. PRESIDENTE (Marta Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Obrigada, Senador Casildo. Parabenizo-o
também pela propriedade do tema.
Com a palavra o Senador, agora sim, Anibal Diniz, como orador inscrito.
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exma.
Sra. Presidenta Marta Suplicy, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da rádio Senado, ainda bem
que este tema veio à tona na sessão de hoje, porque
amanhã teremos audiência pública conjunta da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e
Informática, também da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
exatamente com as operadoras do serviço móvel de
telefonia, juntamente com o Ministro Paulo Bernardo,
para tratarmos desse assunto.
Vale a pena lembrar também que a proposição
inicial foi dos Senadores Eduardo Braga e Walter Pinheiro, e depois também foi apresentada uma proposição, aprovada hoje, na Comissão de Meio Ambiente
a partir de iniciativa do Senador Rodrigo Rollemberg.
Então, eu gostaria de tratar com mais profundidade um problema grave que atinge hoje milhões de
pessoas em todo o País, a questionável qualidade dos
serviços de telefonia móvel e as crescentes reclamações sobre os planos comercializados que não correspondem aos termos dos contratos firmados com os
clientes. São muitos os relatos de frustrações e centenas de reclamações por prejuízos. Quem já não ficou
contrariado ou irritado por não conseguir se comunicar
quando quis, por ser chamado a pagar o que não devia
ou por não receber serviços contratados com as operadoras. Não poder usufruir daquilo que está pagando
e que está no contrato, mas que de fato não acontece.
Atualmente, os dados disponíveis nos revelam a
extrema precariedade dos serviços de telefonia móvel
no Brasil.
Segundo o Ministério da Justiça, a telefonia móvel
é responsável, hoje, por mais de 78 mil atendimentos
nos Procons em todo o País – um número sem dúvida muito preocupante. Isso significa que, de uma lista
dos dez maiores problemas enfrentados por usuários
e consumidores brasileiros, a telefonia celular é, lamentavelmente, a campeã de reclamações.
Se considerarmos as 78 mil demandas sobre
telefonia móvel, temos hoje este quadro: a operadora
Claro respondeu por 37,56% do total de demandas,
seguida pela Vivo, com 15,19%, pela TIM, com 14,55%,
e pela Oi, com 14,44%.
Os principais relatos se referem à cobrança indevida ou abusiva, e a dúvidas sobre a cobrança ou
o valor da fatura. Há também questionamentos sobre
contratos e queixas por serviços não fornecidos ou
pela má qualidade do atendimento.
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Outro dado negativo também demonstra a precariedade dos serviços de telefonia móvel no Brasil.
A União Internacional das Telecomunicações
(UIT) considera a atual relação presente nos Estados
Unidos, de mil linhas por antena de celular, como uma
referência standard de qualidade. Veja só que nos Estados Unidos nós temos uma referência de mil linhas
de celular por antena.
Lamentavelmente, nós no Brasil, já estamos com
quase cinco mil linhas por antena de celular. E essa
relação, que já foi de pouco mais de duas mil linhas
por antena há apenas cinco anos, continua a se deteriorar. Nas áreas metropolitanas, o cenário é ainda
pior, chegando, em alguns casos, a mais de dez mil
linhas por antena de celular.
Está claro que essa situação precária torna o
serviço de baixa qualidade e de baixa confiabilidade.
No Acre, Estado que represento aqui no Senado, não
é diferente. Temos todo tipo de problemas: de sinal,
de cobrança indevida ou abusiva de contratos, de não
cumprimento de serviços e de serviços não concluídos,
como falha de assistência técnica.
Enfrentamos ainda, há muitos anos, severas dificuldades de acesso à Internet, esse meio de comunicação que deveria trazer mais conforto e rapidez à comunicação do dia a dia, e não mais estresse ao cotidiano.
Os usuários do Acre sofrem com uma faixa de
transferência muito baixa. Há queixas de que as empresas de telefonia oferecem contratos de fidelidade
em banda larga com capacidade muito acima da possibilidade de ser acessado na prática. Ou seja, como
exemplo, o usuário contrata dez megabytes, mas, em
várias ocasiões, menos de um terço dessa capacidade
é verdadeiramente disponibilizada.
Enfrentamos ainda o drama de termos o sinal interrompido com muita freqüência e, de muitas vezes,
o usuário discar para um telefone de sua mesma operadora e não obter sinal imediato, ou até mesmo de
não obtê-lo, dependendo do local em que se encontra.
Para esse ano de 2012, o total de demandas
junto ao PROCON do Acre relativas às operadoras de
telefonia fixa e móvel em todo o Estado foi de 2.165 reclamações, no período de 1º de janeiro a 1º de agosto.
Para completar esse quadro de mal gosto, temos
ainda de lidar com o polêmico atendimento call center
das operadoras. Esse serviço não deveria exigir espera
superior a um minuto, mas já se tornou motivo de frustrações constantes, pela necessidade de enfrentarmos
um irritante roteiro de discagens repetitivas, sem sequer
termos a garantia final de conseguir o que desejamos.
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Diante das centenas de reclamações de usuários
de todo o País, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) suspendeu, em julho, e já voltou a autorizar as vendas de chips das empresas de telefonia
móvel Oi, Claro e TIM, em vários Estados. A suspensão
da venda das linhas, na verdade, representou a culminação de um processo de deterioração dos serviços e
também de inoperância da agência reguladora.
As operadoras contestam as críticas e sustentam
que os investimentos em infraestrutura são em parte
prejudicados pela barreira burocrática do próprio Governo. Um dos entraves seria a dificuldade de expansão das antenas de celular. No entanto, a dificuldade
para erguer antenas por causa de legislações municipais restritivas é somente parte do problema. Em
outros países há também legislações rigorosas para
a implantação de redes, principalmente ambientais,
como nos Estados Unidos, e, no entanto, os serviços
não são tão precarizados.
Cabe destacar ainda que os planos de investimentos apresentados pelas operadoras para sanar
essa situação foram considerados insatisfatórios. A
situação é grave! Cada dia parece significar um elo a
mais na corrente de irregularidades.
Hoje, outra informação preocupante foi apontada
pela imprensa: a informação de que um relatório da
Anatel acusa a operadora TIM de interromper propositalmente as chamadas feitas pelo plano TIM Infinity.
Nesse plano, é bom ressaltar, o usuário é cobrado por
ligação, e não por tempo. A operadora nega e diz que
a rede está sendo ampliada.
Segundo dados da Anatel, foram monitoradas ligações em todo o Brasil e comparadas às quedas das
ligações de usuários Infinity e não-Infinity. O relatório
feito entre março e maio foi entregue ao Ministério
Público do Paraná.
Isso é muito importante porque eles vendem a
idéia de que com vinte e cinco centavos a pessoa pode
fazer uma ligação sem limitação de tempo. No entanto,
assim que a pessoa liga, essa ligação é interrompida
e ela tem que fazer a ligação novamente. Então, de
vinte e cinco centavos em vinte e cinco centavos, há
um excesso de exploração por parte da TIM.
A conclusão seria que a TIM estaria “derrubando”
de forma proposital as chamadas de usuário do Infinity. O documento apontou índice de queda de ligações
quatro vezes superior aos dos demais usuários no plano Infinity. Lembramos que o plano Infinity entrou em
vigor em março de 2009 e atraiu milhões de clientes.
Então, questionamos: o que está acontecendo?
Será essa a realidade do setor? Por tudo que foi ex-
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posto, considero realmente necessário que o Senado
da República, o Governo e as operadoras trabalhem no
esclarecimento público e na formatação de diretrizes
capazes de corrigir todas as falhas e todos os prejuízos causados aos usuários. E, nesse sentido, reforço
a importância da decisão tomada pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, reforçada hoje pela Comissão
de Meio Ambiente, no sentido de fazer essa Audiência
pública com o Ministro...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Sr. Presidente.
Essa audiência Pública da Comissão de Ciência
e Tecnologia acontecerá amanhã, conjuntamente, com
a Comissão de Meio Ambiente. É importante termos,
de todos os responsáveis, respostas claras sobre o
que vem ocorrendo e quais decisões serão tomadas
para dar atenção especial à qualidade da rede e para
resgatar o respeito ao consumidor.
E, para concluir, lembramos que temos pela frente
compromissos sérios e importantes desafios – o início
do serviço 4G, a Copa das Confederações, a Copa do
Mundo de 2014 – e temos que ter serviços de qualidade para poder mostrar, inclusive, a receptividade e
a hospitalidade do povo brasileiro.
É tempo de agirmos com fiscalização, transparência e firmeza.
Esse era o meu registro, Sr. Presidente. Pediria,
se possível, um minuto a mais só para....
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Neste
minuto final, Sr. Presidente, requeiro voto de pesar pelo
falecimento do Prof. Raimundo Gomes de Oliveira, conhecido como Professor Raimundo Louro, ocorrido na
noite do último sábado em Rio Branco, no Acre.
A população do Acre está de luto. O Governador
Tião Viana decretou três dias de luto pelo falecimento
do Prof. Raimundo Gomes de Oliveira, um homem de
88 anos que prestou grandes serviços à educação do
Acre, particularmente ao Colégio Acreano, que é um
dos mais respeitáveis colégios de ensino secundário
em Rio Branco. O Professor Raimundo Gomes de Oliveira trabalhou durante muitos anos como diretor dessa escola, e tive o orgulho de tê-lo como professor de
português também.
Então, apresento esse voto de pesar e gostaria
que a Mesa pudesse levar ao conhecimento dos seus
familiares e, também, ao Colégio Acreano, no Estado
do Acre.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Anibal Diniz, a Sra.
Marta Suplicy, 1ª Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 723, DE 2012
Requer Voto de Pesar pelo falecimento de
Raimundo Gomes de Oliveira, o Professor
“Raimundo Louro”, ocorrido na noite de sábado, 4/8/2012, em Rio Branco/AC, aos 88 anos.
Requeiro, nos termos do art. 218, do Regimento
Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado, nos
Anais do Senado Federal, VOTO DE PESAR pelo falecimento do Professor Raimundo Gomes de Oliveira,
ocorrido na noite de sábado, 4 de agosto de 2012, em
Rio Branco, Estado do Acre.
Requeiro, mais, que este Voto de Aplauso seja
levado ao conhecimento de seus familiares, a Professora Edite e o filho Luis Carlos, da diretoria do Colégio
Acreano e do Governo do Estado do Acre.
Justificação
A população do Estado do Acre está de Luto.
Faleceu, aos 88 anos, Raimundo Gomes de Oliveira,
o Professor Raimundo Louro.
Entre a população acreana, ficou conhecido por
sua gestão no Colégio Acreano, onde atuou como diretor durante 33 anos.
Foi meu professor. Foi professor de gerações de
acreanos notáveis.
Em nota de pesar, o Governador Tião Viana exalta: “Profissional que amava os valores do ensino, as
relações humanas e vivia a missão de educar com seriedade, competência e dedicação, Raimundo Louro
deixará saudades e o bom exemplo”.
O Governo do Estado decretou luto oficial de três
dias pela morte do educador, natural de Capanema,
cidade do Pará. Raimundo nasceu em 24 de maio de
1924, veio para Sena Madureira ainda menino com a
família, onde passou boa parte de sua infância.
Iniciou sua carreira no ensino na década de 1950,
ainda no Governo de Guiomard dos Santos, e se estendeu até o ano de 1999, passando pelas escolas:
Lourenço Filho, Escola Técnica de Comércio Acreano,
Ginásio Nossa Senhora das Dores, Colégio Acreano,
Instituto Divina Providência (em Xapuri, de 1955 a
1958), tornando-se diretor do grupo Escolar João Ribeiro (Tarauacá, entre 1959 e 1963).
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Em 1965, assumiu o cargo de vice-diretor do Colégio Acreano, para no ano seguinte, assumir a função
de diretor da instituição, função esta que o notabilizou
como um dos maiores educadores acreanos. Graças
a sua direção, o Colégio Acreano se transformou em
uma das principais instituições de ensino do Acre e
da Região Norte.
Pelo exemplo de vida e dedicação à educação e
às gerações acreanas, o Professor Raimundo Gomes
de Oliveira faz jus a homenagem póstuma que ora requeiro ao Senado da República
Sala das Sessões, 7 de agosto de 2012. – Senador Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado a V. Exa., Senador Anibal Diniz. O senhor será atendido na forma do Regimento.
Parabéns pelo tema abordado.
Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a minha inscrição para falar depois pela Liderança do
PSDB.
Mas, neste momento, faço um registro. Hoje, nesta tarde, está havendo uma manifestação em Curitiba.
Sindicatos capitaneados pela Federação Nacional dos
Trabalhadores em Aviação Civil, em passeata saindo
da Universidade Federal do Paraná, seguindo pela
Rua das Flores e concentrando-se na Boca Maldita,
realizam agora o protesto que denominaram “AERUS:
SOLUÇÃO JÁ! Pelo direito a uma vida digna”.
E publica-se um manifesto, onde se diz: “Justiça
já decidiu! Agora é a hora do Governo garantir nossa
dignidade”.
Portanto, Sr. Presidente, é a continuidade da
luta dos aposentados e pensionistas do Aerus por direitos adquiridos que não estão sendo respeitados. A
Justiça já decidiu, cabe ao Governo, agora, tomar as
providências.
Eu encaminho à Mesa, para registro, essa manifestação dos aposentados e pensionistas do Aerus.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ALVARO DIAS EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso IBGE
e § 2º, do regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Obrigado, Senador Alvaro Dias.
V. Exa. será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra, como Líder da Minoria, ao
Senador Mário Couto, pelo tempo regimental de cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nesses dias, a Nação vive uma tensão em relação ao caso Mensalão. É tão importante
esse julgamento, é tão importante para a Nação esse
julgamento, meu nobre Presidente, que a Pátria, meu
grande líder Pedro Simon, vive momentos tensos.
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O Supremo tem a responsabilidade, depois de
sete anos, de fazer o maior julgamento da sua história,
um julgamento que decide os rumos da Nação, meu
caro e querido Senador. Decide o direito da democracia neste País, meu caro Senador.
E não estamos julgando neste momento, como
diz a maioria, meu caro Presidente, não estamos julgando crime eleitoral! Foram mais de R$100 milhões
que o PT tirou do povo brasileiro. O PT usou mais de
R$100 milhões para implantar neste País aquilo que
ele queria; aquilo que seu comandante maior queria,
que era a ditadura branca.
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O povo brasileiro assiste a esse julgamento, tenho
certeza, o julgamento dos rumos do País, o julgamento
mais sério da história deste País.
Nós não podemos sacrificar a Pátria por um partido só, o partido que implantou, constitucionalizou a
corrupção neste País, a corrupção dos governos petistas! E não adianta dizer que não é verdade. Provei e
provarei tantas vezes quantas forem necessárias. O PT
foi o partido da corrupção na história do Brasil. A corrupção no governo petista aumentou mais de 1000%!
E não para. O desastre, a tragédia será o julgamento
pífio do Supremo Tribunal.
A Pátria está entregue hoje às mãos do Supremo
Tribunal Federal. Lula tenta, desesperadamente, salvar os seus companheiros! E até foi à discussão com
o Ministro Gilmar. Lula está no desespero porque lá
estão envolvidos, e muito envolvidos, e muito envolvidos, com provas, com comprovações que não podem,
de forma alguma, ser negadas.
A democracia do nosso País, a moralização do
nosso País, a moralização da nossa Pátria, Presidente, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que
não pode envergonhar a Nação.
Esta é a Nação de que se pode dizer: é uma
Nação em que todos não confiamos mais em justiça.
Esta Nação é uma nação sem credibilidade. Esta Nação perdeu os poderes. Esta Nação vive somente para
servir um partido.
Desço desta tribuna, apelando para Cristo, que
está ali, nas suas costas, pedindo a Ele, Presidente,
que o Supremo possa fazer justiça em benefício do
povo brasileiro.
Esses dias talvez sejam os mais importantes
para esta Nação. Esses dias são dias de decisões
que marcarão para sempre a história desta Nação.
Ou seguimos com a democracia, ou seguimos com a
liberdade, ou, então, temos que dizer a todos os brasileiros que quem manda nesta Pátria é um partido só,
que se chama PT.
Desço desta tribuna, Presidente, preocupado...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – ..., muito preocupado com minha querida Pátria. Sei que as pressões são grandes, sei que
o Partido que está no Governo é capaz de tudo, mas
desço com a confiança em cada membro do Supremo
Tribunal Federal. Tenho certeza de que eles julgarão
com espírito de lealdade e com espírito de nação.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Obrigado, Senador Mário Couto.
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Concedo a palavra, como orador inscrito, ao
Exmo. Senador Pedro Simon, pelo tempo regimental
de dez minutos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, quero confessar a emoção que me traz a esta tribuna. Em meus
quase sessenta anos de vida pública, em meus 32
anos nesta Casa, considero hoje, talvez, um dos dias
mais importantes que nós estamos vivendo. Eu posso
dizer que sinto que estamos vivendo um momento em
que a esperança caracteriza o povo brasileiro. Depois,
digamos assim, de chegarmos ao chão na dolorosa
realidade da tristeza da maré de indecência, hoje vivemos a esperança de ver a justiça terminar triunfando.
O Supremo Tribunal Federal vive o momento mais
importante da sua história. Apesar de todos os percalços, de todas as dúvidas, de todas as interrogações,
pela TV Justiça, que eu assisti lá de Porto Alegre, e
pela Globo News, que transmitiu, ao vivo, todo o tempo, estamos acompanhando esse julgamento, com a
expectativa de que, realmente, seja um julgamento
sério, num País sério, num Poder Judiciário sério, que
vai tomar uma decisão séria e importante.
Cá entre nós, Sr. Presidente – e sou um homem
ligado às leis, advogado, professor universitário a vida
inteira –, um dos pronunciamentos mais fantásticos a
que assisti na minha vida foi o do Procurador-Geral
da República. É impressionante a competência, a capacidade, a argumentação, a lógica e a análise que
ele fez de todo um processo de sei lá eu quantas milhares de páginas. E justiça seja feita: brilhante o pronunciamento do defensor do ex-chefe da Casa Civil,
competente, capaz.
Deu para entrever o choque das duas peças: a do
Procurador, de que se trata de uma quadrilha que se
organizou, que coordenou, que agiu e que funcionou.
E, como toda quadrilha no mundo inteiro, o chefe é o
que fica atrás; não aparece assinatura; não aparece
nome; não aparece em fotografia; é ele que coordena. Não é à toa que o maior vigarista da história dos
Estados Unidos, o maior mafioso, foi condenado pelo
imposto de renda, porque nunca conseguiram pegá-lo
em questão nenhuma.
Grande processo esse!
Eu confio nos 11 Ministros do Supremo. Confio
até no Ministro Toffoli, que eu achava que ia se dar por
impedido. Sei o drama de consciência que ele deve estar vivendo, mas confio que o julgamento dele haverá
de ser imparcial o mais possível, porque ele sabe que
a Nação inteira está olhando para ele com resistência,
estranhando ele não ter se dado por impedido.
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Eu confio até no voto do revisor, que, na verdade,
na verdade, fez uma operação estranha. No seu voto,
ele poderia ter dado contra o relator. Ele, que estava
com a matéria na mão, poderia ter dado há dois, três,
quatro meses, mas deixou para dar na última hora. E,
sabendo que só tinha praticamente o voto dele, levou
uma hora e meia, gasta em algo que já estava decidido, impedindo que o Procurador falasse naquela quinta e se perdesse um dia. Mas eu confio no voto dele.
Eu confio nessa decisão. Acho que ela será histórica na vida do Supremo e na vida do Brasil. O Brasil
vai começar a mudar com essa decisão do Supremo,
como já está mudando com a Lei da Ficha Limpa, pela
qual já estão fazendo uma seleção impressionante nas
nominatas de vereadores de todo lugar. Vejo inclusive
no meu partido, onde nós já tiramos deliberadamente
nomes que causam dúvida. Em relação aos nomes que
geralmente a gente não dava bola e deixava passar, a
gente já pede para não entrar, para não preocupar o
partido e o próprio cidadão não ficar exposto. Estamos
caminhando nessa nova direção.
Meus cumprimentos, Presidente do Supremo. V.
Exa., com sua coragem e bravura, tomou a decisão e,
com o apoio dos 11 membros do Supremo, a decisão
está saindo tranquila, serena, pacífica, como em um
país de primeiro mundo.
Meus cumprimentos ao Relator, doente, cansado,
tendo que ficar sofrendo as dores nas costas o tempo
inteiro. Mesmo assim, lá está, com coragem e dignidade, proferindo seu voto e dando a sua presença.
Que o Brasil assista à TV Justiça!
Meus cumprimentos à Globo News e a outras
emissoras particulares que estão transmitindo na íntegra essa sessão. É uma aula para o Brasil! De repente,
eu me vejo e parece que estou num país de primeiro
mundo. De repente, eu me vejo e parece que estou
num país em que realmente as instituições funcionam.
Meus cumprimentos à Presidente da República, a
Senhora Dilma, pela determinação que deu. Nem ela,
nem seu Ministério, nem ninguém do Governo está
exercendo qualquer interferência, nenhuma palavra,
nenhum palpite, absolutamente nada que venha a interferir na decisão do Supremo.
Dia importante esse! Dia significativo esse que
estamos vivendo e os dias que se seguirem! Estamos
a viver o momento em que o Supremo vai decidir, e
essa decisão do Supremo vai marcar época. E, atrás
dela, haveremos de seguir um novo caminho.
Se Deus quiser, com essa decisão, poderemos
dizer: a impunidade tem os seus dias contados no
Brasil. O Brasil será um país em que o cidadão, seja
ladrão de galinha, seja Senador, seja diretor de banco, seja quem for responderá pelos seus atos. Se tiver
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que ir para a cadeia, vai para a cadeia; se tiver que ter
mandato cassado, terá mandato cassado.
Há muito tempo nós esperávamos este momento.
Há muito tempo nós esperávamos essa hora. Nasceu
no Supremo. Eu pensei que o gesto grande, inicial,
seria no Congresso. Pois saiu do Supremo. Que bom!
Cabe a nós, do Congresso, seguir, continuar. Este
País, que é grande, nasceu para ser grande e que vai
crescer e progredir, não pode ser o país da vergonha,
da imoralidade, campeão do mundo no gasto de verbas e roubalheira. Não há no mundo hoje país como
o Brasil em que, na construção de uma obra pública,
mais fora vai dinheiro roubado e dinheiro na anarquia
da desorganização da construção da obra.
Esses dias estão começando a terminar nesta
hora. E nós temos que aplaudir, temos que respeitar.
E é feliz ver o Supremo, Sr. Presidente, com os
Ministros falando e debatendo, o Procurador e os advogados falando e debatendo. Lá no Supremo não
está se julgando nem o PT, nem outros partidos nem
o Governo, nem a Oposição. Lá se está julgando um
fato da maior gravidade na história deste País, Um fato
que normalmente passaria despercebido, morreria nas
gavetas. Mas, desta vez o Brasil assiste ao Supremo
se impondo e nós batendo palmas.
Que bom! Que alegria! Que felicidade! Eu confio
na decisão do Supremo! Ele poderá condenar esse,
poderá absolver aquele, mas estou sentindo a seriedade, a honestidade, a respeitabilidade, a credibilidade
que aquele tribunal está impondo a este País.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon, por ter
tocado realmente num ponto fundamental na história
deste País.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Davim para
uma comunicação inadiável, pelo prazo regimental de
cinco minutos.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu já ocupei esta
tribuna algumas vezes para trazer o debate sobre a
saúde pública no Brasil, apontar algumas falhas, falar
sobre a crise que a saúde pública atravessa no meu
Estado, no Rio Grande do Norte; falar sobre a carência
de leitos hospitalares, leitos de UTI, carência de profissionais de pediatria no Brasil e no meu Estado, que
inclusive fechou, há poucos dias, um pronto-socorro
pediátrico por falta de profissional especializado em
pediatria, o que compromete muito a assistência à
criança no Brasil. Eu fico me perguntando como será
a assistência à criança daqui a alguns anos, já que a
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especialidade em pediatria não está sendo mais atrativa para os jovens profissionais da área médica.
Mas hoje trago algumas informações e algumas
notícias alvissareiras, sobretudo em se tratando de
transplante de órgãos no Brasil.
Até pouco tempo, transplante de órgão no Brasil
era um tabu. Nós não tínhamos essa cultura de doação
de órgãos, de aceitar que parentes nossos pudessem
doar os seus órgãos. Mas essa cultura está mudando
no Brasil, haja vista os números publicados pelo Ministério da Saúde.
E aqui quero louvar e parabenizar o Ministério da
Saúde com essa política implementada, que abrange todo o Brasil, a política de doação de órgãos, a
política na organização de procura de órgãos. E aí o
meu Estado apresentou um crescimento fenomenal.
Lá cresceu 32% o número de transplantes, do ano de
2011 para este ano.
Em 2011, foram realizadas 98 cirurgias no Estado
do Rio Grande do Norte.
Em 2012, foram realizados 126 transplantes, e
estamos na metade do ano: 17 transplantes de rins,
97 de córneas, 12 de medula óssea.
Quero dizer, inclusive, que o Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado da Federação a zerar a fila de
transplante de córnea. E o Estado também atingiu uma
meta muito interessante e inesperada. O Ministério
da Saúde criou a meta de chegar a 15 doadores por
milhão de população em 2015, 15 para cada milhão,
o Rio Grande do Norte já chegou; em 2012, atingiu a
meta que o Ministério da Saúde planejou para 2015, ou
seja, no Estado do Rio Grande do Norte, temos 15,2
doadores por milhão de população. Isso são números
comparáveis aos números da Europa, por exemplo,
onde se tem uma cultura de doação de órgão.
Nós, lá no Estado do Rio Grande do Norte, possuímos cinco equipes de transplantes credenciados,
uma central de transplantes e uma organização de
procura de órgãos, a OPO. Essa conquista dos profissionais da equipe multidisciplinar que coordena essa
política de transplante lá no Estado do Rio Grande do
Norte está sendo coroada de êxito pela sua dedicação, pela sua abnegação na defesa dessa política e
na implementação do transplante de órgão, inclusive
na interiorização dessa política.
É bom lembrar que cada vez que se transplanta
ou se consegue convencer a família a liberar um único rim de um parente que faleceu, estamos tirando
um paciente das sessões de hemodiálise, pacientes
que precisam de sessões para continuar vivos, e um
simples transplante de rim devolve a cidadania àquele
paciente e qualidade de vida.

Quarta-feira 8

39823

Então, é muito interessante essa visão, está sendo
muito interessante o trabalho realizado pela Central de
Transplantes do Rio Grande do Norte, e quero aqui...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Só para
concluir, Sr. Presidente. (Fora do microfone.)
Quero parabenizar a todos os profissionais da
área e o Ministério da Saúde, porque o Brasil também
vem evoluindo no número de transplantes.
Foram realizados 7.993 transplantes no primeiro quadrimestre de 2012, enquanto, no mesmo período de 2011, foram realizadas 5.842 transplantes; a
Região Norte, da nossa querida Senadora Vanessa e
do nosso querido amigo João Pedro, a Região Norte
teve um aumento em 109% do número de transplantes
realizados, e a Região Centro-Oeste, um aumento de
103% do número de transplantes realizados.
Portanto, a política de transplante do Ministério
da Saúde está sendo efetiva, está surtindo efeito. Ficam aqui minhas congratulações aos profissionais do
Ministério da Saúde que lidam com a política de transplante no Brasil...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Fora do
microfone.) – ... e aos profissionais do Rio Grande do
Norte.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senador Paulo Davim, por
suas palavras.
Convido agora, com muito prazer, a Senadora
Ana Amélia para o seu pronunciamento.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Cyro Miranda, que preside esta sessão, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, nossos visitantes ao plenário do Senado, meus colegas jornalistas que estão aqui
em vigília cívica para aprovação da PEC do diploma –
e espero que entre na pauta também essa votação –,
senhoras e senhores, nossos telespectadores da TV
Senado, tentativa de assassinato com arma de fogo,
eletrocussão e afogamento. Foi após esta sequência
de violência bárbara, provocada pelo ciúme doentio
do marido, que a farmacêutica Maria da Penha Maia
Fernandes tomou coragem, procurou a polícia e denunciou o companheiro agressor.
Mas naquela ocasião o Poder Público falhou. O
marido de Maria da Penha só foi punido depois de 19
anos de julgamento e ficou apenas 2 anos em regime fechado. Este caso, que é apenas um dos tantos
que ocorrem em silêncio nos lares brasileiros, parece
ter servido também de exemplo para todo o Brasil. A
coragem de Maria da Penha em quebrar o silêncio e
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denunciar a violência colocou nas manchetes dos jornais, nos plenários do Poder Legislativo e também do
Judiciário a luta da violência contra a mulher, contra
as mulheres. Com o objetivo de frear a agressão contra as mulheres, foi criada, a Lei 11.340, a chamada
Lei Maria da Penha, promulgada pelo ex-Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva no dia 7 de agosto de 2006,
portanto, hoje completando 6 anos.
O Brasil parecia acordar de um doloroso e escuro silêncio para finalmente despertar para a luta pelo
fim da discriminação da mulher. Pesquisa do Instituto
Avon/IPSOS, feita no ano passado, mostra que 94%
conhecem, Senador Tomás Correia, de alguma forma,
a Lei Maria da Penha, mesmo que não saibam ainda
muito bem como ela é aplicada.
A Lei Maria da Penha modificou o Código Penal –
que, aliás, hoje à tarde, está sendo examinado na CCJ
–, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução
Penal. E é clara no texto de introdução: cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.
Mais tarde, em duas diferentes etapas, o Supremo Tribunal Federal, Presidente Cyro Miranda, considerou a Lei Maria da Penha constitucional e mais:
estabeleceu que a Lei pode enquadrar judicialmente
os autores de agressões domésticas, independente
de queixa da vítima.
E o senhor que é feliz, casado com uma psicóloga,
que conhece bem esses dilemas íntimos relacionados
ao ciúme, à violência contra as mulheres.
Foi a afirmação de uma luta e uma grande conquista para a sociedade. Hoje, qualquer pessoa pode
comunicar a agressão à polícia e o Ministério Público
– que está agora reunido e sendo homenageado na
CCJ, por iniciativa do Senador Renan Calheiros, inclusive com a presença do Procurador-Geral do meu
Estado, Eduardo de Lima Veiga – poderá apresentar
denúncia contra o agressor mesmo contra a vontade
da mulher. Este é um grande ganho, porque, em geral,
ele ameaça, a mulher denuncia. E aí, pressionada pelo
marido, pelo agressor, pelo namorado ou pelo amante,
ela vai lá de novo e retira a queixa. Agora, não pode
mais retirar queixa. Isso foi um avanço em relação à
questão do combate à violência.
O Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, prestou um grande serviço à Nação, colaborando no combate à violência contra a mulher e garantindo a igualdade de direitos no nosso País.
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Dados divulgados pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, que compõem o Mapa da
Violência no Brasil em 2012, nos últimos 30 anos, foram assassinadas no Brasil mais de 92 mil mulheres.
Noventa e duas mil mulheres assassinadas, 43 mil só
na ultima década. Quarenta e três mil mulheres assassinadas na última década, é o que diz esse censo, que
recebi ontem do especialista Jorge Werthein.
Em 1998, foram 1.353 mulheres assassinadas; já
em 2010, os casos saltaram para 4.297. Um aumento
de 230,6%. O dado animador é que, a partir de 1996,
ano da promulgação da Lei Maria da Penha, e por dois
anos seguintes, as taxas de assassinato de mulheres
permaneceram estabilizadas, um claro resultado a ser
comemorado por todos nós.
Mas, infelizmente, ainda temos muito a fazer.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Somos
um país bastante violento.
Pois não, Senador. Com muito prazer, concedo
aparte a V. Exa., Senador Jorge Viana.
O Sr. Jorge Viana (Bloco/PT – AC) – Eu queria,
Senadora Ana Amélia, parabenizá-la. Eu sei que a senhora é uma assídua usuária da tribuna e traz sempre
temas da maior importância para a sociedade brasileira; não só aqui, para a nossa vida no Parlamento,
mas sempre a senhora procura aproximar a agenda
de interesse do País com o nosso trabalho aqui. Estou
inscrito, daqui a pouco vou fazer um pronunciamento
sobre a instalação dessa comissão especial que aprecia a reforma no Código Penal, que tem a responsabilidade de mexer numa lei que é de 1940, e que, se
não fosse a Lei Maria da Penha, não teria sofrido uma
das suas mais importantes modificações. Sou um dos
11 Senadores dessa comissão, estou me dedicando
a esse tema, fiz dois seminários no Acre, no recesso,
sobre o absurdo da violência no nosso País. V. Exa.
está trazendo a questão mais exclusivamente em relação à mulher, e tem toda a razão. As casas brasileiras
estão cheias de armas e dizem que essas armas são
para fazer a defesa contra o crime, mas, no fundo, boa
parte dessas armas é usada para matar mulheres, para
matar parentes, e essa é uma situação gravíssima. Eu
queria apenas cumprimentar V. Exa. e dizer que talvez
não haja tema mais importante a tratarmos do que a
situação da criminalidade em nosso País. Ela cresce
agora em São Paulo, voltou para as capas da imprensa, mas estava crescendo no Norte e no Nordeste. Eu
falo porque sou de um Estado onde, quando assumi o
governo, o crime organizado estava instalado e o esquadrão da morte era referência para o Brasil. Era o
Acre o Estado mais violento do ponto de vista de ho-
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micídios do Brasil: 50 assassinatos por cada grupo de
100 mil. Agora, o Acre é o menos violento do ponto de
vista de homicídios da Região Norte, e está bem abaixo da média brasileira, de 26 assassinatos para cada
grupo de 100 mil. Está abaixo da média do Nordeste
e é o menos violento do ponto de vista de homicídios
da Região Norte. Mas o mais importante é que, neste
momento, V. Exa. traz e estabelece bem claramente os
desafios que essa comissão que se instala hoje aqui
no Senado tem pela frente. Certamente, V. Exa. vai dar
uma grande contribuição para que possamos por fim
a essa situação de violência que envergonha o País.
Muito obrigado, Senadora.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Agradeço-lhe muito, Senador Jorge Viana, esse aparte
primoroso. Acredito muito na necessidade e urgência
inadiável de se fazer essa modificação no Código Penal
e no Código de Processo Penal. Isso é fundamental
para atualizar e evitar a impunidade.
Também dizer que neste momento a CDH – Comissão de Direitos Humanos – está promovendo uma
audiência pública, sob a liderança da nossa Senadora
Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que trata e debate
exatamente a Lei Maria da Penha, os seis anos da lei
Maria da Penha.
Então, a todo esse conjunto de iniciativas precisamos dar visibilidade, porque, como se vê, as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, mas não sabem
como é aplicável. Isso é importante para a informação
das mulheres.
Pensei que o seu aparte fosse para registrar o
brilho das nossas mulheres no vôlei, que tiveram um
brilhante desempenho e tal, ganharam na garra da
Rússia, no tie-break. O Senador Jucá está feliz da
vida, acho que torceu muito para as gurias brasileiras.
Aproveitamos aqui, porque estamos falando sobre as
mulheres. Esse também é um bom exemplo, o esporte
é um bom exemplo para mostrar que podemos ir por
esse caminho para evitar a violência.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O Brasil ocupa a 7ª posição como o mais violento
entre os 84 países pesquisados no sistema de estatísticas da Organização Mundial da Saúde, com taxa de
4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres.
Nesse ranking internacional da violência contra as
mulheres ficamos à frente de países como Venezuela,
África do Sul e México. E é uma violência caseira. Até
71% dos casos de agressões ocorrem dentro das casas das vítimas que têm até 10 anos e com mulheres a
partir de 30 anos. Os pais aparecem como agressores
quase exclusivos de meninas de até nove anos. Isso
é uma verdadeira tragédia! Quando a violência atinge
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mulheres adultas, em 46% dos casos o machismo é
a principal causa das agressões e mortes.
É o que parece ter impulsionado o bioquímico Enio
Luiz Carnetti, acusado de matar a mulher, a enfermeira
Márcia Calixto Carnetti e o filho Matheus.
(Interrupção do som.)
O caso do bioquímico do Rio Grande do Sul, Enio
Luiz Carnetti, acusado de matar a mulher, a enfermeira
Márcia Calixto Carnetti e o filho Matheus, de apenas
cinco anos, a facadas, Senador Cyro Miranda, a facadas. Isso em Porto Alegre. Os dois foram encontrados
mortos na casa da família, em Porto Alegre, na nossa
capital, no ultimo dia 27 de julho, depois que a enfermeira foi ameaçada durante meses pelo marido, que se
sentia traído pela mulher. Na verdade um ciúme doentio.
Se não é o machismo o motivo dos crimes contra a mulher no Brasil, o alcoolismo também contribuiu
para a violência, sendo a causa em 31% dos casos.
Isso sem falar na questão das drogas.
E as mulheres agredidas que escapam da morte
acabam engrossando as filas nos hospitais e da Previdência Social.
Duas em cada três pessoas atendidas no SUS
em razão de violência doméstica ou sexual são mulheres, e em 51,6%...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...dos
atendimentos nas salas de urgências dos Hospitais
foram registradas a reincidência no exercício da violência contra a mulher.
Números como estes são imprescindíveis para
compor políticas públicas e combate a violência.
Uma nova investida do Governo inicia em um
setor crucial.
Em boa hora o Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) passará a cobrar dos agressores as despesas
dos benefícios pagos às vítimas da agressão. Essa é
uma boa e oportuna iniciativa.
O agressor, senhoras e senhores, terá não só
que responder criminalmente. Vai ter que pagar as
despesas necessárias para curar as violências praticadas. Terá que responder a um processo aberto pelo
INSS e pagar, literalmente, pelo que fez em relação a
essas agressões.
A ação regressiva, como é solicitada pelo INSS
à Justiça em casos de acidente de trabalho e de trânsito, agora será aplicada também nos gastos com as...
(Interrupção do som.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...aposentadorias por invalidez, pensão por morte e auxílio
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doença de mulheres impossibilitadas de trabalhar por
causa das agressões.
Cumprimentos a Maria da Penha pela coragem
que teve de transformar o seu drama pessoal numa lei
que interessa a todas as mulheres brasileiras.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Parabéns pelo seu pronunciamento em comemoração ao 6º aniversário da Lei Maria da Penha.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá, pela Liderança do PMDB, pelo tempo regimental de cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, trago dois temas nesta tarde.
O primeiro deles, como não poderia deixar de
ser, como já falou aqui a Presidenta Ana Amélia e outros parlamentares que se pronunciaram, diz respeito à
comemoração pelos seis anos da Lei Maria da Penha.
Sem dúvida nenhuma um momento importante. O Brasil
avançou, criou uma legislação dura. Agora, o Governo e
o Judiciário fazem mais um esforço e lançam uma campanha, Sr. Presidente, pela celeridade dos julgamentos
em crimes enquadrados na Lei Maria da Penha.
Portanto, se não bastasse que houvesse o enquadramento e a busca da punição, o Judiciário e o
Governo brasileiro estão empreendendo esforços para
que se priorize esse julgamento exatamente para servirem de exemplo e para que diminua a impunidade.
É claro que ainda existe muita violência contra a
mulher, mas nesses seis anos a sociedade brasileira
tomou um posicionamento em todo o Brasil, em todos
os Estados. Eu tiro pelo meu Estado de Roraima onde
ainda existe violência contra à mulher, mas a sociedade, os segmentos organizados, a Justiça, o Ministério
Público, o aparato judicial têm se manifestado e têm
agido com rigor quando surgem as informações.
Portanto, eu gostaria também de aplaudir a Maria da Penha, que deu origem a essa sua lei, por toda
a sua luta, por toda a sua história, o seu sofrimento
e dizer que nós estamos atentos aqui para melhorar
esse aparato legal no sentido de cada vez mais o Brasil
possa ter instrumentos para coibir a violência contra
a mulher, contra os jovens, contra as crianças, enfim,
contra aqueles mais desamparados.
Um outro registro que gostaria de fazer, Sra.
Presidenta, diz respeito ao Estado de Roraima e que
está causando grande preocupação em muitas famílias do Estado.
Recentemente, o Governo Federal, o Exército, a Polícia Federal empreenderam uma ação na terra indígena
Ianomâmi e retiraram da área indígena aviões, destruíram
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pistas, ou seja, agiram no sentido de impedir o garimpo na
área indígena Ianomâmi, o que é um ato importante. Não
é possível que haja garimpo nessas áreas indígenas, mas
ocorre um fato extremamente alarmante e preocupante,
é que os aviões foram presos, veículos foram presos,
mas muitos garimpeiros continuaram perdidos na área
indígena Ianomâmi. Muitas famílias têm nos procurado,
procurado a Assembléia Legislativa do Estado.
Hoje, recebi um telefonema do Deputado Chico
Guerra, Presidente da Assembléia, do Deputado Rodrigo
Jucá, do Deputado Jânio Xingu, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia, no intuito de
que se criem opções para a retirada desses garimpeiros
da área indígena. Esses garimpeiros estão, inclusive,
alguns, em comunidades indígenas, sem alimentação,
sem assistência médica. Fala-se em um número de
mais de 300 garimpeiros. Portanto, há um potencial de
conflito e de problema humano muito grande
Então, é muito importante que a mesma operação que fez com que se proibisse e efetivamente se
combatesse o garimpo nessas áreas indígenas dê
um jeito de retirar esses garimpeiros das comunidades indígenas através do apoio da FAB, do Exército,
da Polícia Federal, no intuito exatamente de, primeiro,
preservar o espaço indígena sem a presença desses
garimpeiros e depois preservar a vida desses próprios
garimpeiros que hoje correm risco de morrer de fome,
de algum tipo de doença. Esse é um problema grave
que ocorre hoje na área Ianomâmi.
Eu estou fazendo um apelo ao Ministro da Justiça para que tome as providências, à Presidenta da
Funai e também à Polícia Federal, no sentido de que
providências sejam tomadas.
A Assembléia Legislativa, como eu disse, está
acompanhando essa questão, o Governo do Estado
também está acompanhando está questão e é muito
importante que se possa resolver e que se possa retirar
da área indígena esses garimpeiros, deixando livre de
garimpeiro e do garimpo a área indígena Ianomâmi.
Era esse apelo e o registro que gostaria de fazer,
Srª Presidente, e pedindo que seja transcrito a matéria:
“Campanha Mobiliza Sociedade para o Enfrentamento
da Violência”, que é um fato que falei, em primeira mão
no que diz respeito a campanha do Governo brasileiro
e do Judiciário para agilização dos julgamentos dos
casos da Lei Maria da Penha.
Muito obrigado, Srª Presidente, era o que tinha
a dizer.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso 1º e §
2º, do Regimento Interno.)
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CAMPANHA MOBILIZA SOCIEDADE
PARA ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA
Governo federal e justiça unem esforços para dar celeridade ao julgamento de crimes de violência contra
à mulher
Nesta terça-feira (7), o governo federal e o sistema da justiça lançam a campanha “Compromisso e
Atitude pela Lei Maria da Penha - A lei é mais forte”. O
objetivo é dar celeridade aos julgamentos dos casos
de violência contra a mulher e mobilizar a sociedade
brasileira para o enfrentamento a esse tipo de crime.
A apresentação da campanha marcará o início da mobilização que percorrerá as cinco regiões brasileiras,
tendo como sede os estados com altos índices de assassinatos de mulheres.
“É preciso dar um basta à impunidade, responsabilizar agressores e criar condições para que a segurança possa atuar nos flagrantes e a justiça tenha
rapidez nos julgamentos. É hora de agirmos com rigor”, afirma a ministra da Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR),
Eleonora Menicucci.
A primeira fase da campanha terá veiculação de
filme publicitário em emissoras de TV aberta, anúncio
em portais de internet e ação em redes sociais. A segunda fase está programada para 24 de agosto, com o
início dos seminários regionais e ações de comunicação, que serão um espaço destinado ao debate sobre
a aplicação da Lei Maria da Penha e dos julgamentos
de tribunais de júri de assassinatos de mulheres. Os
encontros acontecerão, de agosto a dezembro, em
Alagoas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará e
Paraná.
Ação integrada - Sob a coordenação da SPM-PR,
a ação reúne o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário, o Conselho Nacional
de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público,
o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de
Justiça, o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais
do Ministério Público dos Estados e da União e o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais.
De norte a sul do Brasil, a violência é uma realidade. Nesse primeiro semestre, vários crimes nos
chocaram pela barbárie. É por isso que a SPM está liderando uma campanha pelo fim da impunidade e pela
responsabilização dos agressores”, destaca a ministra.
Saiba mais em:
Encontro debate o papel das delegacias
A divulgação dos dados sobre o funcionamento
do Ligue 180 acontece nesta terça-feira (7), em Brasília, no encontro nacional “O Papel das Delegacias no

Quarta-feira 8

39827

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres”. São
300 delegadas reunidas, também, para o lançamento
da campanha.
Durante o discurso do Sr. Romero Jucá, o Sr.
Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Ana Amélia.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia.Bloco/PP –
RS) – Muito obrigada Senador Romero Jucá, que falou pela liderança do PMDB. Quero dizer que na forma
regimental sua solicitação será atendida.
E seria o próximo orador inscrito, porém o Senador Ciro não chamou o que deveria ser chamado, que
era o orador para uma comunicação inadiável.
Então, eu agradeço a Senadora Vanessa que me
permita chamar o Senador Eduardo Lopes para uma
comunicação inadiável por cinco minutos e em seguida
chamarei V. Exa. como oradora inscrita. Muito obrigada
Senadora pela compreensão e pela gentileza.
Com a palavra o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Para
uma comunicação inadiável, sem revisão do orador.)
– Obrigado Presidenta, agradeço também a compreensão da Senadora.
Eu gostaria, como todos que me antecederam,
falar da Lei Maria da Penha e também falar sobre esse
dia tão importante, que, em muito boa hora, o Senado Federal comemora. São seis anos da Lei Maria
da Penha que se completam neste 07 de agosto. E o
Senado o faz por meio de audiência pública que está
sendo realizada no âmbito da Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa e prosseguirá também por intermédio da mostra fotográfica Lei Maria da
Penha – Seis anos em defesa das mulheres, que será
realizada Senado Galeria.
Sem dúvida, há muito o que comemorar e também o que aprender com os efeitos dessa Lei, que
tanta repercussão teve na defesa dos direitos da mulher em nosso País.
Vejamos, inicialmente, o que merece ser comemorado.
Os números mostram a eficácia da Lei Maria da
Penha. Desde 2006, quando a Lei entrou em vigor,
até meados de 2006, a sua aplicação produziu mais
de 330 mil processos nas varas e nos juizados especializados. Em consequência, 111 mil sentenças foram proferidas e mais de 70 mil medidas de proteção
à mulher foram tomadas pela Justiça. Além disso, no
mesmo período, foram feitas cerca de 9.700 prisões
em flagrante e foram decretadas quase 1.600 prisões
preventivas de agressores.
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Como se vê, a existência da Lei está produzindo
efeitos, e isso tem enorme importância.
Como se sabe, à medida que aumenta a certeza
ou mesmo a possibilidade da punição, reduz-se a prática dos crimes. Mas não apenas os resultados práticos
da aplicação da Lei reprimem criminosos potenciais. A
grande propaganda em torno da sua existência certamente tem tido efeitos benéficos na prevenção de mais
violência contra a mulher.
Prova disso é a confiança da população na Lei
Maria da Penha. Segundo dados disponíveis de pesquisa, por exemplo, a pesquisa do Ipea, de 2010, constatou que 42,6% dos entrevistados acreditavam que
a Lei podia evitar ou diminuir muito a violência contra
as mulheres e 36% disseram que podia diminuir um
pouco. Já a Pesquisa DataSenado, realizada em 2011,
mostra que 60% das entrevistadas acreditavam que
a proteção à mulher ficou muito melhor depois da Lei
Maria da Penha.
Essa confiança ajuda as mulheres a terem coragem de denunciar a violência sofrida, o que, em
consequência, intimida os seus potenciais agressores.
Contudo, paradoxalmente, a mesma Pesquisa
DataSenado, de 2011 revelou que 66% das entrevistadas acreditam que a violência doméstica e familiar
contra a mulher aumentou. Temos, aí, então, o que comemorar e muito o que fazer para reduzir a violência
contra a mulher no Brasil.
Dentre os fatos a lamentar, destaco a morosidade na decretação de algumas medidas de proteção de
urgência pelo Poder Judiciário.
Essa lentidão ou a falta de atenção das autoridades, em várias situações, levou à morte muitas mulheres, como nos casos notórios de Eliza Samudio, de
Maria Islaine de Moraes e de Marina Sanches Garnero, que, não tendo recebido proteção da Polícia ou do
Judiciário, acabaram assassinadas.
Não por outra razão, está em desenvolvimento
uma CPI Mista para investigar a situação da violência
contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão, por parte do Poder Público, com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger
as mulheres ameaçadas de violência.
Então, faço aqui este registro e parabenizo essa
lei Maria da Penha, sabendo que mais tem que ser feito. Podemos dizer: melhorou, mas ainda não é o tudo.
Temos que continuar trabalhando, divulgando, falando,
porque realmente a violência e a agressão contra as
mulheres não podem, de maneira nenhuma, ser aceitas.
Presidente, muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Eduardo Lopes, pelo pro-
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nunciamento de um tema que hoje tem dominado a
pauta dos pronunciamentos.
Eu queria convidar para fazer uso da palavra
o Senador Paulo Bauer. Pela ordem de inscrição, o
Senador Paulo Bauer, por cessão do Senador Alvaro
Dias. O Senador Cyro Miranda está inscrito, a Senadora Marta Suplicy e o Senador Paulo Davim, que era
o nono inscrito e fez a cessão à Senadora Vanessa
Grazziotin, portanto em nono lugar. Então, antes da
Senadora, temos esses oradores inscritos. Portanto,
para fazer uso da palavra, Senador Bauer. (Pausa.)
Senador Cyro Miranda.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Presidenta, aproveitando a chegada do Senador, poderia me inscrever para falar pela Liderança depois da
Ordem do dia, por favor?
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Pois não. Está inscrito V. Exa. para falar pela
Liderança, após a Ordem do Dia.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Senhora Presidente Ana Amélia, Sras. e Srs. Senadores, TV Senado, Agência Senado, Rádio Senado, feliz
a nação que pode revisitar a história para consolidar
as conquistas e rever paradigmas, porque outro não
é o sentido da história: aprender com o passado para
traçar os rumos do futuro.
A Lei Maria da Penha é um marco na historiografia brasileira. Representa no ordenamento jurídico
e na sociedade uma virada, uma guinada sem precedentes na forma de ver, tratar e respeitar a mulher na
sua condição e plenitude de direitos.
Sem a Lei Maria da Penha e outros mecanismos
de proteção às minorias, não haveria lugar para pensarmos num Brasil moderno e contemporâneo.
Não se pode medir o progresso e o amadurecimento de uma Nação, Sras. e Srs. Senadores, apenas
pela força da economia.
O progresso de uma Nação constrói-se, também,
pela capacidade de estabelecer a ordem necessária à
proteção de todos sob o manto do Estado. Essa proteção deve se dar, em especial, àqueles que, de algum
modo, possam sofrer abusos e violência pela preponderância da força em qualquer circunstância, no lar,
no trabalho e nas ruas.
A Lei Maria da Penha é o resultado nítido e inequívoco de uma mudança de paradigma na sociedade brasileira.
Lamentavelmente, foi preciso ver a vida de inúmeras mulheres ceifadas ou mutiladas para, de fato, se
erguer uma barreira contra a violência que ainda vitima
milhares de cidadãs no Brasil e no Mundo.
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Exatamente por isso, Srª Presidente, esse marco
jurídico precisa ser fortalecido a cada dia, para evitar
qualquer possibilidade, por ínfima que seja, de leniência
diante do mal que ainda marca o cotidiano brasileiro.
É preciso lembrar que, no Brasil, a mulher casada foi considerada relativamente incapaz até 1962 e
não podia sequer exercer profissão sem autorização
do marido, conforme o antigo Código Civil
Apenas com o Estatuto da Mulher Casada, de
1962, a mulher passou a ter plena capacidade civil,
mas o marido continuou sendo considerado o chefe
da sociedade conjugal.
É a Constituição de 1988 que, afinal, estabelece a igualdade entre homens e mulheres perante a
lei brasileira.
Essa concepção está consolidada, também, com
o Novo Código Civil.
É forçoso lembrar, nesta semana em que comemoramos seis anos da promulgação da Lei Maria
da Penha, que não se esgota a luta pela mudança da
mentalidade da legítima defesa da honra, alegada em
inúmeros julgamentos de réus que assassinaram mulheres e companheiras no passado.
Não termina a luta contra um desejo inconfesso
que alimenta a visão machista, egocêntrica e distorcida,
capaz de transformar a vítima em ré e o réu em vítima.
O mais emblemático desses episódios, sem dúvida, foi o crime cometido por Doca Street, em 1976,
que matou com quatro tiros – por motivos passionais
– Ângela Diniz.
Os quatro tiros que, àquela época, ecoaram na
praia de Búzios, teriam sido motivados para defender
a honra do réu.
Há pouco mais de trinta anos, num primeiro julgamento, o tribunal absolveu Doca Street e condenou
a vítima sob torpes alegações, entre estas, a que Ângela Diniz passaria “mais tempo na horizontal do que
na vertical”.
E o pior de tudo é que o réu deixou o tribunal
sob aplausos.
Mas a força das mulheres e a mobilização social
ganharam as ruas, já naquela época, com o slogan
“Quem Ama não Mata”, e Doca Street foi condenado,
em novo julgamento, a 15 anos de prisão.
Da mesma forma, o processo que culminou na
elaboração da Lei Maria da Penha é laborioso e demonstra igualmente como é necessário fortalecer esse
marco jurídico não só no seio da sociedade brasileira,
mas também nas cortes de justiça, para que se puna
de forma exemplar a violência contra a mulher.
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Vejam que somente em 1983 houve a criação do
primeiro Conselho da Condição Feminina no Estado
de São Paulo e, em seguida, em Minas Gerais.
Apenas em 1985, foi criado o Conselho Nacional
dos Direitos das Mulheres e a primeira Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, em São Paulo.
No ano seguinte, foi criada a do Rio de Janeiro
e, em 1987, criou-se o Conselho Estadual dos Direitos
da Mulher também naquele Estado.
Vale a pena lembrar, Sras. e Srs. Senadores, que
o Brasil é signatário de inúmeros dispositivos legais e
protocolos internacionais cujo objetivo é a proteção
da mulher.
São ratificados pelo Estado brasileiro a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, o Plano de Ação da Quarta
Conferência Mundial sobre a Mulher e a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, ambos de 1995.
Todavia, Srª Presidente, a Lei Maria da Penha
tornou-se realidade apenas depois que organizações
de defesa dos direitos humanos apresentaram a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, denúncia relativa à impunidade do crime cometido contra
a farmacêutica cearense Maria da Penha Fernandes.
A Lei Maria da Penha só veio a ser aprovada
depois que a Comissão da OEA aceitou a denúncia e
reconheceu a omissão do Estado brasileiro.
Como resultado, determinou-se expressamente,
além do julgamento do agressor, a elaboração de lei
especifica relativa à violência contra a mulher.
A Lei Maria da Penha representa, portanto, uma
conquista, mas, ao mesmo tempo, um desafio. Conquista porque a violência contra a mulher está tipificada
como crime e tem punições previstas em lei. Desafio
porque requer a mudança de valores fundados numa
cultura cujas raízes se aprofundaram ao longo de séculos de história.
A violência contra a mulher é outra das mazelas
de nossa sociedade, como o trabalho infantil, a exploração sexual de crianças e adolescentes e o preconceito sob todas as formas. Lamentavelmente, é vista
com certa permissividade por inúmeras pessoas. Por
isso, é preciso punir os infratores de forma exemplar.
É fundamental estimular a denúncia e treinar pessoal
especializado para assistir a mulher e garantir abrigo
e proteção.
Mas, decerto, uma das frentes mais importantes
no combate à violência contra a mulher está na educação infantil, porque é no nascer dos valores que se
consolidam novos paradigmas. É na infância que en-
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sinamos o respeito ao próximo e, sobretudo, a igualdade de gênero.
Ao encerrar este discurso, gostaria de reafirmar
a minha solidariedade e empenho nesta luta e a importância de renovarmos de forma permanente a força
desta bandeira representada pela Lei Maria da Penha.
Também agradeço a relatoria da minha colega
Senadora Lucia Vânia, que, há seis anos, o fez com
muito prestígio.
Muito obrigado, senhoras e senhores.
A SRA. PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento o Senador Cyro Miranda pelo
pronunciamento sobre este tema que, felizmente, está
ocupando nossa agenda, numa forma de divulgar e
de conscientizar as mulheres sobre os seus direitos,
e também para reduzir o nível de violência contra as
mulheres.
Com a palavra a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sra. Presidenta Senadora
Ana Amélia; Srs. Senadores, Sras. Senadoras, companheiros e companheiras, venho a esta tribuna no
dia de hoje também para falar sobre os seis anos da
lei Maria da Penha.
Mas, antes, quero fazer o registro da minha alegria por ver que a grande maioria dos Parlamentares
– Senadores, não só Senadoras, mas, sobretudo,
Senadores – que ocuparam a tribuna no dia de hoje
foi exatamente com o objetivo de falar sobre os seis
anos da Lei Maria da Penha. Ficamos felizes porque
lamentavelmente muitos imaginam que a defesa dos
direitos da mulher, o combate à violência que a mulher ainda sofre na sociedade deve ser uma bandeira
ou uma luta exclusiva das mulheres. Senadores como
V. Exa., Senador Cyro Miranda, têm dado o exemplo
hoje de que essa é uma luta que vai para além dos
círculos femininos. É uma luta de toda a sociedade,
porque trabalhar contra a discriminação, trabalhar contra a desigualdade, trabalhar contra a violência sofrida
pela mulher é trabalhar por uma sociedade mais justa.
Então, cumprimento-o, Senador Cyro Miranda, e
cumprimentando-o cumprimento todos os Senadores
que por esta tribuna passaram e registraram os seis
anos da Lei Maria da Penha, que é a Lei nº 11.340.
Penso que neste momento, Srs. Senadores e
Sras. Senadoras, nos cabe uma pergunta: será que
nós temos alguma razão, nós temos algum motivo para
comemorar os seis anos de existência da Lei Maria
da Penha? Eu não tenho dúvida nenhuma e digo que,
com certeza, temos muito que comemorar.
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Com muita alegria, digo que eu era Deputada
em 2006, quando aprovamos a Lei Maria da Penha, e
tenho orgulho de dizer que não apenas votei a favor
da lei, mas, junto com a bancada feminina, junto com
vários Parlamentares, trabalhamos muito para construir
uma legislação no Brasil que caracterizasse, especialmente, e diferenciasse a violência doméstica contra as
mulheres. É uma lei extremamente inovadora e por isso
é elogiada pelas Nações Unidas.
Recentemente, eu e a Senadora Lídice da Mata,
que aqui está, estivemos na UNICEF, órgão importante
das Nações Unidas dedicado a lutar pelos direitos das
crianças, onde foi feito um grande elogio à Lei Maria
da Penha, porque ela não é uma lei punitiva, mas uma
lei que procura prevenir o crime. É uma lei que procura
dar assistência não só à vítima do crime, mas também
à pessoa que cometeu o crime.
Portanto, a Lei Maria da Penha tem criado mecanismos efetivos para coibir a violência doméstica e
familiar contra as mulheres.
Segundo o sociólogo Júlio Jacobo, autor do Mapa
da Violência, os indicadores de violência contra a mulher estagnaram desde a mudança da legislação.
Mas vejamos bem o que eu afirmei aqui, o que
dizem os indicadores da violência no Brasil: estagnaram; os indicadores não reduziram, eles estagnaram,
o que nos leva à reflexão de que temos motivos para
comemorar, sim, mas também e principalmente para
reforçar a luta contra esse tipo de violência que vitimiza a mulher e destrói tantos lares e tantas famílias
em nosso País.
A nova edição do Mapa da Violência mostra um
problema antigo: em trinta anos, a taxa de homicídios
de mulheres no Brasil oscilou em torno de 4,4 vítimas
a cada cem mil mulheres, quase metade dos casos –
43.486 mortes – ocorreu na última década.
Entre 1980 e 2010, Sras. e Srs. Senadores, 91.932
mulheres foram assassinadas no Brasil.
O Mapa revela também os autores dessa violência: até os 14 anos de idade, da mulher que sofre
violência doméstica e tem até 14 anos de idade, os
agressores, no geral, são os pais, estes são os principais responsáveis pela agressão; a partir dos 20
anos e até os 60, o papel de agressor passa a ser desempenhado pelo parceiro ou ex-parceiro, ex-marido,
ex-companheiro, atual marido ou atual companheiro;
depois dos 60 de idade, são os filhos que preponderam
na geração da violência contra a mulher.
Este quadro faz o Brasil ocupar o nada honroso sétimo lugar em “feminicídio”, num ranking de 84
países. Estamos, por exemplo, atrás de El Salvador,
da Guatemala, da Rússia e da Colômbia. Os Estados
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brasileiros com as taxas mais elevadas de violência
contra as mulheres são o Espírito Santo, Alagoas e o
Paraná, respectivamente com taxas de 9,4, 8,3 e 6,3
homicídios para cada cem mil mulheres. Dentre as capitais, as maiores taxas estão, infelizmente, na minha
região, na região Norte: aí despontam as cidades de
Porto Velho, capital de Rondônia, Rio Branco e, em
seguida, infelizmente, a minha tão querida cidade de
Manaus.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Amazonas, em 2011 foram registradas 59
ocorrências de homicídios no Estado. Deste total, 80%
ocorreram na cidade de Manaus, capital do Estado do
Amazonas. Dez Municípios do meu Estado também tiveram mulheres vítimas de homicídios: os Municípios
de Presidente Figueiredo e Barcelos registraram dois
casos e nos demais municípios foi registrado um caso
em cada um. É importante ressaltar que isso não quer
dizer que a violência não ocorra no interior do meu querido Estado do Amazonas. Quer dizer, sim, que muitos
casos não são registrados, Sr. Presidente.
Até maio deste ano de 2012, Manaus já registra
24 mulheres vítimas de homicídios, e, assim como em
2011, a maior parte dos casos ocorre no dia de domingo, dia em que a família está junta, e vitimiza mulheres
na faixa etária entre 35 e 64 anos.
Concordamos plenamente, quero dizer que concordo plenamente com a análise de Júlio Jacobo, ou
seja, a violência contra a mulher não está aumentando, mas ainda estamos na UTI nessa questão, mesmo
sem o agravamento do quadro. E como sair dessa UTI,
Sras. e Srs. Senadores? Esse é o nosso grande desafio.
A Lei Maria da Penha, nossa menina, Senador
Pimentel, de seis anos, precisa crescer, precisa se
desenvolver, precisa amadurecer nas nossas mentes
e na prática social de todos os brasileiros e de todas
as brasileiras.
A lei é um instrumento que se soubermos utilizar
contribuirá e muito para apagarmos esses números tristes e horrendos das nossas estatísticas, substituindo-os
pela cultura da paz e do respeito recíproco.
A Lei Maria da Penha atua na contramão de um
processo histórico de violência, mas nenhuma lei, por
si só, altera uma realidade. O que muda uma realidade, o que muda um país é a mobilização da sociedade
civil e o funcionamento do Poder Público. Somos nós
juntos, a sociedade e o Poder Público, que faremos a
Lei Maria da Penha ter a eficácia que todos nós queremos e desejamos.
E a Presidenta Dilma Rousseff tem consciência
disso! Nossa Presidenta não tem medido esforços para
mover o Governo no sentido da realização de várias
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ações que visam tornar a Lei Maria da Penha uma cultura brasileira. Hoje, durante a manhã, por exemplo,
foi lançada a Campanha Nacional “Compromisso e
Atitude pela Lei Maria da Penha – A lei é mais forte”,...
(Interrupção do som.)
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Eu agradeço enormemente, Sr. Presidente.
Essa campanha está sendo coordenada pela Ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas
Públicas para as Mulheres. O objetivo da campanha
é dar celeridade aos julgamentos dos casos e mobilizar a sociedade brasileira para o enfrentamento da
violência contra as mulheres.
A ação reúne vários órgãos do Governo, além
da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres,
o Ministério da Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça, o Conselho Nacional dos
Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União e o Conselho Nacional de Defensores
Públicos Gerais. É uma ação do Estado brasileiro para
prevenção e punição dos agressores.
Quero aqui registrar que estive na abertura do
encontro pela manhã e lá estavam representantes de
todos os Estados brasileiros, defensoras públicas,...
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Peço a V. Exa. que me conceda dois minutinhos
para concluir. ...promotoras e delegadas das mulheres.
Cumprimento todas as mulheres brasileiras, as bravas mulheres brasileiras, cumprimentando as minhas
queridas conterrâneas. Aqui cito algumas delas: Graça
Prola, que veio representando a Secretaria de Estado
de Assistência Socal; a delegada Kethleen Araújo de
Calmont Gama; a delegada Andreza Castelo Branco;
enfim, várias mulheres do meu Estado, como todas as
outras que lá estavam representando os seus Estados
no lançamento dessa campanha, que é apenas o início
de uma mobilização.
Haverá, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
campanhas publicitárias pedindo basta à violência
contra as mulheres. É uma campanha que terá duas
etapas. A primeira começa desde já; a segunda etapa,
a partir do dia 24 de agosto.
Portanto, Sr. Presidente, quero, neste minuto que
V. Exa. me concede para concluir o meu pronunciamento dizendo que o quadro atual nos sinaliza: é necessário avançar! Estagnamos nos casos de violência
contra as mulheres.
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Por isso, é de fundamental importância a criação
de mais delegacias, a criação de mais varas especializadas, a criação de casas de apoio e de casas de
abrigo e de conselhos de mulheres no âmbito de todos
os Estados brasileiros.
Não tenho dúvida nenhuma de que o Governo do
meu Estado tem feito um grande esforço para tornar
isso realidade. E o que nós queremos é nos somar a
esse esforço, a bancada federal, não apenas a bancada feminina, mas toda a bancada federal ajudar o
Governo, ajudar a minha querida cidade de Manaus,
para que essa cidade sirva cada vez mais de proteção às mulheres, e proteger as mulheres significa
proteger as famílias e proteger as crianças, Senadora
Lídice da Mata.
(Interrupção do som.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Portanto, cumprimento todos os Srs. Senadores e Sras. Senadoras que, no dia de hoje, utilizaram
a tribuna para falar desse tema.
Tenha certeza, Senador Cyro, de que o discurso
de V. Exa. neste momento é até muito mais importante
do que o meu, muito mais, porque sou mulher e, como
mulher, não apenas conhecemos, mas sentimos a dor
de uma mulher que sofre agressão dentro do local que
deveria ser a fortaleza de sua própria proteção.
Então o discurso de V. Exa. como o de tantos
Senadores nos ajudam muito na busca da construção
de uma sociedade melhor, de uma sociedade sem violência, de uma sociedade de paz.
Muito obrigada. Parabéns a todos e a todas que
fazem da Lei Maria da Penha uma realidade no nosso País!
Muito obrigada.
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin,
a Sra. Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin,
pelo seu lindo pronunciamento.
Quero dizer que façamos então da Lei Maria da
Penha, todos os dias, uma comemoração, para que seja
sempre lembrado que esse ato jamais pode se repetir.
Muito obrigado.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, Senador Cyro Miranda, uma questão de
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Pois não.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, a Comissão de
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Assuntos Econômicos, na parte da manhã, aprovou
quatro créditos e também aprovamos na Comissão
a urgência.
Requeiro a V. Exa. a inclusão dos Projetos de
Resolução nº 35, de 2012, do Ceará; 36, de 2012, do
Ceará; 37, de 2012, de Blumenau, Santa Catarina; e
31, de 2012, de Colatina, no Espírito Santo, na Ordem
do Dia desta sessão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Pois não, Senador Pimentel.
Não havendo objeção do Plenário, assim será
feito na Ordem do Dia.
Concedo a palavra agora, pela Liderança do PSB,
à Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, falarei em nome da Liderança
do PSB para consolidar o posicionamento de tantos
outros oradores que se revezaram nesta tribuna, inclusive V. Exa., de maneira brilhante, trazendo à tona
a discussão dos seis anos da Lei Maria da Penha, da
histórica violência contra as mulheres em nosso País
e da história da conquista dessa lei pelo Parlamento
e pelas mulheres brasileiras.
Compreendo, Sr. Presidente, a importância do
posicionamento de V. Exa., porque nós somos daqueles que acreditam que o movimento de mulheres não
deve se colocar no gueto de discussão dessas questões como se elas fossem das mulheres e não da sociedade brasileira. Portanto, o apoio dos homens, dos
Parlamentares, dos Srs. Senadores é fundamental
para que possamos conquistar êxito na aplicação e
na realização, na transformação em realidade da Lei
Maria da Penha.
Há seis anos, no dia 7 de agosto, ao sancionar a
Lei nº 11.340/2006, resultado de um processo exemplar de elaboração, envolvendo entidades e a rede dos
movimentos feministas brasileiros, Poder Executivo e
Poder Legislativo, o Presidente Lula inaugurou as condições para vivermos um novo tempo no enfrentamento
da violência contra as mulheres no País.
Sobre a Lei Maria da Penha, assim “batizada”
pelo próprio Presidente, não há mais que tecer elogios.
Muitos que me antecederam aqui já o fizeram, inclusive
V. Exa., Presidente. Em muitas oportunidades, nestes
seis anos, foram inúmeras as iniciativas do Executivo,
do Legislativo, da sociedade em geral que contribuíram
para consolidar a compreensão da importância dessa
lei como instrumento imprescindível para devolver a
milhões de brasileiras, vítimas da violência sexista, o
direito à dignidade, à segurança, à liberdade.
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Como o SUS na saúde pública, a Lei Maria da
Penha ganhou o mundo como referência para outras
sociedades no enfrentamento da violência contra as
mulheres, conforme destacou, em pronunciamento no
ano passado, a Presidente da ONU Mulher, Michelle
Bachellet.
Mas a conquista que a lei representa ainda não se
traduziu em realidade cotidiana para a imensa massa
de mulheres que buscam proteção e solução nas instâncias públicas responsáveis primeiras por fazer valer
os direitos ali previstos. Em especial, para mulheres
rurais, para as que vivem em situação de transtorno
mental, para as presidiárias.
A resistência foi e ainda é grande, e não partiu
da sociedade, mas essencialmente dos poderes institucionais. No judiciário, em especial, as sentenças
descumprindo dispositivos da lei foram tantas que foi
necessário que o Supremo Tribunal Federal julgasse
o assunto e, em decisão efusivamente acolhida pela
sociedade, confirmasse a constitucionalidade da lei.
A Secretaria de Políticas para as Mulheres lança, em parceria com o sistema jurídico, a campanha
“Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – a
Lei é Mais Forte”, em encontro nacional que reunirá
aqui em Brasília, hoje e amanhã, 270 delegadas titulares de delegacias especializadas de atendimento à
mulher – Deams, intitulado “O Papel das Delegacias
no Enfrentamento da Violência contra as Mulheres”.
Com o objetivo de identificar a situação da atenção às mulheres vítimas da violência no País, investigar
omissões no Estado no cumprimento da legislação, debater e interferir no quadro, apontando medidas para
fazer valer na vida o que está na lei, esta Casa propôs
e criou, por iniciativa da Senadora Ana Rita, a CPMI
da Violência contra as Mulheres, que se encontra em
plena operação, percorrendo este País, realizando diligências e audiências públicas em auditórios lotados.
No meu Estado da Bahia, onde estivemos, com
a CPMI de que participo como membro efetivo, nos
dias 12 e 13 de julho passado, a realidade, infelizmente, não foi diferente da dos demais Estados. Não há
como ignorar que avanços importantes foram obtidos.
Mudaram-se os organogramas de órgãos dos diversos
Poderes para implantar serviços antes inexistentes.
Nas Defensorias, nos Ministérios Públicos, criaram-se núcleos especializados no atendimento às
mulheres vítimas de violência. No Executivo, as Secretarias de Políticas para as Mulheres...
(Interrupção do som.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA.
Fora do microfone) - ...as delegacias especializadas,
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as casas-abrigo para as que se encontram em risco
de morte, os centros de referência, espaços de atendimento multidisciplinar para garantir atenção integral
às mulheres, à violência sofrida por essas mulheres.
No entanto, Sr. Presidente, como já foi dito antes
por todos os oradores e oradoras que me antecederam,
a violência continua. Não conseguimos baixar o índice
de violência contra a mulher no Brasil.
Listo aqui, no meu pronunciamento, uma série de
medidas que precisam ser tomadas, especialmente pelo
Judiciário brasileiro, mas também acompanhas pela
ação do Poder Executivo, para que possamos transformar a Lei Maria da Penha numa realidade próxima
da mulher do nosso País.
Contra isso, temos ainda uma grande dificuldade
de recursos orçamentários no Governo Federal, nos
Governos Estaduais, para dotar as Secretarias de
Mulheres, as delegacias especializadas, com a construção de centros, de abrigo, de casas-abrigos para a
proteção da vida da mulher, daquelas que são ameaçadas, e mesmo os centros de referência.
É preciso que tenhamos isso como uma política
central no nosso País. E creio que a Presidente Dilma,
com toda a sua sensibilidade a essa questão, haverá
de tornar cada dia mais possível, mais próximo da mulher do nosso País o acesso a sua proteção e a uma
política de proteção contra a violência, principalmente
no interior do País, porque, na verdade, toda política
que estamos implantando está cingida aos grandes
centros urbanos ainda, às grandes capitais brasileiras.
É preciso que possamos transformá-la numa
política...
(Interrupção do som.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Fora
do microfone) – ...tão maciça que seja capaz de aconselhar a mulher em todos os cantos, nos mais distantes cenários de existência da mulher no nosso País.
Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar estas palavras, quero convidar a todos para o lançamento, neste
momento, da atualização do Mapa da Violência 2012,
Homicídio de Mulheres no Brasil, de autoria de Júlio
Jacobo, publicado em maio de 2012, realizado pelo
Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos (Cebela) e pela Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais (Flacso). O lançamento será no café do Salão
Verde da Câmara dos Deputados e está se dando neste
momento. E nós do Movimento de Mulheres estaremos todas presentes para homenagear este momento.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero dizer a V. Exa.
que tivemos uma experiência singular, eu e a Senadora
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Vanessa Grazziotin, numa diligência da CPI do Tráfico
de Pessoas nos Estados Unidos, onde tivemos...
(Interrupção do som)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Fora
do microfone.) –...oportunidade de tratar da política de
violência contra a mulher, já que somos as principais
vítimas do tráfico de pessoas no mundo. E compreendemos que, como na questão da violência contra
as crianças, é preciso adotar uma política centrada
na família.
Também neste caso, os centros voltados para
proteger a mulher, nos Estados Unidos, muitos são
assim. São centros voltados para a proteção da família
vítima de violência, porque jamais uma mulher se internou numa casa-abrigo onde sua vida está ameaçada
e lá – digamos assim, popularmente – se escondeu,
se protegeu sem que pudesse e sem que tivesse a
possibilidade de levar os seus filhos.
Portanto, é preciso dotar os abrigos de uma infraestrutura real para atender a famílias vítimas de
violência, até porque os filhos de uma mulher que é
espancada pelo seu próprio companheiro, que sofre
violência doméstica...
(Interrupção do som.)
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Fora
do microfone.) – ...uma criança que não é parte nem
consequência dessa violência.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Pois não.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente, vou pedir a V. Exa. e a todo o Senado...
(Fora do microfone.)...uma licença para não deixar de
denunciar a situação vivida aqui, no Senado Federal,
onde tivemos, há pouco tempo, há cerca de dez dias,
uma servidora que, morta a facadas pelo ex-marido,
foi enterrada aqui em Brasília.
Este é o exemplo maior do quanto esta Casa
precisa se pronunciar, lutar contra a violência que se
abate sobre a mulher brasileira. Ela não está distante
de nós; está tão próxima e tão ao nosso lado que atingiu diretamente esta Casa.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Cyro Miranda. Bloco/PSDB
– GO) – Muito obrigado, Senadora Lídice da Mata.
Seu pronunciamento nos revela dados preocupantes,
principalmente quando diz que a violência não tem
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diminuído. Então, esta luta apenas começou, e temos
que ir até o momento em que não haja mais violência
contra a mulher.
Muito obrigado.
Passo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Cyro, que preside esta sessão, meus
caros colegas. Quero cumprimentar também todos os
que nos assistem pela TV Senado e aqueles que nos
ouvem pela Rádio Senado.
Venho aqui à tribuna da Casa com o propósito
de registrar também esta data, esta conquista do Brasil: a Lei Maria da Penha. Faço esse registro antes de
aprofundar um pouco as minhas preocupações com a
questão da violência, porque acho que o desafio segue.
Ainda há pouco, ouvi a Senadora Lídice, antes dela a
Senadora Ana Amélia, antes dela a Senadora Vanessa, todas fazendo uma constatação de que a violência
contra a mulher não arrefece no País, mesmo com a
Lei Maria da Penha.
E eu tenho alguns números que podem, de alguma maneira, não justificar, mas fazer com que se
compreenda o tamanho do desafio que persiste no
Brasil, Senador Pimentel.
O problema é que a violência, no Brasil, Senadora
Lídice, segue aumentando. Eu tenho aqui gráficos que
apresentei num seminário em Rio Branco e outro em
Cruzeiro do Sul, já com o privilégio da indicação do
meu partido, do meu Líder para compor a Comissão
Especial que vai tratar da reforma do Código Penal –
comissão de que terei a honra de participar com mais
dez colegas Senadores.
Aliás, queria, inclusive, daqui da tribuna, fazer a
leitura dos que estarão comigo nesta Comissão: Senador Pedro Taques, Senador Antonio Carlos Valadares,
Senador Eunício Oliveira, que é também Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Ricardo Ferraço, Benedito de Lira, Aloysio Nunes, Clóvis
Fecury, Magno Malta e Armando Monteiro. Estes são
os Senadores titulares da comissão que irá apreciar as
alterações, as mudanças que o Brasil espera acontecer
no Código Penal, ou seja, que vai trabalhar o anteprojeto do novo Código Penal.
Ela tem como suplentes a Senadora Marta Suplicy, o Senador José Pimentel, a Senadora Ana Rita,
os Senadores Sérgio Souza, Vital do Rêgo, Luiz Henrique, Jayme Campos, Eduardo Amorim e Gim Argello.
Sra. Senadora Lídice da Mata, V. Exa. falava ainda
há pouco e eu queria apenas ler um gráfico que, por
si só, traduz o tamanho do desafio que o Brasil segue
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tendo. É um desafio enorme, porque diz respeito à perda de vidas humanas. E os números são muito claros.
Nós temos um Brasil em que, na década de 80,
no começo dos anos 80, o número de homicídios por
grupo de 100 mil habitantes, Senador Pimentel, era
11. Esse número foi crescendo e chegou, no começo
da década de 2000, a 28 assassinatos.
É fato que no governo do Presidente Lula, com o
Ministro Márcio Thomaz Bastos à frente do Ministério
da Justiça, um programa de preparo melhor de nossas polícias, que equipou melhor nossas polícias, e
em cooperação com os Estados, o Brasil começou a
experimentar redução no número de homicídios. Mas
hoje ele segue sendo muito alto: são 26 assassinatos
para cada grupo de 100 mil.
O mais grave de tudo isso é que nós temos redução, ou pelo menos estávamos tendo no Sul e no
Sudeste, mas no Norte e no Nordeste segue aumentando fortemente o número de homicídios.
Venho à tribuna com a experiência de ter trabalhado com esse tema durante muitos anos no Acre.
Quando assumi o governo, em janeiro de 99, o Acre
era um Estado refém do esquadrão da morte, do crime organizado, que estava ali instalado. E o Acre, na
década de 90, era o Estado mais violento do País.
Chegou a ser o Estado mais violento do País do ponto
de vista dos homicídios, com mais de 50 assassinatos
por grupo de 100 mil habitantes.
Hoje, esse endereço está em Alagoas. O Estado
chega perto de 70 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. O Acre, da situação de Estado mais violento
do País, hoje ocupa o 22º lugar. Ele é o menos violento
do ponto de vista dos homicídios da Região Norte. O
primeiro lugar está com o Pará, com 45,9, que é o primeiro no ranking da Região Norte. E vale dizer que o
Estado do Pará ocupava a 21ª posição em 2000, com
13 assassinatos para cada grupo de cem mil, e, agora,
está em 3º lugar no Brasil, com 45 assassinatos para
cada grupo de cem mil habitantes.
Então, são números chocantes, que mostram o
agravamento de uma situação vergonhosa para o País.
O Brasil, Senador Pimentel, senhoras e senhores
que me assistem, tem 3% da população do Planeta e
é responsável por 12% dos homicídios.
Quero dizer ao querido Senador Jarbas que todos ficamos felizes com a sua volta, pois todos nós
ficamos muito preocupados, e, graças a Deus, V. Exa.
venceu mais um desafio na sua vida. Sua volta nos
alegra o coração.
V. Exa. como eu – e não tenho o currículo brilhante de V. Exa., que foi Prefeito de Recife e Governador
–, estávamos, no mesmo período – eu, Prefeito de
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Rio Branco e Governador do Estado – também procuramos desenvolver um trabalho nesse sentido. Mas
o fato, hoje, é que, mesmo tendo havido redução, um
Estado como Pernambuco, que era o mais violento no
ano 2000, agora ocupa ainda o 4º lugar, saindo de 54
assassinatos por grupo de cem mil para 38. Esses são
números muito elevados para o nosso País.
No Brasil são 26 assassinatos para cada grupo
de cem mil brasileiros; na Argentina são cinco; no Uruguai são seis; no Chile são menos de dois; em países
como o Japão é menos de um.
Então, venho aqui, desta tribuna, dizer desse
desafio no dia em que se registram seis anos da Lei
Maria da Penha, uma lei que procura respeitar a vida,
respeitar as mulheres brasileiras.
Todos sabemos que as campanhas de desarmamento feitas no Brasil surtiram efeitos. A situação
poderia ser mais grave ainda, pois 75% dos assassinatos no Brasil são praticados com arma de fogo. Na
minha região, no Acre, lamentavelmente, em alguns
Municípios, 80% são com armas brancas.
E essa comissão que se instala hoje aqui tem a
missão de focar, olhar para por fim à impunidade, ao
crime do colarinho branco, que precisa ter uma tipificação que seja exemplar para que a gente ganhe o
respeito da sociedade.
Vários crimes estão sendo agora agrupados no
novo Código Penal. Crimes novos, como o crime praticado a partir do mau uso da Internet; o bullying e
tantos outros temas polêmicos.
Mas eu, Senador Paim, pretendo me dedicar,
como membro desta comissão, aos crimes contra a vida.
Vamos ter que fazer um debate com a sociedade para
que, ao buscarmos justiça, não cometamos injustiças.
Fazer um debate com a sociedade para que a sociedade brasileira saia melhor, depois de apreciarmos aqui.
Não consigo ver um tema mais importante para
ser tratado neste semestre que o novo Código Penal,
pois 50 mil assassinatos por ano é uma vergonha,
uma chaga no País.
A Síria está em guerra civil. Em um ano e meio
de guerra civil, foram 17 mil assassinatos. No Brasil,
onde não há guerra civil nenhuma, ao contrário, estamos até tendo grandes avanços sociais, são 50 mil
assassinatos por ano. Então, no dia em que estamos
aqui registrando seis anos de conquista da Lei Maria
da Penha, quero dizer que talvez o Senado esteja tomando a atitude mais correta: instalar uma comissão
que vai procurar trabalhar uma revisão no Código Penal
Brasileiro, que é de 1940, e, mais do que isso, tentar
dar uma resposta para a nossa sociedade.
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Não sou daqueles que acha que só uma pena
maior resolve o problema. Temos que separar os crimes.
Hoje, na lei, quem adultera uma pomada, um cosmético, um batom, pode pegar 15 anos de cadeia; quem
tira a vida de alguém pode ser condenado a 6, que é
a pena mínima, cumprir só um terço da pena, e, aí,
se trabalhar, se tiver alguns atenuantes, pode ficar 3,
4, 5 meses, se tirar a vida de alguém. E fazendo uma
adulteração num cosmético pode pegar 15 anos de
cadeia. Precisamos separar isso! Aqueles que cometeram falhas, aqueles que têm algum acerto de contas
com a sociedade, com multa, com trabalho social. Você
vai inclusive evitar a superpopulação nas cadeias, que
hoje são insuportáveis e caras. Um preso em um presídio federal custa R$40 mil, quando um aluno universitário custa R$15 mil. Então, é muito importante separar bandidos, criminosos, ter pena dura. Maior pena
mínima, maior pena máxima para homicídios, crimes
hediondos, mas nós não podemos misturar pessoas
que erraram com pessoas criminosas.
Penso que quem sabe, hoje, no dia dos seis
anos da Lei Maria da Penha, o Senado Federal faça
um grande encontro com o interesse público, com a
opinião pública instalando esta comissão que vai rever
e fazer um novo Código Penal Brasileiro.
Essas são as minhas palavras, Sr. Presidente.
Agradeço a tolerância, sempre gentil, de V. Exa..
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, o Sr.
Cyro Miranda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Sra. Lídice da Mata.
Durante o discurso do Sr. Jorge Viana, a Sra.
Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem, Senador Jorge Viana, que, na tribuna,
também comentou os seis anos da Lei Maria da Penha.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, são 16h30 e eu pergunto a V. Exa. se teremos Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Com certeza, teremos Ordem do Dia. Se depender
deste Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exa. não sabe o horário em que vai começar?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Se dependesse de mim, eu a abriria já, mas vou
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consultar o Presidente, que deve estar, agora, numa
atividade às mulheres, aqui ao lado, e que em seguida
acho que vai deslocar-se para cá, o.k.?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
aguardo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Obrigado, Senador Mário Couto.
Como Líder, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, ocupo a tribuna neste momento, como Líder do PR, para fazer um comunicado
aos Colegas, Senadores e Senadoras, e, ao mesmo
tempo, mandar um recado ao nosso companheiro Senador Antonio Russo, que, há poucos dias, sofreu um
AVC isquêmico e que está internado no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo.
Tenho conversado com seu filho, o Neto – Neto
é o filho do Antonio Russo, nosso querido Senador –,
que disse que ele está se recuperando bem. Hoje, pela
manhã, na reunião do bloco União e Força, demos um
telefonema à família.
Portanto, quero comunicar àqueles que ainda não
têm esse conhecimento que o nosso companheiro Antonio Russo está afastado das atividades, numa licença
de uns cinquenta e poucos dias, para tratar da saúde.
Queremos desejar, então, ao Senador Antonio
Russo, que tenho certeza de que está assistindo-nos
pela TV Senado... Seu filho disse que ele não larga o
controle remoto, fica o tempo inteiro procurando nos
assistir no plenário ou nas comissões. Quero mandar-lhe, então, um grande abraço, Antonio Russo. Tenho
certeza de que está nos assistindo. Que tenha uma
pronta recuperação e que possa muito brevemente
estar conosco novamente, aqui, no Senado Federal, já
que V. Exa. tem uma grande importância nesta Casa.
Ele chegou, há pouco tempo, no ano passado,
substituindo a Senadora Marisa Serrano, mas, aos
poucos, com sua – poderia dizer – mineirice também
foi nos conquistando. Diz ele que é neófito em política;
pelo contrário, Presidente, ele é um grande político. Sua
sabedoria, do alto dos seus setenta e poucos anos, dá-lhe a tranquilidade e a maturidade para desempenhar
bem o papel aqui, no Senado Federal, representando
o Estado de Mato Grosso do Sul.
Quero fazer esse registro e, mais uma vez, desejar
ao Senador Antonio Russo que tenha um pronto restabelecimento e que receba o abraço do seu Partido, do
Partido da República, do seu bloco partidário, que é o
União e Força, e, tenho certeza, também dos demais
Colegas que estão aqui neste plenário neste momento.
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Também quero aproveitar os minutos que me restam, Sr. Presidente, para, mais uma vez, desta tribuna,
registrar o meu pleito, o meu pedido ao Ministério dos
Transportes e ao DNIT no sentido de que trabalhem
com o máximo de empenho e com a máxima eficiência para que possamos fazer com que o edital de
duplicação da BR-163, que corta o Mato Grosso de
norte a sul, principalmente do trecho entre a cidade
de Rondonópolis, no sul do Estado, e a capital Cuiabá,
com 212 quilômetros de distância, possa ser colocado em praça o mais rápido possível, visto que temos
uma rodovia com uma intensidade de mais de dez
mil carretas-treminhão por dia naquela área, já que o
Estado de Mato Grosso é o maior produtor agrícola e
90% da produção passa por essa área.
Há poucos dias, Sr. Presidente, liderado por V.
Exa., aprovamos a Lei dos Motoristas. Naquele momento, a lei tinha como objetivo facilitar e melhorar a
vida dos motoristas, mas, na realidade, não é bem isso
que está acontecendo. Portanto, isso vai merecer, por
parte deste Plenário e por parte do Governo, um novo
estudo, um novo arranjo, porque a previsão colocada
de um período de direção de 11 horas, com todos os
motoristas querendo trabalhar durante o dia por causa
de sua segurança, fez com que aquilo que era distribuído ao longo das 24 horas como um trânsito normal
tenha passado a se concentrar no período diurno, causando um número assustador de acidentes nessa rodovia entre Cuiabá e Rondonópolis. Temos acidentes
com mortes todos os dias; e são várias mortes por dia.
Muitas vezes, no Parlamento, nós queremos fazer uma coisa no intuito de ajudar, facilitar e criar melhores condições para que os trabalhadores possam
fazer bem o seu trabalho. Mas, na realidade, por falta
de infraestrutura, por falta de infraestrutra, por falta de
boas rodovias, por falta de infraestrutura nos portos,
nos trens, acabamos criando, até chamaria assim, um
monstrengo.
Então, vamos ter de, daqui pra frente, Senador
Paulo Paim, V. Exa. que tem liderado esse assunto, nos
reunir nas comissões, para conversarmos e acharmos
uma saída, porque os preços dos fretes que achávamos
que também não sofreriam grandes alterações aumentaram em mais de 30% no Estado do Mato Grosso, só
com a mudança da legislação. Essa mudança deveria
ser melhor para os trabalhadores, mas, de fato, trouxe
um encargo muito maior e só para os setores produtivos. Esse aumento de frete não está ficando com o
motorista, não está ficando com a transportadora, não
está ficando com ninguém. É um dinheiro que o Brasil começou a perder simplesmente pela ineficiência,
porque, por exemplo, se tínhamos lá mil caminhões
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rodando 15 horas por dia, agora temos a metade rodando 11 horas por dia.
É uma situação bastante complicada, delicada.
O Denatran está estudando algumas alternativas. Nós
teremos que fazer isso. Por isso, peço aqui, mais uma
vez, ao DNIT e ao Ministério dos Transportes, ao Ministro Paulo Sérgio, que deem a atenção e a importância
devidas a essa rodovia, que tem matado muita gente
e é responsável pelo transporte de 90% das cargas
produzidas no Estado do Mato Grosso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela extensão.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Blairo Maggi, permita-me.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Pois
não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Não posso fazer comentários, mas essa lei é importante. É importante que o Brasil saiba que essa lei foi
aprovada mediante um acordo de todo o empresariado
do setor e de todos os trabalhadores do setor. Todos! O
Senador Clésio, aqui presente, foi um dos articuladores. Eu, naturalmente, também contribuí. Percebemos,
depois, todos nós juntos, que é preciso que se façam
ajustes, principalmente nas paradas. Como é que eles
vão parar, se as paradas não existem?
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Então, V. Exa. tem razão. Haverá uma reunião amanhã,
no Ministério dos Transportes, para fazer o chamado
Termo de Conduta, e que a lei não seja aplicada da
forma que está até que se faça a devida adequação.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Que
se ajustem as coisas.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– V. Exa. tem razão. Sou solidário, principalmente com
os autônomos. O transporte internacional e também
os cegonheiros estiveram comigo hoje pela manhã.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Estarei presente lá também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vamos trabalhar juntos para ajustar a lei.
Passo a palavra, de imediato, à Senadora Angela
Portela. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Pedro Simon. (Pausa.)
Tem a palavra o Senador Wellington Dias.
Enquanto V. Exa. vem à tribuna, quero também,
em nome da Presidência, prestar toda solidariedade
ao nosso Senador Antonio Russo, que, como disse
aqui o Senador Blairo Maggi, está hospitalizado em
São Paulo, mas está passando bem, pelas informações que recebi da Presidência.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, também quero estender aqui nossa
solidariedade ao Senador Antonio Russo.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, também
quero aqui destacar a importância da Lei Maria da Penha. Hoje, importantes audiências foram realizadas,
comandadas por V. Exa., e todos reconhecem que essa
é uma forma forte de proteção da mulher, de proteção
de uma relação saudável entre homens e mulheres.
Acho que os efeitos em todo o País são visíveis, e, com
certeza, temos de primar para que não haja ameaças
de alterações, pela importância que isso tem para um
país cada vez mais desenvolvido como o Brasil.
Destaco ainda o encontro entre a bancada do
nosso Estado e o Dnit. Já foi dada a ordem de serviço
para a BR-135, no trecho que liga Eliseu Martins, no
Piauí, à cidade de Bertolínia. O Batalhão de Engenharia, que vai cuidar dessa importante obra, já deve se
mobilizar. Por volta do dia 20, segundo o Dr. Sebastião
e o Presidente do Dnit Nacional, deverá haver a retomada dessa importante obra, que liga essa região dos
cerrados piauienses ao Sul e ao Sudeste do Brasil.
Destaco ainda, Sr. Presidente, um encontro que
tive hoje também com o Secretário Executivo do Ministério das Minas e Energias, o Dr. Márcio Zimmermann, juntamente com o Presidente da Eletrobrás, Dr.
José da Costa, o Robério e o Hildo. Nesse encontro,
tivemos a oportunidade de assegurar que não haverá
paralisação do programa Luz para Todos no nosso Estado. No Estado do Piauí, foi lançado o programa Luz
para Todos pela então Ministra das Minas e Energia,
hoje Presidenta, Dilma Rousseff. Na época, a empresa, que é uma empresa pública, enfrentava muitas
dificuldades, o que resultou num atraso muito grande
do programa, mas, desde o ano de 2008, houve soluções, com a transformação da nossa Cepisa em uma
Eletrobrás-Piauí – é um holding federal de empresas
distribuidoras, é uma experiência nova no Brasil –, e
isso permitiu acelerar.
Pois bem, faltavam cerca de R$114 milhões para
a conclusão, e o não pagamento estava criando uma
situação em que havia risco de atraso nesse processo. O fato é que, hoje, foi autorizado o pagamento, as
empresas vão receber suas medições. E, mais ainda,
fruto de capitalização e de aporte de recursos, haverá
a continuidade do projeto, e, se Deus quiser, vamos
concluí-lo. No Piauí, havia cerca 570 mil pontos de ligação, e, hoje, já são cerca de 1,1 milhão. Então, muita
gente está saindo da lamparina, podendo contar com
o uso moderno da energia.
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Por último, Sr. Presidente, destaco a aprovação
hoje – também fui relator na Comissão de Assuntos
Econômicos – do Fundo da Cajucultura, do Fundo do
Caju. A cajucultura é uma área importante do meu
Estado, no Nordeste, no Ceará, no Rio Grande do
Norte. Nós somos a maior área plantada de caju do
Brasil, sendo o segundo maior produtor. O Ceará é o
maior produtor, e o Rio Grande do Norte, o terceiro.
Isso gera muitos empregos para a agricultura familiar.
Agora, concorrendo com outros países, o Brasil, com
esse Fundo, gera oportunidade de se garantirem as
condições de apoio técnico e de proteção em relação
às doenças. E, com certeza, como outras cadeias produtivas, nós estaremos contribuindo também não só
do ponto de vista econômico, como também do ponto
de vista social.
Sr. Presidente, também me traz hoje aqui um tema
muito alegre. Acho que o Brasil inteiro se emocionou
quando ganhou a primeira medalha de ouro uma judoca piauiense, com muito orgulho para todos nós. Ela
é nascida em Teresina, criada em Teresina, treinada
em Teresina, no Piauí. O seu técnico, Expedito, é prata da casa, juntamente com seus treinadores. Eu não
poderia deixar de hoje dizer do orgulho de todos nós
piauienses e de todos nós brasileiros por oferecermos
ao Brasil essa importante vitória, uma vitória chorada,
uma vitória de muita luta. Trata-se de alguém – destaco isso – que se negou a ir para outros centros, que
permaneceu no Estado, com seu técnico, com outros
dirigentes. Inclusive, ali há uma das mais modernas
academias, a Academia Sarah Menezes, que trabalha
as condições para contribuir com o esporte, especialmente o judô, no meu Estado.
O Piauí é terra de raridade, Sr. Presidente. Temos
a opala, uma pedra preciosa e raríssima, e a maior jazida brasileira está na cidade de Pedro II. Temos o Delta
do Parnaíba, o único em mar aberto das Américas – só
existem três no mundo. Temos a Serra da Capivara, em
São Raimundo Nonato, onde há o registro mais antigo
da presença do homem nas Américas. E temos Sarah
Menezes, a primeira mulher a conquistar uma medalha
olímpica de ouro no judô brasileiro, entrando, assim,
para a história do esporte do Brasil e do mundo!
Quero aproveitar este meu discurso, Sr. Presidente, para fazer uma homenagem à piauiense Sarah
Menezes, que, nestas Olimpíadas, trouxe o ouro inédito
para o Brasil no judô feminino.
Nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Sarah
quebrou o jejum brasileiro de 20 anos sem medalhas
de ouro olímpicas nesse esporte, que vinha desde a
vitória de Rogério Sampaio nos jogos de Barcelona,
em 1992. Na final, em Londres, Sarah derrotou Alina
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Dumitru, da Romênia, campeã olímpica em Pequim,
em 2008.
Nessa última segunda-feira, Sarah foi recebida
com muita festa em Teresina. A judoca de apenas 22
anos desfilou em carro aberto, ganhou comenda do
Governo do Estado e se emocionou com as manifestações carinhosas dos piauienses, cantando o hino do
Estado com muito orgulho.
Sarah Menezes reafirmou a vontade de ajudar
na formação de novos atletas. Ela encabeça um projeto social que apresenta o judô a crianças e objetiva
desenvolver o judô piauiense em busca de mais candidatos a campeões no esporte. O objetivo de Sarah,
Sr. Presidente, é descobrir outras Sarahs.
Sarah Menezes é um exemplo do Piauí que dá
certo. É uma das maiores provas do quanto o nosso
Estado se desenvolveu nos últimos anos. Sarah não
teve de sair do Piauí, como eu disse, para chegar a
uma medalha olímpica. Foi uma vitória consagrada
através do sonho de seu treinador, Expedito Falcão,
que percebeu desde cedo o talento de Sarah para o
judô, e de uma equipe multidisciplinar de profissionais
piauienses altamente qualificada. Ou seja, foi um sonho
construído por gente de nossa terra, genuinamente
piauiense, assim como a Sarah, que nasceu, cresceu
e até hoje vive no Piauí. Superar limites é a palavra de
ordem do nosso povo e do nosso Estado.
O técnico de Sarah, Expedito Falcão, também
merece nossa homenagem pela garra e persistência em transformar Sarah Menezes numa vencedora. Mas, além dele, também houve muito trabalho e
dedicação da psicóloga Luciana Castelo Branco, do
médico ortopedista Gerardo Vasconcelos, da fisioterapeuta Fernanda Daniel, do preparador físico Paulo
Ricardo, dos colaboradores Raimundo Lopes e Rosa
Bento e, é claro, da Confederação Brasileira de Judô,
do Comitê Olímpico do Brasil e também da Federação
Piauiense de Judô.
Sarah traz em seu coração a garra de todo
piauiense. E mostra, com essa medalha, que, sim, é
possível, que vale a pena sonhar e lutar para tornar
esse sonho realidade.
Esse sonho teve o apoio de outros piauienses,
de empresários e de gestores públicos que, como eu
– ainda Governador, Sr. Presidente –, acreditaram,
desde cedo, no talento daquela menina.
Sarah começou o judô ainda com 9 anos de idade,
na escola. Eu a acompanho desde essa época. Enfrentou o estigma de um esporte considerado masculino, a
falta de patrocínio e a falta de estrutura de treinamento
adequado. Mas logo vieram os resultados.
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Com apenas 18 anos, participou das Olimpíadas
de Pequim, em 2008, mas foi derrotada logo na primeira luta. Em 2009, já tinha conquistado o bicampeonato
mundial de judô.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Em
2010, ganhou a medalha de bronze no Grand Slam,
evento do Circuito Mundial da Federação Internacional
de Judô, em Tóquio.
Em 2011, ganhou a medalha de prata no Grand
Slam em Paris. Nos Jogos Pan-Americanos de 2011,
em Guadalajara, ficou com o bronze depois de derrotada numa das etapas preliminares pela cubana
Dayaris Mestre.
Sarah também é um expressivo resultado da Bolsa Atleta, criada pelo ex-Presidente Lula. O programa,
criticado por alguns setores da sociedade, permitiu à
atleta piauiense manter-se no esporte profissionalmente, viabilizando despesas básicas e viagens. O atleta
precisa ser visto como o profissional que é. O esporte,
de modo geral, precisa de investimentos para dar resultados e não receber investimentos porque obteve
resultados.
A medalha de Sarah Menezes é o sonho dourado
de todos nós piauienses e brasileiros.
Parabéns, Sarah! Parabéns, Piauí! Parabéns,
Brasil!
Não posso deixar de falar, neste momento em
que comemoro a vitória da Sarah, de outro piauiense que, neste instante, está defendendo muito bem
nosso País em Londres, o jogador de futebol Rômulo,
natural de Picos, no Piauí. O volante Rômulo foi titular
nos últimos quatro amistosos da Seleção Brasileira e
tinha sua presença na lista de Mano Menezes dada
como certa. O Brasil nunca conquistou a medalha de
ouro nos Jogos Olímpicos no futebol masculino, mas
este ano pode ser diferente. E acreditamos na bravura e na arte desse grande piauiense que é o Rômulo,
dentre outros atletas.
No último sábado, vencemos Honduras por 3 a 2
de virada. Com a vitória, o Brasil continua na disputa
pela medalha olímpica inédita e vai para as oitavas de
final. Neste instante, joga com a Coreia.
Quero falar ainda dos piauienses que disputaram
o Pan-Americano Júnior de Badminton, em Edmonton,
no Canadá. Eles também estão de parabéns: conquistaram um ouro, uma prata e três bronzes para o Brasil.
O torneio terminou no domingo retrasado com o saldo
de três ouros, três pratas e dez bronzes para a delegação brasileira. O destaque do Piauí, pelo segundo
ano consecutivo, é Fabrício Farias, que disputou duas
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finais. Fabrício Farias, com a técnica Norma Rodrigues,
conquistou ouro no simples e prata nas duplas, ao lado
de Sâmia Lima.
Os piauienses da delegação brasileira ainda conquistaram três medalhas de bronze com Sâmia Lima e,
nas duplas femininas, com Sâmia Lima e com Juliana
Viana e com Sâmia Lima ao lado de Manoela Gori.
No total, o Brasil ficou com dez medalhas de bronze.
Aliás, lembro aqui, Sr. Presidente, que o Rômulo
acabou de fazer um gol contra a Coreia, esse atleta
piauiense que estou aqui homenageando neste singelo
pronunciamento.
Repito: os piauienses da delegação brasileira ainda conquistaram três medalhas de bronze com Sâmia
Lima e, nas duplas femininas, com Sâmia Lima e com
Juliana Viana e com Sâmia Lima, ao lado de Manoela
Gori. Como eu disse, no total, o Brasil ficou com dez
medalhas de bronze.
Quero parabenizar, portanto, Sr. Presidente, todos
os nossos atletas dessa geração e de outras gerações,
principalmente os piauienses, que, mesmo com todas
as dificuldades que os atletas brasileiros enfrentam,
estão em Londres, no Canadá e em vários lugares do
mundo, defendendo nosso Piauí e nosso Brasil, trazendo, além de medalhas, bons exemplos para o futuro
do esporte em nosso País.
Como Governador, Sr. Presidente, ajudamos a
fortalecer o esporte no Piauí. Agora, estou em missão como candidato a prefeito. Um dos objetivos é o
de haver, em 23 regiões da cidade de Teresina, centros olímpicos que possam, com dignidade, permitir a
descoberta de talentos. Que Rômulo, Sarah, Sâmia e
muitos outros possam ser exemplos, para que sejam
revelados novos talentos!
Era isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Quero apenas dizer o quanto medalhas como
essas nos ajudam a elevar a auto-estima do nosso
povo. É uma vitória do Piauí, uma vitória de Teresina,
uma vitória do povo brasileiro!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Na sequência de um inscrito e de um líder, a
não ser que queiram falar depois da Ordem do Dia,
agora seria a vez do Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, falarei depois da Ordem do Dia.
Aliás, aproveito a oportunidade para dizer que já
são 16h53. Nós fomos convocados, esta semana, para
um esforço concentrado. Não há nenhuma justificativa
para esse atraso. Lamento colocar essa questão, mas
tenho convicção de que temos matérias para votar e
que avançaremos à noite.
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Fica difícil entender as razões desse atraso, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Vou consultar a Secretaria-Geral para que converse
com o Presidente José Sarney. Se S. Exa. concordar,
abrirei a Ordem do Dia de imediato.
Com a palavra, como Líder, o Senador Eduardo
Lopes. (Pausa.)
Não está.
Como Líder, Senador Armando Monteiro. (Pausa.)
Como Líder, Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Senadores, quero, neste momento, Sr. Presidente, mesmo com a ausência do nosso Presidente,
ausência mais do que justificada, uma vez que S. Exa.
se encontra, neste momento, com nossas Senadoras,
em um ato importante, um ato que, na realidade, faz
referência à Lei Maria da Penha.
Quero aproveitar este momento, Senador Roberto
Requião, V. Exa. e o próprio Senador Aloysio Nunes,
para que a gente discuta na tarde de hoje uma questão
importante. Buscamos um acordo, Senador Wellington
Dias, a partir da apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, em relação a duas matérias importantes:
à PEC dos jornalistas, meu caro Paulo Paim, e a outra
matéria fundamental, sobre a qual fizemos uma grande discussão na Comissão de Constituição e Justiça,
uma discussão inclusive de conteúdo, na Comissão
de Direitos Humanos, presidida por V. Exa.. Refiro-me
ao projeto de lei das quotas.
Então, quero, neste momento, chamar a atenção
dos líderes partidários para a oportunidade de um
acordo, a fim de que possamos votar o projeto de lei
que institui as quotas.
Conversei hoje com o Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Senador Aloysio
Nunes, até por conta de uma ponderação feita por V.
Exa., no que diz respeito a essa matéria passar pela
Comissão de Educação. O Senador Paulo Paim me
informou sobre a oportunidade dessa matéria, já apreciada por aquela Comissão e também já sobejamente
bem-discutida nesta Casa, dando continuidade a algo
que já foi apreciado eu não diria de forma exaustiva,
porque dá a sensação de cansaço, mas de forma qualitativa, de forma correta.
Fizemos todo um caminho de debate, de ausculta,
de participação inclusive daqueles que se posicionam
contrários a essa matéria, com a participação daqueles
que puderam contribuir com essa matéria apresentando
emendas, fazendo suas justificativas. Portanto, seria
uma oportunidade ímpar votarmos essa matéria neste
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período do esforço concentrado, até em consonância
com o desejo da sociedade. Trata-se de matéria até
já definida na sua chamada etapa inicial pela Suprema Corte deste País. É uma forma de, na realidade,
caminharmos na direção do atendimento a milhões e
milhões de brasileiros que precisam neste momento
conhecer inclusive a lógica da reparação.
Portanto, não é nenhum favor, não é nada do
ponto de vista de um esforço que o Senado poderia
estar promovendo para atender – mais do que justa –
a essa reivindicação.
Assim, nós queremos discutir com as lideranças
no dia de hoje. Nós temos duas medidas provisórias
importantes, Senador Romero Jucá: uma que trata inclusive da economia do Brasil Maior, da liberação de
recursos para atender às demandas também do nosso
Nordeste, mas essa é uma questão importantíssima
para a economia social, para a economia humana, para
a vida das pessoas, para um processo de reparação
e, principalmente, para a gente dar oportunidade a
esses milhões de jovens brasileiros através do projeto
de cotas. São pessoas que, ao longo dos anos, experimentaram verdadeira exclusão.
Devemos trabalhar aqui, no Senado, esse importante apoio, esse importante impulso, aprovando
a matéria na tarde de hoje.
Concedo um aparte ao Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Meu caro Senador Walter Pinheiro, realmente
esse tema não é novo. Esse tema percorre há muito
tempo um debate não só no Congresso, na sociedade brasileira, e já houve matérias que trataram desse
tema na Comissão de Educação. Mas esse projeto, tal
como está redigido, determinando que 50%, metade
das vagas das universidades federais sejam atribuídas
segundo um critério de cotas, ele não foi. Em primeiro
lugar. Em segundo lugar...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Aloysio, só para ajudar, se V. Exa. me
permitir...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Para ajudar o debate – estamos esperando, inclusive, a chegada do Presidente Sarney.
Casualmente, esse projeto, na Comissão de Educação, teve o Senador Cristovam como Presidente;
eu, Relator; projeto da ex-Senadora e hoje Ministra
Ideli Salvatti. Exatamente 50% das vagas para a escola pública. O projeto foi aprovado por unanimidade.
Esse projeto vai para a Câmara e volta na forma de
um substitutivo.

Quarta-feira 8

39841

O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Um substitutivo bastante diferente, detalhado,
com critérios adicionais, mas, se V. Exa. me permitir,
não é o mesmo projeto. Não é o mesmo projeto. Se V.
Exa. verificar o avulso da tramitação verá que ele não
passou pela Comissão de Educação. Passou pela Comissão de Direitos Humanos, que deve falar, mas não
passou pela Comissão de Educação um projeto que
revoluciona o sistema de ingresso nas universidades
brasileiras. V. Exa. fala na disposição para o diálogo. Só
que essa disposição não se manifestou até agora. Por
quê? Porque se usa o pretexto de que qualquer alteração no projeto faria com que ele voltasse à Câmara.
Então, é assim: a Câmara fica dez anos com o projeto.
Ele vem para o Senado. Aqui, nós temos poucos meses e não podemos alterá-lo. Por quê? Porque se não
volta para a Câmara. Então, o mesmo argumento que
pesa contra a autonomia deliberativa do Senado, em
relação às medidas provisórias, querem utilizar agora em relação a um projeto dessa importância. A Suprema Corte definiu-se, sim; pronunciou-se, sim, pela
constitucionalidade do sistema de quotas adotado pela
Universidade de Brasília. E com razão. O meu ponto é
outro. Eu penso que esse projeto, como está redigido,
fere a autonomia da universidade. O que o Supremo
decidiu é que estava dentro do âmbito da autonomia
da Universidade de Brasília estabelecer o sistema de
quotas que ela mesma elaborou. Aqui, o que se quer
fazer é impor um modelo único para toda universidade
e para todas as escolas técnicas brasileiras ao arrepio
do princípio da autonomia didática, financeira, operacional e administrativa das universidades. Muito obrigado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente Paulo Paim, quero chamar a atenção
do Senador Aloysio Nunes para o fato de que o esforço que fizemos, inclusive nas duas Comissões, foi
no sentido exatamente de ampliar, meu caro Senador
Aloysio Nunes, aquilo que o próprio Supremo Tribunal
Federal apontou. E a Câmara...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Ao fazê-lo, V. Exa. atropelou a Constituição.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não, de forma alguma, Senador.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Porque desconhece o princípio da autonomia universitária, consagrado na Constituição brasileira. Só isso.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Mas
não estamos ferindo o princípio da autonomia universitária. Nós estamos permitindo, inclusive...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Impondo um modelo único de ingresso?
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não, não...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB SP) – Claro. É óbvio! Basta ler.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Estamos tratando, inclusive, de ampliar aquilo que diversas universidades vem praticando. A Universidade
de Brasília não feriu nenhum princípio constitucional.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exa. impõe um modelo único para todas as
universidades. A autonomia desaparece.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – A
Universidade Federal da Bahia instituiu o processo de
quotas. O que nós estamos fazendo é ampliar, é permitir que essas universidades, agora, ampliem, exatamente do ponto de vista da quantidade, essa oferta.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Não está permitindo, não. Está impondo uma
ampliação. Impondo!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Mas é necessário. V. Exa. há de convir que é necessário, mesmo com esse rigor, que V. Exa. chama, que
seja o rigor da lei para promover uma reparação. Há
quantos anos...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mas há o rigor da Constituição, que V. Exa. está
desconhecendo.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não, não.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– A autonomia universitária foi uma conquista do Movimento Democrático Brasileiro na Constituição de 1988.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Senador Aloysio Nunes, eu estou chamando V. Exa. para a
gente quebrar um rigor que foi imposto a milhões e milhões de brasileiros em um processo de exclusão. Essa
é a grande coisa que estaríamos quebrando. Com isso,
sim, estaremos rompendo com uma prática de exclusão,
rompendo com algo que, ao longo dos anos, evitou que
milhares, que milhões de brasileiros, melhor dizendo,
pudessem acessar a universidade. Estamos querendo romper com essa barreira, Senador Aloysio Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Os pobres são tão prejudicados pela escravidão,
pela herança histórica da escravidão, quanto os negros
pobres. Os pobres, o negro pobre, o branco pobre...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Essa é a herança que a gente quer romper.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – ... não é descendente do Visconde de Inhomirim, que era dono de escravos. Ele foi também produto
da escravidão. A pobreza no Brasil, a exclusão, é, em
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grande parte, também decorrente da escravidão. Não
há nenhuma razão para se impor, no meu entender,
um critério racial para definir quem é excluído e quem
não é excluído.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Mas, se for esse o raciocínio de V. Exa., de que só
é possível fazer quando há ampliação para a pobreza, nós não começaríamos nunca e vamos continuar
mantendo o processo de reparação. É por isso que
nós queremos ampliar algo que Brasília, que a Bahia
e que em diversas práticas aprovadas por esta Casa,
volto a insistir, e referendadas pelo Supremo Tribunal
Federal, nós conseguimos estatuir no País.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– V. Exa me permite mais uma vez? V. Exa. me perdoe.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pois não. Permito.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– V. Exa é um homem de boa-fé. Eu jamais diria que V.
Exa. é um sofista. Mas acontece o seguinte: o que o
Supremo Tribunal Federal decidiu é que a Universidade de Brasília – de Brasília –, no âmbito do exercício
da sua autonomia, poderia estabelecer um sistema de
quotas de ingresso. É isso o que ele decidiu. Agora,
o que esse projeto de lei está fazendo é exatamente
impor às universidades um modelo único de sistema
de quotas. É isso o que está acontecendo. Por isso é
que ele afronta a autonomia universitária.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Senador Aloysio, quero repetir para V. Exa., que também
é um homem de boa-fé: o que nós estamos querendo
fazer é exatamente ir além dos limites que tem o Supremo Tribunal Federal. A esta Casa, a este Congresso, compete exatamente legislar. O Supremo Tribunal
Federal se posicionou sobre uma situação pontual. A
nós, exatamente a nós – portanto, a este Congresso
–, compete legislar sobre algo que é a ampliação dos
limites que o Judiciário encontrou para determinar se
aquela Casa cumpriu ou não cumpriu...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Mas não pode ultrapassar os limites da Constituição.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Mas
eu não estou extrapolando. Eu estou legislando, Senador. Eu estou legislando. É essa a nossa obrigação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador Walter Pinheiro, estou louco para participar
do debate, mas não posso, porque estou presidindo. O
Senador Roberto Requião pede um aparte.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Vou
dar um aparte ao Senador Roberto Requião.
É por isso que é importante legislarmos sobre
essa matéria. Se há necessidade de ajuste do ponto
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de vista do seu conteúdo, que nós o façamos, mas é
importante que legislemos sobre essa matéria. Nós
não podemos nos negar a isso!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Mas o problema é que V. Exa. não admite qualquer
mudança. Apresenta isso como sendo um dogma. Sabe
por que não pode mudar? Porque volta para a Câmara.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Não é verdade, não é verdade!
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Esse é o argumento que tem sido esgrimido pelos
partidários do projeto. Foi o argumento levantado na
Comissão de Constituição e Justiça. Dizem o seguinte:
“O Governo vai vetar o tal art. 3º”, o que é uma besteira.
Ora, veja, não posso legislar? Não posso alterar? Por
quê? Porque vai voltar para a Câmara? E daí?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
esforço de não voltar para a Câmara é entregar à sociedade um projeto que trate disso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Mas nós temos um sistema bicamenral, quer
dizer, eu não posso melhorar?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pode. V. Exa. pode.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Eu não posso alterar? Dialogam com os movimentos, mas não dialogam aqui dentro? O que é isso?!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Mas V. Exa. sabe que o apelo é para que a gente não
use essa questão, inclusive, do retorno. Sei que não
é essa, de forma nenhuma, a intenção. Não é essa a
intenção de V. Exa., mas o retorno significará efetivamente uma rota de procrastinação de uma matéria.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Sim, mas esse argumento já foi usado, meu querido
amigo. Já foi usado!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Mas
é retardar a aprovação de uma matéria que é muito
importante para a sociedade.
Deixe-me conceder um aparte ao Senador Roberto Requião, para eu encerrar o meu apelo aos líderes, para que nós possamos apreciar esta matéria.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Walter Pinheiro, é exatamente o Plenário do
Senado que está sendo atingido pelo fato de não colocarmos em votação. Não é a Constituição, é a liberdade do Plenário. Eu, por exemplo, sou favorável ao
projeto e não quero dizer que acredite que ele esteja
feito à perfeição. Se, por exemplo, o Senador Aloysio
me convencer de que existe alguma mudança substantiva, eu não hesitarei, de forma alguma, em acatar
uma emenda para que ele vá para a Câmara Federal.
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Agora, nós não podemos sonegar ao Plenário do Senado a oportunidade de votar essa matéria. Mas não
é só isso que me preocupa, Senador Walter Pinheiro.
Apresentei, há algum tempo, um projeto que foi aprovado à unanimidade na Comissão de Constituição e
Justiça do direito de resposta. Eu não tive o prazer ainda de poder debater esse projeto no plenário, porque
requereram que ele viesse ao plenário, e manobras
regimentais evitam que ele seja votado. Mas não quero ficar só por aí. Eu tenho uma preocupação muito
grande com as sabatinas das autoridades públicas
dos ministros do Supremo Tribunal, dos diretores de
agências. Apresentei um projeto, inspirado no sistema
norte-americano de publicidade, de transparência, da
Internet utilizada para que o Senado chegue a informações sobre os candidatos que devem ser votados, que
também está parado. Então, estou vendo que a agressão é uma agressão ao Plenário do Senado Federal.
Esse projeto já deveria ter sido votado. O debate seria
interessante, o nível seria alto. A minha preocupação era
quanto à quantificação dos alunos que seriam objeto,
por exemplo, da preferência para as quotas de índios,
de negros, porque, da forma como está estruturada,
essa quantificação seria em relação ao Estado. Então,
eu imaginava: o Paraná teria um número x de negros e
de índios, e passariam apenas os negros e os índios
que morassem na capital, que tem uma qualidade de
ensino melhor. Podemos resolver isso no plenário? Se
sim, vamos resolver; se não, podemos resolver isso
por regulamentação do Ministério da Educação. Mas
que se vote de uma vez e não se sonegue ao Plenário a possibilidade de discutir o direito de resposta, de
moralizar definitivamente esse processo de escolha
de autoridade. Ao chegar aqui, a gente vota sem ter
a menor ideia de em quem se está votando, porque
não há espaço para que consigamos uma informação.
Então, vamos fazer com que esses processos fluam
no plenário, que a discussão se estabeleça e que se
coloque tudo isso, de uma vez, na Ordem do Dia. Outro
dia votamos na Comissão de Educação a mudança do
nome de uma ala do Senado, que, no passado, foi batizada com o nome de Filinto Müller, e um dos motivos
para essa mudança se suportava em um livro do David
Nasser, que dizia Falta alguém em Nuremberg. Eu sou
Presidente da Comissão. Eu tirei de pauta várias vezes, para que a discussão fosse feita com um número
razoável de membros da Comissão, até que nós conseguimos. Veio para a Mesa, e alguém recorreu para
voltar para outra comissão. São artifícios regimentais
que nos roubam a oportunidade da discussão. Então,
como Presidente da Comissão de Educação, eu rogo
à Mesa que, de uma vez por todas, coloque em vo-
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tação no plenário, com tempo, sem precipitação para
que isso seja discutido. Mas que se coloque de uma
vez ao Plenário a discussão do sistema de aprovação
de Ministros do Supremo, de autoridades de empresas públicas e do direito de resposta, que foi aprovado
à unanimidade na Comissão de Educação, mas que,
depois, com dez assinaturas, veio para o plenário, de
onde não saiu mais. Não tenho a menor ideia de em
que escaninho está engavetado.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Queria só lembrar a V. Exa. e fazer aqui de novo
esse apelo. Nós vamos iniciar a Ordem do Dia logo na
sequência, e, portanto, fica aqui, mais uma vez, registrado o nosso apelo às lideranças para que esta matéria, Senador Roberto Requião, possa ser apreciada.
E me refiro ao projeto de lei de cotas. É fundamental
que o Senado assuma suas responsabilidades e que
o Plenário tenha oportunidade de debater aquilo, eu
diria, de forma longa, no que diz respeito ao prazo.
Algo que também, como lembrou muito bem o Senador Paulo Paim, passou pelo Plenário da Câmara dos
Deputados, que tramitou pela Comissão de Educação
e que teve a oportunidade de receber aqui, de duas
importantes Comissões, as contribuições. Eu diria, até,
acrescentar ao debate e ir ao encontro do que colocou
muito bem o Senador Roberto Requião.
Se há a possibilidade, inclusive, de aprimorar
isso, é possível fazer, na própria regulamentação, o
conjunto de critérios.
Às vezes, a lei não pode ser produzida a partir
de um verdadeiro código. A parte da regulamentação
é fundamental e isso cabe, inclusive, ao Executivo. Os
critérios, a forma da distribuição das vagas, todos esses componentes seriam muito bem encaixados num
processo de regulamentação dessa lei.
Portanto, urge o Plenário do Senado Federal
apreciar uma matéria, não só como resposta, mas,
principalmente, como reparação de uma história que
já se arrasta há muito neste País.
Senador Paulo Paim, que preside a sessão nesta
hora, quero reafirmar a V. Exa. que, antes da Ordem
do Dia, seria importante que a gente pudesse, inclusive através da Presidência, ouvir o posicionamento
dos líderes partidários quanto à concordância da introdução dessa matéria neste esforço concentrado e, se
possível, ainda na sessão do dia de hoje, à absorção
por parte da Mesa dessa matéria, para que nós possamos apreciá-la de uma vez por todas.
Quero insistir: é o projeto de lei que institui quotas nas escolas públicas.
Muito obrigado, Sr. Senador.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Walter Pinheiro.
Senador Mário Couto, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, às
16 horas, eu observei a V. Exa. que nós não tínhamos
começado a Ordem do Dia.
Às 17 horas e 14 minutos, eu torno a insistir: que
esforço concentrado é este?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exa. está com a razão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Nós
vamos começar a Ordem do Dia às 18 horas?
Onde está o Presidente? Está numa sessão de
homenagem. Tudo bem.
Onde está a Vice? Onde está o 1º Secretário?
Entendeu, Presidente?
Então, V. Exa. poderia começar a Ordem do Dia.
Se não está o Presidente, se não está a Vice, se não
está o 1º Secretário, comece V. Exa. a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, a Secretaria da Mesa me
informa, neste momento, que o Presidente acaba de
ligar. Já terminou o ato da Lei Maria da Penha, que foi
aqui no corredor lateral, e ele está, neste momento,
deslocando-se para o plenário.
Assim mesmo, o Senador Moka, que é Vice-Presidente, está aqui e pode assumir
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, quero deixar, mais uma vez, claro que ficou
determinado entre os Líderes que a Ordem do Dia pudesse começar todos os dias às 16 horas.
Eu quero deixar isto registrado nas notas taquigráficas da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem.
Eu só quero aproveitar o momento para fazer
dois esclarecimentos, enquanto o Presidente Sarney
para cá se encaminha.
Senador Aloysio Nunes, permita-me, já que fui
Relator da matéria, dois esclarecimentos, depois faremos o debate no momento adequado.
Em 1999, o Senado aprovou, por unanimidade,
política de cota de 50%, e ainda cota para todos os
concursos públicos. Isso em 1999, que teve como autor o Senador José Sarney.
Em 2008, aprova, novamente por unanimidade,
o projeto da ex-Ministra Ideli Salvatti, que passou pela
Comissão de Educação depois de um amplo debate. E
aqui está um projeto mais radicalizado ainda, se posso
usar este termo, do que o deste momento. O projeto da
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Ideli Salvatti garantia 50% das vagas para os alunos
de escolas públicas.
Lembro-me do argumento à época – e foi repetido
hoje, em uma reunião nossa –: de 80% a 90% dos alunos
neste País estão em escolas públicas. Veja bem: eles
não terão direito a ocupar 50% da federal; enquanto que
de 10% a 15%, que estão na escola privada, poderão
ocupar até mais que 50% das universidades. Eu estou
colocando o sistema de cotas ao inverso: 10% poderão
ficar com 50%; e 90% poderão ficar com 50%.
Mas é um debate que faremos no momento adequado.
Eu ouvi V. Exa. durante todo o período e não
pude participar do debate, apenas fiz esses dois esclarecimentos.
Passo, agora, a Presidência para o Vice-Presidente Moka.
No momento adequado, faremos o debate, como
o senhor já me proporcionou em outra oportunidade.
Senador Eduardo Suplicy com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, a exemplo de tantas Senadoras e
Senadores que hoje homenagearam a Lei Maria da
Penha, também faço o mesmo.
Mas, de início, quero prestar minha homenagem
e condolências à família da Sra. Cristiane Yuriko Miki,
nossa servidora, e, pelo testemunho de muitos dos
seus colegas, uma servidora exemplar, que trabalhava junto à Dra. Cláudia e que, aos 41 anos e com dois
filhos, uma menina de nove e um menino de cinco, infelizmente, foi assassinada com três facadas desferidas por seu próprio marido, no dia 24 de julho último.
Então, as nossas condolências à família e a homenagem à Sra. Cristiane Yuriko Miki, funcionária exemplar
do Senado, da Secretaria-Geral da Mesa
No dia 7 de agosto de 2006, foi editada a Lei Maria da Penha contra a violência doméstica, que, pelo
pioneirismo do tema, acabou abrindo espaço para a
discussão de outras importantes questões ligadas ao
respeito aos direitos humanos em nosso País.
O trabalho específico envolvendo a proteção dos
direitos das mulheres começou em junho de 1975,
com a criação do Centro da Mulher Brasileira, no Rio
de Janeiro, em plena ditadura militar. Já em 1979, o
trabalho estava espalhado por todo o Brasil, com centenas de grupos de mulheres que se dedicavam a lutar contra a submissão feminina. Esses grupos eram
hostilizados pela população e as representantes que
mais apareciam eram consideradas como mulheres
“antimulher”, por incrível que pareça. Foi nos anos 80
que a sociedade brasileira começou a compreender

Quarta-feira 8

39845

a diferença que estava ocorrendo, em função da mudança na forma de ver e valorizar a mulher. Já nesses
anos, havia mais mulheres do que homens nas universidades e também havia crescido enormemente a
sua presença na força de trabalho.
Estava definitivamente ameaçada a divisão tradicional entre público e privado, porque, com a mudança
da condição da mulher, foi mudando também a condição do homem, que foi obrigado a trabalhar mais horas
dentro de sua própria casa, não obstante, até hoje, a
mulher ainda trabalhar mais horas do que o homem
dentro e fora de casa.
Foi nos anos 90 que uma dona de casa cearense, nossa querida Maria da Penha, recebeu um tiro do
marido e ficou paraplégica. Sua luta por justiça abriu os
olhos da sociedade e movimentou todo o País. Transcorreram-se 20 anos até que o seu agressor passasse
a responder pelo seu crime.
Essa coragem de lutar trouxe à luz os graves desvios de conduta perpetrados em vários lares do País,
dando força para que outras mulheres denunciassem as
atrocidades vividas no seio de suas famílias. O grito de
Maria da Penha retirou a sujeira que estava escondida
debaixo dos tapetes e dentro dos armários escuros;
sua voz acordou a sociedade brasileira e impulsionou
à ação os Poderes Públicos.
Nesse processo, a criação da Secretaria de Política para Mulheres e o trabalho de Nilcéia Freire, sua
Secretária, foram decisivos para a aprovação da Lei nº
11.340, de 2006, que muito merecidamente recebeu
o nome de Lei Maria da Penha.
A Lei veio com o condão de punir os agressores
com prisão em flagrante e acabar com o pagamento de
cestas básicas, como acontecia até então. Agora, nossos
olhos estão voltados para coibir, denunciando sempre
que for o caso, a atitude de alguns membros do Ministério Público e da Magistratura, que procuram estabelecer
acordos entre as vítimas e seus agressores, pois isso é
um claro desrespeito ao espírito da Lei. Esse tema está
inserido na luta da Bancada Feminina da Câmara dos
Deputados e da Secretaria de Política para as Mulheres
e foi hoje objeto de reflexão na Comissão de Direitos
Humanos, presidida pelo Senador Paulo Paim e também pela nossa Senadora Ana Rita, que teve a iniciativa
de organizar a reunião sobre esse tema tão importante.
Maria da Penha Maia Fernandes, hoje com 67
anos, vive em Fortaleza e continua a sua luta, agora
pela ampliação do número de delegacias da mulher,
bem como pelo atendimento especializado a ser realizado por pessoas capacitadas.
Vivemos uma era de grandes transformações
sociais, dentre as quais se destaca a necessária luta
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pela igualdade de oportunidades, notadamente a chamada igualdade de gênero.
Na América Latina, tivemos Michelle Bachelet,
como Presidenta do Chile; agora, já temos duas chefes
de governo: Cristina Kirchner, na Argentina, e Dilma
Rousseff, em nosso País. Esses exemplos de chegada
ao poder mostram a influência positiva que tem sido
tê-las no comando, pela própria mudança na estrutura
do poder que tal fato tem proporcionado.
O caso expressivo de mulher que mudou a estrutura do poder foi o da nossa Presidenta Dilma Rousseff,
que tem feito do Brasil uma das potências econômicas
e ecológicas mais respeitadas do mundo.
No meio da crise mundial que, nos últimos anos,
tem contaminado a Europa inteira e os Estados Unidos,
a Presidenta Dilma tem tomado medidas diferentes
em relação às adotadas pelos países desenvolvidos.
No último mandato do Presidente Lula, foi erradicada
boa parte da miséria e, agora, no primeiro mandato
da Presidenta Dilma, está sendo erradicada a miséria
absoluta – objetivo maior da querida Presidenta Dilma.
As medidas que ela tomou mostram bem o que
todas as mulheres presidentas podem fazer: diminuir os
impostos para os pobres, impulsionar o empresariado
para a produção e estimular a poupança pública e privada. Criou-se a nova classe média, que auxiliou o Brasil a
saltar do oitavo para o sexto lugar como potência mundial.
O caminho que o Brasil tomou é, no dizer de
Rose Marie Muraro, escritora e ativista na defesa dos
direitos das mulheres, o caminho feminino da economia: não concentrar a renda, mas, ao contrário, tomar
medidas para que ela chegue a todos. Em termos muito simples, feminilizar a economia é pensar primeiro
nos mais fracos, como as mães pensam primeiro nos
seus filhos pequenos, e depois nos mais fortes, que
têm capacidade para seguir sozinhos.
Também cabe destacar o esforço da Ministra
Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as
Mulheres, que vem trabalhando no sentido de realizar
uma aliança entre o Governo e a Justiça, com o objetivo
de dar celeridade aos julgamentos de crimes de violência contra as mulheres e de mobilizar a sociedade
brasileira para o enfrentamento da violência doméstica e familiar no Brasil. Hoje foi lançada a campanha
Compromisso e Atitude pela Lei Maria da Penha – A
Lei É Mais Forte. A luta de Maria da Penha está inserida em todo esse contexto de mudança social. Hoje
mesmo, no jornal O Estado de S. Paulo, em matéria
da jornalista Débora Álvares, intitulada “Agressor de
mulher terá de pagar gasto com auxílio-saúde, morte
e pensão”, é dito que
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Agressores deixarão de responder apenas criminalmente em casos de violência doméstica
e passarão a ser punidos também no bolso.
A partir de hoje, a Advocacia-Geral da União
(AGU), em nome do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai pôr em prática uma iniciativa pioneira: ajuizar ações regressivas para
cobrar o ressarcimento de gastos da União com
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e
pensão por morte para os dependentes.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ações como essa mostram a evolução de nossa sociedade em tema tão caro para todos nós e, mais uma
vez, evocam o valor de Maria da Penha como símbolo
de luta pelos direitos humanos.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 724, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, 12 (doze) dias de
licença médica para tratamento de saúde, a partir de 9
de agosto, conforme atestado médico anexo.
Sala das Sessões, 6 de agosto de 2012. – Senador Blairo Maggi.
REQUERIMENTO Nº 725, DE 2012
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 43, inciso II, do
Regimento Interno do Senado Federal, 118 (cento e
dezoito) dias de licença para tratar de interesses particulares, a contar de 21 de agosto de 2012.
Sala das Sessões, 7 de agosto de 2012. – Senador Blairo Maggi.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão apreciados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Com a palavra, o Senador Gim Argello, para uma
questão de ordem.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, já estou satisfeito.
Era justamente isto: começar a Ordem do Dia. E muito
bem o senhor já a iniciou.
É chamar o Relator, Romero Jucá, porque há
duas medidas provisórias para serem votadas hoje e
mais um projeto importantíssimo, fruto de um acordo,
que é o projeto dos garçons.
Então, vamos começar com Romero Jucá, na
MP nº 563.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –
Item 1:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 18, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 563, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 18, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devida pelas
empresas que especifica; institui o Programa
de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação
do Programa Nacional de Banda Larga para
Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores
para Uso Educacional, o Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa
Um Computador por Aluno; altera o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da
Indústria de Semicondutores e as demais leis
que relaciona e que consta da ementa distribuída e publicada.
Parecer sob nº 11, de 2012, da Comissão
Mista, sendo Relator o Senador Romero Jucá
(PMDB-RR) e Relatora Revisora a Deputada
Rebecca Garcia (PP-AM), favorável à Medida
Provisória, nos termos do Projeto de Lei de
Conversão nº 18, de 2012, que oferece.
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O Projeto de Lei de Conversão nº 18 foi lido no
Senado Federal no dia 17 de julho último.
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
Em votação, os pressupostos...
V. Exª deseja usar a palavra como Relator? (Pausa.)
Com a palavra, o Relator, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, sou o Relator desta Medida Provisória
nº 563, que virou o Projeto de Lei de Conversão nº 18,
que altera a alíquota das contribuições previdenciárias
sobre a folha de salários devida pelas empresas que
especifica; institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação
do Programa Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes de Telecomunicações; o Regime Especial
de Incentivo a Computadores para Uso Educacional;
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde
da Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa
Um Computador por Aluno; altera o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores, e dá outras providências.
É importante registrar, Sr. Presidente, que colhemos muitas contribuições de Senadores e Deputados.
Acatamos parcialmente ou totalmente 32 emendas e
apresentamos também 23 emendas de Relator.
O relatório, da forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados, será também o meu parecer para
que seja aprovado aqui no Senado Federal.
Do art. 1º ao art. 14, trata do Pronon, que é o
Programa de Atenção Oncológica, que dá incentivos
fiscais a doações, e também do Pronas, que é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência.
Do art. 15 ao art. 23, trata do Programa Um Computador por Aluno e também define regime tributário
para produção de computadores para educação.
Dos arts. 24 a 27, cria um regime especial para
a construção de creches e pré-escola. Estamos dando
o mesmo tratamento que é dado ao Programa Minha
Casa, Minha Vida para a construção de creches e
pré-escola, portanto com 1% de tributação para essa
construção.
O art. 28 cria o Regime Especial de Banda Larga
e dá vantagens para construir infraestrutura de banda
larga. Isso vai priorizar e atender principalmente às regiões menos estruturadas do País, no caso a Região
Norte, a Região Nordeste e a Região Centro-Oeste.
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Os arts. 34 a 38 tratam de incentivos à telecomunicação rural e também ao Programa de Máquina para
Máquina, baixando a taxa de fiscalização do Fistel.
O art. 39 trata de alterações do reporto, ampliando as ações para a logística, capacitação e também
segurança.
Do art. 40 ao art. 44, trata do Inovar Alto, que é
o novo regime automotivo que dá incentivo à produção nacional e à melhoria do controle ambiental dos
automóveis produzidos no Brasil.
O art. 46 dá a destinação e apreensão de mercadorias não autorizadas apreendidas nos portos brasileiros. O art. 47 dá a destinação para depois de 90
dias de mercadorias apreendidas, com a possibilidade
de alienação mediante leilão.
Os arts. 48 a 52 mudam as regras de preço e
transferência para importação e exportação dentro do
mesmo grupo econômico. Também ainda tem a renegociação das dívidas bancárias com o parcelamento
do imposto devido paulatinamente com o recebimento do efetivo pagamento, ou seja, a partir dessa nova
regra, será possível, sim, parcelar melhor as dívidas
com as instituições bancárias, porque o imposto não
será pago à vista; o imposto será pago parceladamente.
Os arts. 54 a 56 tratam de desoneração da folha de pagamento, com ampliação de setores para o
próximo ano, principalmente setores de transportes
aquaviários, urbanos e aeroviários. Trata, este ano, da
desoneração da folha de pagamento para têxteis, confecções, autopeças, couros, calçados, hotéis, tecnologia
de informação, entre outros, e reduz as alíquotas, que
eram de 2,5% para 2%, para empresas de serviço, e
de 1,5% para 1%, para as empresas industriais.
Os arts. 57 e 58 tratam de incentivo tributário ao
programa de semicondutores.
Os arts. 59 a 61 tratam das empresas predominantemente exportadoras, baixando o índice de necessidade de exportação para que a empresa seja
reconhecida como predominantemente exportadora,
abaixo de 50%.
O art. 62 traz para a Lei do Bem a diminuição
dos impostos dos smartphones, dos roteadores digitais e dos computadores para educação com mais de
uma saída.
Os arts. 67 e 68 ampliam a fiscalização na fabricação de cigarros, portanto trazendo uma legislação
mais dura sobre a confecção de cigarros e a sua fiscalização.
O art. 69, um artigo importante, prorroga por mais
cinco anos os incentivos fiscais de Imposto de Renda
da Sudene e da Sudam. Esse é um mecanismo importante. Esses incentivos fiscais venceriam no próximo ano, portanto já se gerava incerteza jurídica sobre
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novos projetos de incentivo, de investimento para as
áreas da Sudene e da Sudam. Estamos ampliando aqui
mais cinco anos, Senador Pimentel, para o incentivo
fiscal de Imposto de Renda, para investimentos nas
regiões da Sudene e da Sudam.
O art. 70 trata das agências de fomento, fazendo
seu enquadramento como agente financeiro.
O art. 72 trata de ajustes no Cadastro Positivo,
melhorando sua utilização.
E o art. 77, incluído na Câmara, traz isenção de
PIS, Cofins e IPI para produtos alimentares da cesta
básica. Portanto, produtos da cesta básica, que serão
definidos por uma comissão interministerial da cesta
básica, terão alíquota zero de PIS, Cofins e também
de IPI.
Então, esses são os registros que gostaria de
fazer, Sr. Presidente, pedindo a aprovação desta matéria e registrando que esta Medida Provisória perde a
sua validade na próxima semana, no dia 15. Portanto,
nós queremos aprovar o texto na forma como veio da
Câmara dos Deputados.
O parecer é pela constitucionalidade, pela juridicidade e, no mérito também, pela aprovação na forma
como veio da Câmara.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância,
urgência e adequação financeira da matéria.
Para encaminhar a votação, está inscrito o Senador Aécio Neves e o Senador Alvaro Dias também.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, permitam-me, no início desta
sessão deliberativa, dar boas-vindas a todos os ilustres
colegas no início deste segundo semestre.
Sr. Presidente Sarney, nos deparamos já, na primeira discussão em torno da primeira votação, com
aquilo que vínhamos combatendo ao longo de um ano
e meio desta legislatura. Na verdade, Sr. Presidente,
está em pauta neste instante a Medida Provisória nº
563, que, não obstante tratar de matérias relevantes,
incorre no mesmo velho e perverso vício em sua estrutura. Vício de responsabilidade inicial do Governo, Sr.
Presidente, já que, dos 79 artigos que chegam à discussão desta Casa e à avaliação dos Srs. Senadores,
54 faziam parte do texto original. Isso significa que, na
verdade, contrariando o que determina a Constituição,
matérias sem a menor conexão entre si participam
desta discussão, impedindo que sejam efetivamente
discutidas com a profundidade que a relevância dos
temas justificaria ou orientaria.
Nós estamos aqui, para se ter apenas uma ideia,
tratando de um projeto de lei de conversão que cria o
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Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica,
que cria o Programa Nacional de Atenção da Saúde
da Pessoa com Deficiência; que no mesmo texto restabelece o Programa Um Computador por Aluno; que no
mesmo texto institui o Regime Especial de Tributação
aplicável à construção ou reforma de estabelecimentos de educação infantil. Vou em frente, Sr. Presidente:
Institui o Regime Especial de Tributação do Programa
Nacional de Banda Larga; inclui novos beneficiários
do Reporto; cria o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores; dispõe sobre procedimentos
e penalidades nas importações não autorizadas com
fundamento na legislação de proteção do meio ambiente; aumenta a alíquota do Cofins em 1% sobre as
importações de produtos que passaram a ter como
base de incidência das contribuições sociais – parcela do empregador; estende, até dezembro de 2014, o
regime de contribuição para previdência baseado na
receita bruta; amplia o rol de beneficiários do Programa de Incentivos ao Setor de Semicondutores; redefine o conceito de pessoa jurídica preponderantemente
exportadora; redefine o conceito de pessoa jurídica
beneficiária do Repes; zera alíquotas de PIS/Pasep e
Cofins sobre vendas a varejo no mercado interno para
vários produtos; incentiva a exportação de obras de engenharia no exterior por empresas brasileiras; autoriza
a transformação das fundações para fins educacionais
em sociedades empresariais; aprimora o controle para
fins tributários, registro e cancelamento de registro nos
casos de produção, importação e comercialização de
cigarros, Sr. Presidente; prorroga, até o fim de 2018, os
incentivos do IR aos projetos implantados na Sudam e
da Sudene; estende às agências de fomento o tratamento tributário aplicado aos bancos de desenvolvimento;
altera a Lei 12.431/2011, para “supostamente” tornar
mais claras as regras dos incentivos e incrementar ao
crédito privado; e por aí vai, Sr. Presidente. São 27 temas absolutamente sem conexão entre uns e outros.
Será, Sr. Presidente, que o Senado da República
estará cumprindo o seu papel? Teremos condições de
aqui discutir cada um desses temas com a profundidade que eles exigem? Estou seguro que não, Sr. Presidente, não obstante a relevância de alguns desses
temas eu aqui registro essa importância.
Voltarei a falar sobre o mérito dessa Medida Provisória, mas não posso deixar de inaugurar, nesse segundo semestre, dessa sessão legislativa, fazendo mais
uma vez um protesto em relação à paralisia que tomou
conta da Câmara dos Deputados no que diz respeito
à aprovação de um projeto de V. Exa, Presidente Sarney, que normatiza, que minimamente resgata o papel
de legislador do Senado e da Câmara dos Deputados.
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Estamos aqui reféns da agenda do Poder Executivo. E do ponto de vista pedagógico, dando um novo
encaminhamento ao processo legislativo, a partir do
momento em que estimulamos os Srs. Parlamentares,
Deputados ou Senadores, a pegarem carona nas medidas provisórias.
Nós mesmos da oposição estaremos, a partir de
agora, fazendo isso, porque não há mais espaço no
Congresso Nacional para a discussão de matérias que
tenham como origem projetos de lei ou de lei complementar, já que a pauta hoje é exclusiva das medidas
provisórias.
Portanto, por contrariar frontalmente aquilo que
prevê a Constituição, uma medida provisória tratando
de matérias sem absoluta conexão entre si, obviamente
nós encaminhamos contrariamente à admissibilidade
dessa matéria, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Sras. Senadoras, mais uma vez uma
medida provisória chega ao Congresso com 54 artigos e nós apreciamos, no Senado Federal, de forma
terminativa, com 79 artigos.
É evidente que são penduricalhos impostos ao
Senado Federal, porque quando apreciamos aqui, o argumento reiterado é de que não podemos alterar a Medida Provisória, sob pena de comprometê-la, levando-a
ao arquivamento em razão do esgotamento do prazo.
Esse assunto é cansativo. Alvo de interesses diversos, esta Medida Provisória acabou sendo inflada
por uma grande ampliação de benefícios que estão
previstos agora. Tudo isso com anuência do Governo,
que conduziu diretamente as negociações. É evidente
que dessa forma ela afronta a Constituição, em razão
de abrigar temas desconexos.
O Senador Aécio Neves fez referência ao compromisso ainda não honrado em relação à mudança
do rito da apreciação das medidas provisórias, o que
nos impede de contribuir com o aprimoramento de propostas que chegam ao Congresso Nacional.
A Medida Provisória acaba tratando dos mais
diversos assuntos, como, por exemplo, o que estabelece novas fontes de recursos para a prevenção e o
combate ao câncer; a prevenção e a reabilitação da
pessoa com deficiência; promove a inclusão digital nas
escolas; implanta, amplia e moderniza a infraestrutura que suporta a conexão, a Internet em banda larga,
além de alterações na legislação aduaneira e tributária, entre outras variadas modificações. Portanto, uma
série de benesses setorizadas que foram ainda mais
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ampliadas pelas alterações promovidas com anuência do Governo.
Nós vamos destacar, na discussão do mérito, uma
proposta do Líder Bruno Araújo, da Câmara dos Deputados, que trata da isenção do IPI, do PIS e Cofins
que incidem sobre os produtos da cesta básica e que
consta do art. 77 do projeto de lei que vamos votar. A
Medida traz um alívio no orçamento da população, já
tão sufocada com a elevada carga tributária, e mostra
a sintonia do PSDB com a vida real dos brasileiros,
como afirmou o Deputado Bruno Araújo.
Não basta a aprovação nesta Casa para evitar-se que volte à Câmara dos Deputados. É preciso que
o Governo assuma o compromisso da sanção dessa
proposta. Nós temos que fazer um apelo desde já à
Presidente Dilma para que não a vete. É um compromisso remanescente do PT, que não foi cumprido. O
Líder Bruno Araújo fez questão de transcrever ipis litteris a proposta do PT que não tem sido honrada em
relação à cesta básica.
Nós vamos discutir esse assunto, Senador Mário
Couto, depois, na discussão do mérito.
Mas é preciso destacar também uma emenda
que é absolutamente nociva aos interesses do País: a
inclusão do art. 73, que consiste em dispensar de licitação os produtos adquiridos pelo Poder Público que
sejam considerados estratégicos pelo SUS e desde
que resultem parcerias em que haja transferência de
tecnologia.
A medida impede um amplo processo de seleção
com transparência, que é absolutamente fundamental
para que a tecnologia objeto de transferência seja a
melhor tecnologia disponível ao menor preço possível.
O dispositivo inserido autoriza o Executivo a transformar
o processo de seleção num ato pessoal e discricionário, privilegiando o fornecedor que, a juízo do licitante,
melhor atenda a critérios subjetivos de seleção.
Estamos apresentando, Sr. Presidente, requerimento de destaque para suprimirmos esse dispositivo
do projeto de conversão que vamos votar. Reservo-me,
Sr. Presidente, para discutir o mérito posteriormente.
Mas, é preciso registrar que o que votaremos é inconstitucional. O que votaremos, mais uma vez, vem
na esteira dos procedimentos adotados sempre, de
afrontarmos aqui a Constituição Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotada a lista de oradores....
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, estamos discutindo... Encaminhando?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os pressupostos de relevância de urgência.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Quero me inscrever para o mérito.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação os pressupostos de relevância e
urgência, adequação financeira e orçamentária.
As Sras. e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Aécio Neves, primeiro orador inscrito.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Gostaria de me
inscrever para discutir o mérito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Lúcia Vânia, para discutir o mérito.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Senadores, passamos à discussão do mérito
desta Medida Provisória.
Tive aqui oportunidade, e da mesma forma o Senador Alvaro Dias, de expor a nossa objeção permanente a que matérias tão relevantes sejam discutidas
de uma forma tão superficial como esta. Mas também,
com o tempo, aprendemos, Presidente Eunício, Senador Relator Romero Jucá.
Não temos tido, nós da oposição, espaço para
trazer à discussão final neste plenário matérias que
consideramos relevantes. Buscamos o caminho que
tem sido uma praxe especial da Base do Governo,
com apoio muitas vezes do próprio Poder Executivo.
Portanto, estamos emendando, desde a Câmara dos
Deputados, esta Medida Provisória.
Quero chamar atenção para dois artigos que foram acrescidos a ela, de autoria do PSDB. O primeiro
é uma proposta do ilustre Senador paraense Flexa
Ribeiro que corrige uma distorção na proposta inicial
do Governo.
O que o Governo buscou num dos artigos da
proposta? Coibir manipulação de valores em operações de importação e exportação, evitando assim, Sr.
Presidente, que empresas de um mesmo grupo estipulassem preços muitas vezes subfaturados para suas
subsidiárias fora do Brasil e, dessa forma, provocava
uma redução artificial do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Na verdade, para corrigir essa distorção, repito, em
que empresas transferiam determinados produtos a
preços mais baixos, subfaturados, para suas subsidi-
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árias no exterior, a tributação acabava sendo nesses
países e não no Brasil.
Uma luta hercúlea do Senador Flexa Ribeiro, com
apoio das Bancadas de Minas Gerais e do Pará nesta
Casa, mas também com outros parlamentares sensíveis a essa questão, a CFEM também foi incluída. A
CFEM é a Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais.
O Governo, mais uma vez, cuidou daquilo que
lhe dizia respeito diretamente, deixando de lado os
interesses dos Estados, sobretudo dos Estados mineradores, que já não tributam seus produtos em função
da Lei Kandir e que, portanto, estavam também, a partir deste artifício utilizado por determinadas empresas
mineradoras, tendo também ainda mais reduzida a sua
participação na CFEM – repito –, já que os produtos,
o minério nesse caso específico, não era exportado
pelo preço de mercado.
A proposta do Senador Flexa Ribeiro, que nós
apoiamos, inclui também a CFEM nesse novo dispositivo, fazendo com que os preços tenham que ser
aqueles praticados em Bolsas de Valores, impedindo
que haja essa redução oficial e essa perda de arrecadação para o País.
Cumprimento aqui, de público, o Senador Flexa,
pela sua iniciativa. Isso beneficiará, e muito, o Brasil,
em especial os Estados mineradores.
Por sua feita, Sr. Presidente, o Líder do nosso Partido, Deputado Bruno Araújo, na Câmara dos
Deputados, aproveitando uma iniciativa, inclusive de
Parlamentares do PT, apresentou a Emenda nº 126,
que zera todos os impostos e contribuições federais,
PIS, Pasep, Cofins e IPI, incidentes nos produtos que
compõem a cesta básica nacional.
Não há, Sr. Presidente, nenhuma medida, neste
momento, de maior alcance social do que a redução
dos custos da cesta básica. O Ipea nos mostra que
para as populações de mais baixa renda, Senador Ricardo Ferraço, o custo com alimentação alcança até
dois terços do total de receita, de remuneração, desta
família. E o custo da tributação federal, em relação à
cesta básica, impacta em torno de 14,5% a 15% no
preço total da cesta.
Então, nós estamos falando de uma redução
em torno de 15%, de dois terços do consumo, de dois
terços da receita das famílias de mais baixa renda.
Vários Estados brasileiros, assim como fez o Estado
de V. Exª, quando V. Exª era Vice-Governador, e como
fizemos em Minas Gerais, reduziram o ICMS de vários
produtos da cesta básica.
Feijão, em Minas Gerais, cobra 0% de ICMS, o
leite cobra 0%, a farinha de trigo cobra 0% e vários
outros produtos da cesta básica tiveram o ICMS, o
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único imposto estadual essencial à sobrevivência dos
Estados, reduzido em pelo menos um terço.
Isso significa, Sr. Presidente, que essa medida já
vem com muito atraso. E aqui, de público, ficará sempre, agora e a partir de hoje, Senador Cyro Miranda,
o nosso apelo à Sra. Presidente da República e à coerência do Partido dos Trabalhadores para que não
cometa essa injustiça com as famílias de mais baixa
renda do Brasil, vetando, como se anuncia nos corredores desta Casa, esses dois artigos.
Repito: o primeiro deles, incluído pelo Senador
Flexa Ribeiro, permite aos Estados mineradores terem
um mínimo de justiça no que diz respeito à CFEM,
já que muitas vezes o minério é transferido de forma
subfaturada para outros países onde as empresas têm
subsidiárias. E obviamente, é sobre esse preço subfaturado que é feita a taxação.
Por outro lado, a proposta do Líder Bruno Araújo,
inspirada numa proposta assinada pelos Deputados
petistas Paulo Teixeira, José Guimarães, Jilmar Tatto,
Pepe Vargas e Ricardo Berzoini, na sua justificativa –
é deles, ilustre líder Alvaro Dias –, eles dizem que o
estudo do Ipea – e nós temos esse estudo – mostra
que a carga fiscal média incidente sobre os alimentos
é de 14,1% nas grandes regiões urbanas pesquisadas pelo IBGE.
Como aqui tive oportunidade de dizer, para as
famílias de baixa renda, o impacto com a alimentação
chega a dois terços da sua receita.
Nesta semana, assistimos ao anúncio de uma
pesquisa, feita também pelo Ipea, que mostra que
houve, de junho para julho, um crescimento extremamente significante no custo da cesta básica nas principais metrópoles brasileiras, puxado, inclusive, por Belo
Horizonte, onde esse aumento de junho em relação
a julho ultrapassou 8%, mas isso se seguiu em várias
outras capitais do Brasil.
A emenda do PSDB busca reduzir, mesmo que
parcialmente, os impactos do aumento da carga tributária durante todo o governo do Presidente Lula na
vida das populações mais carentes, procurando fazer
valer as promessas, muitas delas já esquecidas pelo
Governo do PT.
Sr. Presidente, além disso, como eu disse aqui, o
impacto em Belo Horizonte foi de 8,4%; no Rio, 7,5%;
em Porto Alegre, 7%, portanto, em apenas 30 dias,
houve um impacto dessa magnitude no custo da cesta
básica. E nós estamos falando, obviamente, no interesse das populações de mais baixa renda.
Faço aqui, portanto, uma intervenção distinta
daquelas que costumeiramente faço, já que não há
um outro caminho até que a Câmara dos Deputados
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resolva discutir e votar a proposta do Presidente Sarney, que tive a honra de relatar.
Nós trabalharemos, daqui por diante, para incluir
também, nas medidas provisórias, aqueles temas que
não conseguimos trazer à discussão do Plenário em
forma de projeto de lei ou de emenda à Constituição.
Fica aqui um apelo e o anúncio de que nós iniciaremos uma campanha pelo Brasil para que a Presidente
Dilma não vete, seja a garantia de que a CFEM será a
tributada no seu valor de mercado, no seu valor real,
seja em relação a essa bela iniciativa da Bancada do
PSDB na Câmara dos Deputados, que tem o nosso
apoio e que garante uma isenção total dos produtos
da cesta básica.
Faço isso, Sr. Presidente, para encerrar, Srs. Senadores, com a autoridade de quem, como Governador
do Estado de Minas Gerais. Apesar das dificuldades
enormes que tínhamos, fizemos uma redução extremamente vigorosa naquele instante, não apenas nos
produtos da cesta básica, mas em material de construção, em material escolar e também material de higiene, obviamente, tratando-se dos produtos consumidos
pela população de mais baixa renda.
Fica aí, portanto, Sr. Presidente, um apoio da
Bancada do PSDB a uma iniciativa inicial do PT que,
lamentavelmente, não teve sequência. O natural seria
que o PT continuasse defendendo essa tese. Já que
não o fez, nós, do PSDB, o fazemos pela responsabilidade que temos com o País e pela solidariedade que
vamos demonstrar permanentemente, como temos feito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Sérgio Souza. Em
seguida, vamos ouvir o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
Senadoras, Srs. Senadores, Senador Romero Jucá,
Relator desta Medida Provisória 563, venho à tribuna
para fazer uma breve reflexão da importância deste
instrumento, que é para nós criarmos mecanismos no
Brasil, no País, de incentivo à indústria, principalmente
àquela que mais vem sofrendo por conta de um processo de desindustrialização, principalmente aquela
causada por países asiáticos, que mandam os seus
produtos manufaturados, que, na maioria das vezes,
têm matéria-prima que sai do Brasil. Cito, por exemplo, o minério de ferro, que vai à China e que volta na
forma de produto acabado, mais barato do que o produzido no Brasil.
Hoje, tivemos uma importante discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, tratando da criação
de zonas francas em áreas de fronteira, porque é nítido vermos no Brasil cidades que são coirmãs com
os nossos países irmãos, onde é muito mais barato
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comprar determinado produto manufaturado ou combustível do outro lado da rua. Isso é um processo que
traz um prejuízo à indústria nacional porque deixamos
de produzir para vender ao nosso povo, ao povo brasileiro, e também para vender aos nossos vizinhos.
Senador Romero Jucá, obrigado por ter atendido
o nosso pleito na emenda que diz respeito à desoneração da folha para o setor da suinocultura e o setor
da avicultura brasileiros.
Sou de um Estado que é um dos maiores produtores da carne suína e também da carne de aves
e tenho ouvido, nos últimos meses, reclamações contundentes, principalmente do setor da suinocultura,
que culminaram, inclusive, em várias audiências com
ministros de Estado e numa audiência pública no plenário do Senado Federal, no auditório Petrônio Portela,
aqui no Senado Federal, para discutir a crise na suinocultura, com anúncio pelo Ministro Mendes Ribeiro,
Ministro da Agricultura, de várias medidas nesse setor.
Mas o setor da avicultura – tenho, nos últimos
dias, viajado o interior do Estado, visitado cooperativas
e empresas – está também sofrendo na carne o processo do custo da produção e da crise que está havendo
nesse setor. Empresas estão quebrando, produtores
estão fechando seus aviários, estão enterrando os
frangos nas suas propriedades por falta de alimento,
por falta de um incentivo à indústria.
V. Exª, Senador Romero Jucá, aceitou – com a
anuência do Governo – emenda nesse sentido, de que
a desoneração da folha também venha para a cadeia
do suíno e para a cadeia de aves; isso está dentro desta Medida Provisória. O setor, Senador Aloysio Nunes,
emprega centenas de milhares de pessoas por todo
este Brasil, o setor da suinocultura e da avicultura. Uma
desoneração da folha nesse sentido, permitindo que
o setor venha a pagar 1% do seu faturamento bruto,
em vez de 28% na cadeia do total do recolhimento da
folha em contribuições previdenciárias, isso traz uma
economia para o setor que pode ser repassada também ao produtor.
Eu, como Senador do Estado do Paraná, Senador que defende a agricultura, como coordenador
político da Frente Parlamentar Agropecuária, quero
enaltecer o Relator e o relatório por ele apresentado
nesta Medida Provisória que vem em favor do Brasil,
do destravamento deste País, que tem crescido a passos largos e precisa sim de um incentivo do Governo
Federal para continuar crescendo. Esse incentivo é
em favor do Brasil e da nossa gente, da produção e
do emprego do nosso brasileiro.
Eram essas, Sr. Presidente, as considerações que
eu tinha a fazer a favor desta Medida Provisória 563.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Com a palavra o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ao examinar o texto deste
projeto de lei de conversão, veio à minha lembrança
um episódio ocorrido há muitos anos, logo depois da
eleição do Governador Franco Montoro para o Governo
de São Paulo. Eu era Deputado Estadual, e recebemos
a visita de um ilustre jurista francês – Robert Badinter,
que anos depois foi Ministro da Justiça do Presidente
Mitterrand e um dos grandes responsáveis pela abolição da pena de morte naquele país.
Conversei com ele, Sr. Presidente, sobre os rumos
que tomaria o País depois da transição democrática,
tão bem presidida por V. Exa, e ele me disse o seguinte:
que, na visão dele, o chamado conteúdo social da democracia brasileira, em grande parte, seria estabelecido
pelo sistema tributário que a Constituinte iria adotar.
Pois bem, Sr. Presidente, o sistema tributário que
a Constituinte adotou e nós praticamos está longe de
ser um sistema tributário que atenda aos fundamentos
democráticos e igualitários da Constituição brasileira,
à aspiração de igualdade da Constituição brasileira,
porque é um sistema profundamente injusto, regressivo, especialmente nos chamados impostos indiretos,
que incidem sobre a circulação de bens e de serviços.
Estudo do IPEA mostra que esses impostos indiretos atingem os pobres na proporção de três vezes
o impacto que têm sobre os mais ricos. É um sistema
tributário em que quem ganha mais paga menos imposto, e quem ganha menos paga mais imposto.
Uma das medidas contidas neste projeto de lei de
conversão, introduzida nele pela Bancada do PSDB na
Câmara, corrige essa desigualdade, essa injustiça ao
desonerar os produtos que compõem a cesta básica
dos impostos federais que sobre ela incidem: IPI, Cofins e PIS/PASEP, na mesma linha do que vendo feito
em muitos Estados da Federação, e me refiro, com
muito orgulho, ao Estado de São Paulo.
É um projeto na direção da igualdade, da justiça
e da correção da profunda regressividade do nosso
sistema tributário, que é agravada pelo fato de que se
distribuem presentes tributários, como regra de conduta de política econômica neste Governo, aos mais
diferentes setores da economia brasileira. Quem grita
mais leva mais.
Já se contavam mais de R$160 bilhões, no ano
passado, de benefícios tributários concedidos pelo
Governo, que se diz de esquerda, que se diz de inspiração socialista, mas é o queridinho do grande capital,
que é o Governo do PT.
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A maior parte das disposições que constam desses projetos, que são elaborados à guisa de uma
política industrial coerente, mas que não passam de
uma colcha de retalhos, reforça esse caráter de favorecimento da elite econômica – exercido, inclusive, de
uma forma absolutamente desconexa, sem coerência,
sem projeto a embasá-lo – que vem sendo adotado
pelo Governo do PT.
Nós não sabemos quanto vai custar esse projeto
– 600 milhões são a previsão inicial –, quanto custará
depois de passado pela tramitação da Câmara e da
comissão especial, e submetido, hoje, à votação do
Senado, com os contrabandos inseridos.
Esse um ponto que eu gostaria de destacar.
O outro ponto, Sr. Presidente, diz respeito a uma
mudança na lei de licitações, que é introduzida de uma
maneira muito sutil no projeto de lei de conversão.
A sutileza vai ao ponto de, no avulso do PLV, quando se elenca a legislação citada, não há referência à Lei
8.666, de 1993, que é exatamente a lei de licitações.
Aqui, no projeto que vamos votar, no artigo 73, nós
vemos uma profunda entorse na lei das licitações, na
medida em que, se confere ao Poder Executivo, mais
especialmente, à autoridade do SUS, que é o Ministro
da Saúde, o poder de dispensar de licitação à compra
de serviços, de medicamentos e equipamentos destinados ao SUS, sob a alegação de que se trata de
produtos submetidos a um contrato de transferência
de tecnologia. Ora são produtos em fase de homologação e sem sua eficácia controlada. Isso o governo
quer comprar!
Ora, contrato de transferência de tecnologia é um
assunto que diz respeito a empresas privadas. Uma
empresa contrata com outra a transferência de tecnologia para fabricação de determinado bem ou determinado produto, sem se saber sequer, quando se firma
o contrato, se a transferência vai efetivamente se efetivar, e muito menos sem saber qual será o beneficio
social da modificação do procedimento resultante da
transferência de tecnologia. Teremos, realmente, um
produto melhor, mais barato mais eficiente? Não se
sabe. Existe uma forma de sabê-lo, que é a licitação.
Ora, o projeto de lei que vamos votar exime de
licitação os artigos, as mercadorias, os serviços considerados essenciais pelo Ministro da Saúde. O que é
essencial? Não sei. O Ministro vai decidir. O Ministro é
quem vai decidir se compra da empresa A ou da empresa B, sem precisar justificar, sem precisar dizer em
que isso beneficia a eficiência do serviço de saúde, sem
aferir a qualidade do bem. É claro que haverá sempre
uma justificativa burocrática. Mas o grave é que nós estamos abolindo a prática da licitação exatamente onde
a licitação deve ser um procedimento mais requerido e
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mais exigido, que é a escolha do melhor produto possível para o serviço de saúde do nosso País.
Já fizemos no passado recente, contra os votos
da oposição, mudanças importantes no sistema de licitação no Brasil, na Lei das Licitações. Começou com
as obras da Copa, criando-se o regime especial de
licitação para as obras da Copa. Depois se criou também o regime especial de contratação para as obras
do PAC, onde cabe tudo, evidentemente. Agora, cria-se
um sistema especial de compras, abolindo a licitação,
para compras de produtos para o SUS.
No andar dessa carruagem, vamos acabar por
aceitar a mudança da Lei das Licitações aos pedacinhos, aos pouquinhos por medida provisória. É isto
que vai acontecer.
Vejam V. Exas. o que diz o art. 73 do projeto de
lei de conversão. Diz o seguinte:
Art. 73. O art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 24............................................................
.......................................................................
XXXII – na contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos
para o Sistema Único de Saúde (SUS) [que
produtos estratégicos são esses não se sabe],
no âmbito da Lei nº 8.080 [que é a lei que criou
o SUS], de 19 de setembro de 1990, conforme
elencados em ato da direção nacional do SUS,
inclusive quando da aquisição destes produtos
durante as etapas de absorção tecnológica.[...]”
Nesses casos, o Ministro da Saúde pode dispensar licitação “durante as etapas de absorção tecnológica”. Nem é preciso que se efetive a absorção
tecnológica. Basta você ter um contrato visando à absorção tecnológica, para a fabricação de determinado
produto, que isso por si só já habilita o empresário a
vender os seus produtos para o Ministério da Saúde
com dispensa de licitação. É isso que vai ser votado
daqui a pouco.
Por isso é que o PSDB, em boa hora, apresentou destaque para tirar do texto esse artigo perigoso.
É perigoso porque contradiz, afronta os princípios de
impessoalidade que informam o capítulo Da Administração Pública da Constituição brasileira. É perigoso isso
que vai ser instituído. Isso pode ser uma porta aberta
para a fraude, para o favoritismo, que vai atingir aquilo que é mais preciso na vida do brasileiro: a saúde.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden-

Quarta-feira 8

39855

te, Senador José Sarney, Sras. e Srs. Senadores, na
média, os Senadores que me antecederam e fizeram
uso da tribuna preferiram a avaliação das virtudes, a
avaliação da sorte à avaliação de eventuais críticas
pontuais a esse ou àquele objetivo desta importantíssima medida provisória.
Em primeiríssimo plano, desejo cumprimentar o
Senador Romero Jucá, que foi o Relator dessa proposta. Eu o estou cumprimentando, pela forma democrática com que V. Exa. conduziu os entendimentos,
para que essa medida provisória pudesse alcançar, de
forma muito eficiente, um conjunto muito importante
dos mais diversos arranjos econômicos e produtivos,
que vivem uma situação de muita restrição econômica, sobretudo os segmentos e arranjos econômicos
que têm uma dependência do movimento exportador
– arranjos, inclusive, que são fortemente representados pela pequena e pela média empresa brasileira.
O Relator dessa medida, o Senador Romero
Jucá, foi absolutamente sensível, ouviu a todos. Assistimos aqui ao relato do Senador Aécio Neves sobre a importância da alteração da estrutura da CFEM,
para alcançarmos preços de mercado e não preços
de pauta, o que vai conferir não apenas aos arranjos
econômicos, mas aos Estados uma melhoria significativa na arrecadação.
De igual forma, pude debater com o Senador
Romero Jucá um importante segmento industrial do
meu Estado, o de rocha ornamental, segmento que é
composto em sua grande maioria, que é hegemonicamente liderado pela pequena e média indústria do
meu Estado.
Esse é um setor que emprega mais de 30 mil capixabas, o setor de rocha ornamental. O meu Estado,
o Espírito Santo, responde por aproximadamente 90%
da pauta de exportação de rocha ornamental do País,
Senador José Agripino. Nós conseguimos uma importante desoneração para a nossa folha de pagamento, e
passa a ser cobrado 1% sobre o seu faturamento. Isso
vai permitir um conjunto muito relevante de arranjos
econômicos e vai permitir ao setor de rocha ornamental
também um oxigênio novo, nesse momento em que se
enfrentam grandes problemas em razão da retração do
comércio internacional, em que se enfrentam grandes
problemas e desafios, também, da inadimplência, que
vem comprometendo fortemente o ciclo de negócios,
que vem comprometendo fortemente o poder aquisitivo e o capital de giro de um conjunto muito relevante
de empresas e indústrias brasileiras.
De modo que quero crer que essa medida trabalha no sentido anticíclico para que possamos, desafogando o arrancho econômico e industrial brasileiro,
permitir que os empreendedores continuem gerando
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oportunidades em meu Estado e em tantos Estados
que necessitam das empresas sólidas cumprindo com
o seu papel na sociedade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Senadores, gostaria inicialmente de cumprimentar
o Relator, Senador Romero Jucá, pelo trabalho cuidadoso que fez no relatório que apresentou a esta Casa,
tratando da MP que foi apelidada de Brasil Maior, que,
na verdade, é um conglomerado de muitas ideias, com
alguns fatos positivos e com outros que poderiam ser
positivos, e muito positivos, mas que não conseguiram
ser. e não conseguiram ser.
Quero me referir, Sr. Presidente, a um fato que o
atual Governo tomou a iniciativa de fazer, na minha opinião de forma insustentada: a redução da taxa de juros.
Senadora Lúcia Vânia, é uma maravilha se baixar
a taxa de juros de cima para baixo, por decreto, por
determinação. Os bancos até podem, balizados pela
Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, pelos bancos
oficiais, durante um certo tempo, praticar essa taxa de
juros. Eu aplaudo a iniciativa. É uma maravilha. Isso
tem consequências positivíssimas, a começar pelo barateamento do serviço da dívida interna do Brasil, que
está beirando os R$2 trilhões e que impedem o Brasil
de ter recursos para investir, para fazer investimentos
na provisão da infraestrutura. É uma consequência
imediata desse fato.
Só que temo pela iniciativa da baixa de juros
sem atacarmos os fundamentos dessa taxa de juros.
Por que a taxa de juros no Brasil é campeã? Campeã
no pior sentido, campeã de ser, talvez, a mais alta ou
uma das três mais altas do mundo. Primeiro de tudo
porque o depósito compulsório é de 55% no Brasil:
55% do dinheiro depositado por nós, nos bancos, fica
congelado, ajuda, inclusive, a suprir o caixa do Governo e deixa para os bancos emprestarem apenas 45%
do depósito, diminuindo a mercadoria a ser ofertada
e elevando a taxas de juros, por via de consequência.
Quanto mais mercadoria, pela lei da oferta e da procura, mais barata a mercadoria; quanto menos mercadoria, mais cara. Quanto menos dinheiro disponível,
portanto, porque o compulsório é alto, mais alta é a
taxa de juros. O Governo não mexeu em nada no depósito compulsório, continua 55%.
Senador Wilder, Senador Cyro Miranda, V. Exas.
devem saber que, na Espanha, há anos, quando o
governo espanhol resolveu zerar – zerar! – o compulsório, a Selic caiu de 18,5% para 3,5%. Só zerando o
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depósito compulsório. Esse foi um fato que já aconteceu no reino espanhol. Por que não se adota modelo
semelhante no Brasil para se dar sustentabilidade ao
abaixamento da taxa de juros, diminuindo o depósito compulsório? Não se mexe nas finanças públicas,
simplesmente se diminui o depósito compulsório. Por
que não se abaixa a carga tributária sobre as operações financeiras? Essa seria outra grande iniciativa no
sentido de baratear o custo do dinheiro para, de forma
sustentada, a taxa de juros ser menor. Por que não se
conserta o direcionamento de recursos dos bancos para
empréstimos subsidiados, que levam grande parte do
dinheiro disponível para taxas abaixo da inflação, mexendo na taxa de juros do bolo? Por que não se mexe
nos fundamentos: depósito compulsório, recursos direcionados e carga de impostos sobre atividade? Aí,
sim, poder-se-ia resolver o problema sério dos juros
ou, Senador Cyro Miranda, V. Exa. que é do ramo, de
forma consequente e responsável, atingir o spread
bancário. O spread é o risco bancário.
Quero me referir, Sr. Presidente, nessa medida
provisória, que traz uma série de elementos positivos,
à rara oportunidade que ela teve de mexer no spread
bancário para facilitar a tarefa do Governo de baixar,
de forma sustentada, a taxa de juros, e não o fez. Ela
fala no Cadastro Positivo, que votamos aqui, até hoje
não foi regulamentado e é tratado de forma superficial e ineficaz.
Essa medida provisória, Senadora Lúcia Vânia,
Senador Mozarildo, poderia ter equacionado, de forma definitiva, agora, a questão do Cadastro Positivo. O
que é o Cadastro Positivo? Para quem está nos vendo
pela TV Senado e nos ouvindo pela Rádio Senado, eu
explico: é o cadastro do bom pagador. Todo mundo
tem cadastro, alguns são bons pagadores, outros são
maus pagadores. O bom pagador merece pagar uma
taxa de juros menor, porque o risco de ele não pagar
é pequeno, é mínimo – para isso, o Cadastro Positivo.
Muito bem! O Cadastro Positivo, até hoje, não foi regulamentado pelo Ministério da Fazenda e foi aprovado
pelo Senado e pela Câmara. Era a grande oportunidade de se resolver uma trava.
Senador Romero Jucá, eu gostaria da atenção
de V. Exa., da atenção do Senador Eunício Oliveira,
que é o Presidente da CCJ, assim como da atenção
do Senador Eduardo Braga, que é o Líder do Governo.
Temos em mão um problema, e eu gostaria de contar
com a participação de V. Exas., para que pudéssemos
encaminhar uma solução definitiva: a questão do Cadastro Positivo.
Na proposta da MP nº 563, que ensejou o PLV
que aqui foi apreciado, o Senador Romero Jucá substitui a redação do art. 16 da legislação atual, que é a
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Lei nº 12.414, por uma redação que, no entender dele,
pode até ser suficiente, mas que não o é. Ele fala: “O
banco de dados e a fonte são responsáveis, objetiva
e solidariamente, pelos danos materiais e morais que
causarem ao cadastrado”.
O que é o Cadastro Positivo? É um cadastro que
pode orientar a transação entre o banco que vai emprestar e alguém que vai tomar um dinheiro, e, no meio
dos dois, existe uma entidade que guarda os dados
positivos ou negativos do cliente. Qual é o problema?
Hoje, o Banco Central, no SCR, que é o sistema de
crédito, só dá a informação ao interessado mediante
solicitação escrita do cliente. No caso do Cadastro
Positivo, isso está omisso, e se fala em responsabilidade solidária entre banco, que é a fonte, e o órgão
que guarda o banco de dados.
Se você guardasse as responsabilidades – foi até
o que sugeri –, se você colocasse, nesse próprio texto,
cada um respondendo pelos seus atos que deram causa ao dano, talvez, você até melhorasse muito o nível
de responsabilidade entre o tomador e o obtedor da
informação, para que o Cadastro Positivo, em existindo, pudesse gerar eficácia e baixar o spread bancário.
O texto como está posto é imperfeito. Perdemos uma
oportunidade de ouro de fazer um belo trabalho, para
dar, de forma sustentada, uma queda no spread pela
aplicação segura do Cadastro Positivo.
Eu gostaria de pedir a V. Exas., que têm responsabilidade, que nós nos debruçássemos sobre essa
questão, porque uma coisa que o Congresso pode e
deve fazer é concluir a etapa do Cadastro Positivo,
para oferecer ao cidadão brasileiro a oportunidade
de ele obter um spread menor se ele é bom pagador,
desde que não se exponha a riscos desnecessários
ou a processo desnecessário o banco de dados, quem
vende o produto ou quem financia o produto, que é o
banco, porque, senão, fica um jogo de empurra entre os três, e o Cadastro Positivo não é fornecido por
medo de processo.
Então, cabe a nós estabelecermos isso de forma
racional. V. Exa., Senador Romero, é um expert nesse
sentido, e o Senador Eduardo Braga tem prestígio no
Governo para conduzir essa tarefa, para nós prestarmos
– e esta é a oportunidade de provocarmos o assunto
– um serviço à sociedade, ao cidadão brasileiro, para
que ele, aí sim, pague taxa de juro menor.
Ouço, com muito prazer, com a permissão do
Presidente, o Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – V. Exa.
está me concedendo um aparte, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Com prazer.
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O Sr. Romero Jucá (Bloco/PMDB – RR) – Eu só
gostaria de dar um posicionamento sobre essa questão.
Primeiro, quero dizer que o Cadastro Positivo foi uma
conquista. Nós trabalhamos e ajudamos a aprová-lo
exatamente para criarmos mecanismos de dar vantagem comparativa a quem paga em dia. Na verdade,
na operação do Cadastro Positivo, surgiu uma série
de pendências e questionamentos, e uma delas nós
estamos resolvendo nesse texto agora. Trouxemos um
projeto do Senador Armando Monteiro para essa Medida Provisória, para que pudesse ser mais rapidamente
aprovado. O que é que estamos fazendo nesse texto?
Nós estamos tirando de quem consulta o Cadastro a
responsabilidade de quem cria e mantém o Cadastro.
Na verdade, o consulente ou quem consultava o Cadastro tinha também o ônus de se responsabilizar por
qualquer dado incorreto, o que era um absurdo e afastava a consulta exatamente por conta disso. Nós fizemos isso, enfrentando, inclusive, questionamentos do
Ministério da Justiça, da área de defesa do consumidor,
mas negociamos com o Ministério da Fazenda e aprovamos. Acontece o seguinte: existem outras questões
que ainda precisam ser ajustadas no Cadastro Positivo;
uma delas é essa colocação que V. Exª faz, e existem
outras. Nós estamos discutindo com o Ministério da
Fazenda, que está discutindo com a área de defesa do
consumidor do Ministério da Justiça e também com a
Casa Civil. Então, V. Exª levanta um tema importante. É
fundamental a participação do Senador Eduardo Braga como Líder do Governo, mas nos vamos debruçar
sobre essa questão, debater e continuar avançando,
porque o Cadastro Positivo precisa ser ajustado na sua
inteireza, para cumprir a finalidade política que todos
nós aprovamos há algum tempo. Portanto, V. Exª tem
razão. Agora, não pudemos ajustar isso. Exatamente
por que não há modificação, nós não podemos mexer
nessa Medida Provisória, porque senão ela retorna para
a Câmara. Mas V. Exª tem razão quanto aos ajustes
futuros do Cadastro Positivo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, quero só concluir. Já concluo.
Fico feliz em ouvir o compromisso do ex-Líder
do Governo e o balançar de cabeça do atual Líder do
Governo, porque eles compreendem que essa é uma
questão importante, que vai atingir todos os brasileiros, porque todos compram. Alguns compram à vista,
e quem compra fiado é beneficiário do Cadastro Positivo se for bom pagador.
O Cadastro Positivo está imperfeito. E, como
está imperfeito, ele não está sendo usado, porque os
interessados ou envolvidos, com medo do processo,
não iniciam o processo. Então, na medida em que
nós Congressistas nos debrucemos sobre o assunto
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e eliminemos essas arestas e esses problemas, nós
prestaremos um grande serviço ao cidadão brasileiro
que compra a prazo, que tem o direito de comprar a
prazo por um juro baixo.
É a minha palavra, com a declaração de voto
“sim”, a favor do mérito da matéria.
O Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Concedo a palavra ao próximo inscrito,
o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Prezado Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, serei muito breve,
mas não poderia deixar de registrar minha posição de
apoio à Presidenta Dilma Rousseff pelo envio dessa
Medida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Rodrigo Rollemberg, peço permissão a V. Exª, que
está na tribuna, para prorrogar a sessão pelo tempo
necessário, para que possamos concluir ou continuar
nossos trabalhos da pauta de hoje. Agradeço a V. Exª.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Quero cumprimentar a Presidenta pela edição
dessa Medida Provisória, que cria incentivos tributários
para o Plano Brasil Maior, com políticas de apoio a uma
política industrial, tecnológica e de comércio exterior.
Aqui, eu gostaria especialmente de ressaltar o
estabelecimento de regimes fiscais diferenciados para
a construção de redes de telecomunicações e a desoneração da folha de pagamento de alguns setores,
inclusive de call centers, circuitos integrados, chips,
além da ampliação da desoneração para o setor de
software. Esses são setores extremamente importantes
para garantir, inclusive, uma melhoria da qualidade do
serviço de telecomunicações.
Quero registrar que, hoje, subi a esta tribuna
para me referir à audiência pública conjunta que será
realizada amanhã, conjuntamente, pela Comissão de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização
e Controle e pela Comissão de Ciência e Tecnologia
sobre a recente decisão da Anatel de punir algumas
operadoras de telefonia celular. É importante registrar
que a desoneração desse segmento contribuirá para
uma oferta de melhor serviço, embora queira deixar
registrado que isso não pode servir de argumento ou
de desculpa para a má prestação de serviços hoje
oferecidos pelas operadoras.
Mas quero aqui cumprimentar, de forma especial, o Relator dessa matéria, o Senador Romero Jucá,
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pela incorporação que fez a essa Medida Provisória
dos benefícios de isenção de impostos federais para
as estações terrenas satelitais, importantes para a
oferta de banda larga nas regiões remotas do País,
nas regiões do interior do País. São áreas de menor
interesse econômico, que, portanto, precisam ter incentivos, para que as empresas possam ofertar esses
serviços, especialmente nas áreas rurais brasileiras.
Portanto, quero cumprimentar o Relator pelo
aperfeiçoamento desse projeto.
Quero aqui cumprimentar o Líder do PSDB na
Câmara dos Deputados, o Deputado Bruno Araújo,
pela inclusão de uma emenda da maior importância
nessa Medida Provisória, que é a da isenção de uma
série de tributos sobre os produtos da cesta básica.
Como Deputado Federal, juntamente com a Deputada
Ana Arraes, naquela ocasião, na discussão da reforma
tributária, cujo Relator era o Deputado Sandro Mabel,
fui autor de uma das emendas que previa a isenção
de tributos sobre os produtos da cesta básica. É importante registrar que, no Brasil, proporcionalmente,
as pessoas que ganham menos pagam mais impostos
porque gastam grande parte dos seus salários comprando alimentos, comprando produtos da cesta básica.
Portanto, a isenção de impostos sobre os produtos da
cesta básica tem um efeito social imenso, um efeito de
inclusão social imenso, de melhoria da qualidade de
vida da população mais pobre deste País.
Portanto, quero louvar a contribuição dada a essa
Medida Provisória. Tenho certeza, convicção absoluta
de que a Presidenta Dilma, com a sensibilidade que
tem, pela importância que esse tema tem também
como fomento da economia nacional, reconhecerá e
sancionará essa emenda.
Era esse o registro, Sr. Presidente, que eu gostaria de fazer.
Cumprimento o Relator pela melhoria produzida no texto no que se refere à ampliação dos benefícios para as estações terrenas satelitais e, ao mesmo
tempo, cumprimento o Líder Bruno Araújo por essa
incorporação da maior importância que diz respeito à
isenção de tributos sobre os produtos da cesta básica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência da lista dos Srs. Senadores inscritos, passo a palavra ao eminente Senador
Mário Couto, do Estado do Pará.
V. Exª tem a palavra pelo tempo regimental de
10 minutos, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a Medida
Provisória nº 563, igual às outras, mistura uma série de
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temas. O Governo pegou a mania de empurrar para cá
uma série de assuntos na mesma medida provisória,
sabendo que isso é inconstitucional. Mas o Governo
tem a maioria neste Senado, o Governo aprova o que
quer neste Senado, o Governo não tem absolutamente
nenhuma dúvida sobre isso.
Sr. Presidente, o que mais me chama a atenção
na tarde de hoje é a inteligência do Líder do nosso
Partido, o Deputado Bruno Araújo, ao fazer uma emenda diante de tantos questionamentos colocados pelo
Governo para impor a aprovação neste Senado. Vem
um jovem Deputado Federal e coloca uma emenda
nessa Medida Provisória para beneficiar aqueles que
têm baixa renda neste País. O que o Deputado coloca?
Presidenta Dilma, é importante que a Nação toda
preste atenção ao que vai acontecer na tarde de hoje e
ao que pode acontecer no futuro. Vamos aprovar hoje,
aqui, porque não se pode mudar, a retirada dos impostos dos produtos básicos, que se chama cesta básica.
Vamos aprovar isso hoje através de uma emenda do
Deputado Federal Bruno Araújo.
Aqui, quero parabenizar o Senador Rodrigo Rollemberg. Onde está o nobre Senador? O Senador veio
a esta tribuna para reconhecer esse benefício ao povo
brasileiro.
É lógico que nosso País é um dos que mais cobram imposto de seus filhos. O Brasil está entre os
países que mais tiram dinheiro do bolso de seus filhos.
E Deputado Bruno vem com uma emenda, na tarde
hoje, dizendo assim: “Pelo menos, Presidenta, retire
os impostos da cesta básica, para que o povo brasileiro, aquele sofredor, aquele de baixa renda, possa
ter melhores condições de vida”.
Agora, Presidente, é que eu quero ver se a Presidenta Dilma tem mesmo sensibilidade pelos pobres.
Agora é que eu quero ver. Eu quero ver se a Presidenta
tem coragem de vetar essa emenda. Aí nós vamos ter
a certeza de que todos esses programas são eleitoreiros. Esse é um dos maiores benefícios. Esse é um dos
maiores benefícios propostos nesta Casa até hoje. É
a diminuição dos produtos, do preço dos produtos da
cesta básica. Meu caro Senador Flexa Ribeiro, se a
Presidenta Dilma vetar, ela não vai ter mais cara de ir
à televisão para dizer que é a favor do pobre e que é
a favor do povo brasileiro.
Presidenta, eu só subi a esta tribuna para fazer
esta observação ao povo do meu País. Aqui está, na
tarde de hoje, o sonho do povo brasileiro de renda menor, de renda baixa. Tire os impostos da cesta básica,
que a cesta básica vai despencar no preço e aí o povo
brasileiro vai poder viver melhor.
Esta tarde poderá ser uma tarde histórica para
este País se a Presidenta Dilma não vetar, povo bra-
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sileiro. E que cara teria a Presidenta para dizer depois
ao povo brasileiro que não concordou com a proposta de um Deputado Federal, colocada nessa medida
provisória?
Aí, Presidenta, vai-se ter a certeza de que o PT,
além de implantar no País a corrupção, além de minar e plantar, com uma semente que vem arrasando
esta Nação, a semente da corrupção, aí, sim, vai-se
ter a certeza de que o PT não quer beneficiar também
o povo pobre.
Desço, Presidente, sem gastar todo o meu tempo. Ainda faltam quatro minutos, mas não quero me
alongar. Subi apenas para chamar a atenção do povo
brasileiro.
Povo do meu querido País, povo desta Bandeira
querida, desta Bandeira amarela, verde e azul, hoje
nós temos a oportunidade de colocar mais comida na
nossa mesa. Hoje, nós temos a oportunidade, raríssima, de colocar uma emenda de um Deputado do meu
Partido, do PSDB, que tira os impostos da cesta básica.
Hoje, nós vamos ter a oportunidade de colocar mais
comida na mesa do brasileiro, se a Presidenta Dilma
não vetar, não tirar, não riscar, não rasgar o que vai
ser aprovado hoje aqui.
Desço com uma frase, Presidente; desço com uma
frase desta tribuna, na tarde de hoje. Acho que não vou
mais subir a esta tribuna, mas desço com uma frase.
Ó Pátria amada, Pátria querida, só existe uma
chance para a tua salvação, uma única chance, Pátria
querida, para a tua salvação: colocar todos os mensaleiros na cadeia. Se não colocarmos os mensaleiros na
cadeia, nós vamos perder a moral de pátria. Nós não
vamos mais ter moral nesta Pátria! E a Pátria, a Pátria
querida vai falar assim: “Neste País, pode-se praticar
a corrupção que ninguém vai ser preso”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência dos Srs. Senadores inscritos, temos a Senadora Lúcia Vânia.
Com a palavra V. Exa.
Pelo Regimento da Casa, V. Exa. dispõe de dez
minutos.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Senadores, o PLV nº 18, de 2012, proveniente
da Medida Provisória nº 563, de 2012, abrange um
imenso conjunto de setores, subsetores e atividades
econômicas e sociais, o que torna muito complexa a
sua análise e avaliação. Certamente não obedece aos
ditames da melhor técnica legislativa um instrumento
que coloca em seu bojo programas tão diversos como
o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica,
o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde
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da Pessoa com Deficiência, restabelece o Programa
Um Computador por Aluno, cria o Regime Especial
de Incentivo a Computadores para Uso Educacional
e o Regime Especial de Tributação para o Programa
Nacional de Banda Larga para Implantação de Redes
de Telecomunicações, altera o Regime Tributário para
Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura
Portuária, institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e o Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores. Dispõe ainda sobre mercadoria estrangeira, cuja importação não seja autorizada
com fundamento na legislação de proteção ao meio
ambiente, saúde, segurança pública ou em atenção
aos controles sanitários, fitossanitários, zoosanitários,
entre outros assuntos que já foram aqui amplamente
mencionados pelos Senadores que me antecederam.
Eu gostaria de fazer três observações que considero importantes. Primeiro, tivemos na tarde de hoje
um exemplo de como as medidas provisórias impedem
o debate, impedem que esta Casa possa melhorar o
projeto vindo do Governo. O Senador Agripino Maia
esteve aqui nesta tribuna, comentando o quanto nós
teríamos ganhado se pudéssemos interferir ou discutir
esse projeto, colocando com sua fala a mão na ferida naquilo que seria a consistência e a fundamentação para a queda dos juros. Ele mexeu e explicou, na
composição do spread bancário, o quanto poderia ter
sido feito nessa medida provisória. Ele relatou a tributação no sistema financeiro, relatou a importância do
cadastro positivo que nós votamos nesta Casa e que
o Governo, há mais de um ano, discute com bancos
e Ministério da Justiça – que não falam a mesma linguagem – a regulamentação desse cadastro positivo.
Mostrou a importância da redução dos compulsórios,
que são instrumentos que encarecem o dinheiro, encarecem o crédito e encarecem, especialmente, via
spread bancário.
Se pudéssemos aqui emprestar nossa colaboração ao Governo neste momento tão importante da vida
nacional, no momento em que nós tentamos restabelecer a credibilidade na nossa indústria, fazendo aquecer
essa indústria, que não reage, apesar de todas essas
ações feitas pelo Governo; ações que consideramos
que não são suficientes e que nem apresentam resultados eficientes, como gostaríamos que apresentassem.
A segunda observação que faço: quero aqui também retomar uma posição aqui expressada pelo PSDB,
no que diz respeito à redução dos impostos, principalmente PIS, Cofins e IPI, para os produtos da cesta
básica. Emenda de autoria do Líder da Bancada do
PSDB na Câmara, Bruno, que, sem dúvida nenhuma,
é uma colaboração importante para que essa medida
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provisória possa também atingir um dos setores sensíveis da sociedade, que é o abastecimento.
Outra observação que faço foi aqui também levantada pelo Senador Aloysio Nunes, que é a restrição
que fazemos à redução, à modificação no processo licitatório dos medicamentos. Nós sabemos que os medicamentos têm sido objeto de desvio de recursos em
todo o País. Temos um histórico nessa direção muito
forte para que possamos, neste momento, refletir sobre esse item, que versa sobre a dispensa da licitação,
ou o que poderíamos chamar do RDC do SUS. Nós já
tivemos o RDC para as obras da Copa, tivemos o RDC
para as obras do PAC e agora temos o RDC do SUS.
Isso, sem dúvida nenhuma, é preocupante, uma
vez que temos um projeto aqui, no Senado da República, amplamente discutido e que versa sobre as modificações na Lei de Licitação, aprimorando essa lei,
o que poderia dar mais segurança ao processo licitatório, também objeto de preocupações desta Casa e
da sociedade brasileira.
Por fim, embora os itens levantados e que vamos
votar aqui hoje sejam importantes, porque nós precisamos realmente de uma desoneração de tributos, para
que haja uma reação da nossa economia, queremos
aqui, mais uma vez, reafirmar que poderíamos fazer
tudo isso através de projeto de lei ou mesmo através
de discussões internas no Senado, apresentando a
nossa colaboração no sentido de superar esse enorme desafio que temos pela frente.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui, fazendo essas observações, reafirmar o ponto de visto do PSDB,
aqui expressado pelo Senador Aécio Neves, aqui expressado pelos Senadores Aloysio Nunes e Mário Couto, enfim, pelos Senadores do PSDB que assumiram
esta tribuna para defender e explicar a nossa posição.
Mas não seremos impedimento para a aprovação dessa
matéria, uma vez que entendemos que é preciso que
seja feita alguma coisa neste momento.
Termino a minha fala parabenizando o Relator da
matéria, Senador Romero Jucá, que, mais uma vez,
mostra sua competência ao relatar matéria de alta relevância como essa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, V. Exa., Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
peço a palavra pela ordem porque estava prevista para
hoje, às 18h30, a instalação da Comissão Especial,
composta de Senadores e Senadoras, para apreciação
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do anteprojeto que trata do Código Penal. Considerando
que estamos em plena Ordem do Dia, eu gostaria de
comunicar às Sras. Senadoras e aos Srs. Senadores
que, após a Ordem do Dia, a reunião acontecerá na
sala 3 da Ala Nilo Coelho. Após a Ordem do Dia, eu
convido as Senadoras e os Senadores que compõem
a Comissão a comparecerem para elegermos o Presidente e o Vice-Presidente da Comissão Especial que
irá tratar da análise do Código Penal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agradecemos a comunicação de V. Exa.
Com a palavra, na sequência, o eminente Senador
Inácio Arruda. V. Exa. tem dez minutos, pelo Regimento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Senadores, a Medida Provisória nº 563,
relatada pelo Senador Romero Jucá, considero das
mais importantes para a manutenção do crescimento
da economia brasileira, afetada pela crise que assola os
países, os chamados países centrais – Estados Unidos
e Europa, especialmente –, e que vem puxando a economia mundial para baixo. E a Medida Provisória, que
resulta no PLV nº 18, tem este sentido: abrir caminhos
para que a economia nacional não sucumba diante
da pressão da desaceleração da economia mundial.
O enfrentamento tem dois grandes movimentos:
o primeiro, com que também concordamos, é a política de redução da taxa de juros, a chamada taxa Selic,
que tem que ser sequenciada, evidentemente, pela
retirada de taxas escorchantes para aqueles que precisam contratar empréstimos com os bancos oficiais
e com o setor bancário privado. Essa é uma medida
significativa, que tem o nosso apoio e que deve ser
mantida; manter esse viés de redução de taxa de juros
tem grande significado para a manutenção do projeto
de desenvolvimento nacional. Passo seguinte, o Governo adota medidas, dentro do Plano Brasil Maior, de
desonerar, incentivar e criar mecanismos de apoio a
determinados setores econômicos de atividades que
possam ampliar a geração de emprego e a distribuição
da renda no Brasil.
Quero destacar, Sr. Presidente, o acolhimento de
uma iniciativa que considero muito importante e que foi
absorvida pelo Relator, que é a renovação dos incentivos fiscais às empresas, até 2018, para instalação,
ampliação, modernização ou diversificação em setores
da economia considerados prioritários para o desenvolvimento regional das áreas da Sudene e Sudam.
Então, Sr. Relator Romero Jucá, eu considero
que essa medida é muito importante para as nossas
Regiões Norte e Nordeste do Brasil.
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Provocado, o Relator acolheu imediatamente proposição que nós oferecemos à sua relatoria.
Quero destacar também setores da economia
regional que às vezes passam despercebidos, são
absolutamente desconsiderados por aqueles que estão mais acomodados na Esplanada, olhando só os
grandes conceitos econômicos, os centros mais dinâmicos da economia, as áreas de maior escala, e não
examinam determinadas atividades que são muito
significativas para as regiões, especialmente a região
em que eu estou, que é a Região Nordeste do Brasil.
São movimentos que têm impacto na nossa economia.
Lá na minha cidade de Fortaleza, nós temos, por
exemplo, as principais indústrias de beneficiamento
de castanha de caju, que geram empregos diretos na
área industrial, não só beneficiando a amêndoa para
exportar, especialmente, gerando divisas para o nosso
Estado, o Ceará, também para o Piauí e o Rio Grande
do Norte, como inovam, do ponto de vista tecnológico, usando o óleo da castanha de caju, que hoje é um
produto sofisticado no mercado internacional. Essas
empresas atuam com a universidade na pesquisa para
elaborar e poder diversificar o uso desse líquido importante, chamado líquido da castanha de caju, que
é um óleo especial.
O Relator acolheu sugestão que ofereci como
emenda e que ele acolhe para beneficiar um setor
industrial importante, que vai desde o beneficiamento
do líquido da castanha de caju, da amêndoa do caju,
até a produção, que é quem segura a economia de
mais da metade dos Municípios do meu Estado, meu
caro Wellington Dias, e V. Exa., que fez um vasto programa de ampliação do plantio de caju no Estado do
Piauí, sabe muito bem que, ao beneficiar esse setor,
beneficiam-se dezenas e dezenas de Municípios dos
nossos Estados, o que inclui o Ceará, o Piauí e o Rio
Grande do Norte, que são Estados todos vizinhos.
O Relator absorveu também emenda muito importante para os nossos dois Estados, Senador Wellington
Dias, que é a que dispõe sobre o beneficiamento da
indústria da cera de carnaúba.
Às vezes, a gente olha e diz: “Mas cera de carnaúba tem algum significado?”. Tem para a nossa região. É importante para a nossa região, é importante
para o setor rural da nossa economia lá do Ceará, lá
do Estado do Piauí.
Por isso, quero ressaltar a importância da adoção
dessas medidas que foram acolhidas pelo Relator Romero Jucá no seu relatório final e agradecer pela sua
sensibilidade para enxergar, às vezes, questões que
a Fazenda não consegue. Às vezes, mesmo usando
lupa não consegue, mas, no debate aqui, V. Exa. percebeu a importância, o significado de poder acolher
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as emendas relativas a essas questões, que são de
interesse regional. Você olha o conjunto do País, você
examina o País inteiro, mas tem de ter a sensibilidade
para enxergar os problemas das nossas regiões.
Por último, quero destacar, meu caro Relator,
matéria que está sendo examinada na 564, mas quero me dirigir a V. Exa., porque V. Exa. também domina
muito esse assunto.
Nós fizemos uma capitalização do Banco do Nordeste em R$4 bilhões. Isso permite uma alavancagem,
de cada bilhão, de pelo menos mais 10 bilhões para
esses bancos, para os nossos bancos regionais, no
caso, o Banco do Nordeste. Mas tem um ponto que
precisamos colocar na mesa para discutir com o Governo, da nossa região, do Nordeste brasileiro.
Meu caro Armando Monteiro, V. Exa. é uma liderança empresarial importante do nosso País. Quando nós conseguimos, então, capitalizar o Banco do
Nordeste, o preço do dinheiro do FNE e do Banco do
Nordeste fica mais caro que o do BNDES.
Então, o que a gente ganha aqui, com a alavancagem, com a capitalização, a gente deixa de levar,
porque o BNDES passa a oferecer um dinheiro mais
barato e deixa em desvantagem o Banco do Nordeste.
Então, aquela indústria que quer ir para a minha
região, para Pernambuco, para o Ceará, que quer ir
para o Piauí, que quer ir para o Rio Grande do Norte,
diz: “Por que eu vou pegar dinheiro no Banco do Nordeste? Vocês alavancaram o banco, mas o dinheiro de
vocês é mais caro. Eu vou buscar no BNDES”.
Então, meu caro Relator Romero Jucá e Liderança do Governo nesta Casa, eu peço que se examine
essa questão de imediato.
Se o BNDES passa a oferecer o dinheiro mais
barato, automaticamente, o dinheiro do FNE e dos fundos do Banco do Nordeste tem de acompanhar. Se ele
não acompanha, o nosso banco, que tem a primazia
de ser o banco responsável pelo desenvolvimento regional, tem de, imediatamente, ser colocado no mesmo
patamar, para não ficar em desvantagem. Isso nós não
podemos, Sr. Presidente, admitir.
Ora, se o Banco Nacional entra com um preço
menor, isso tem de ser automático, imediato. O Banco
do Nordeste tem de seguir imediatamente.
Então, considero que as medidas que nós adotamos, que o Relator adotou, são muito, muito importantes. Conseguimos aqui grandes vitórias; amplia
o potencial de desenvolvimento do nosso País, mas
precisamos afinar mais e mais os mecanismos, para
que eles tenham velocidade e capacidade de acompanhar. No caso específico da questão do BNDES, é
muito importante que ele reduza as suas taxas, lógico,
é muito, muito importante, mas o nosso banco regio-
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nal tem que imediatamente ter o mesmo preço ou um
preço menor. Ele tem de estar em vantagem, não pode
ficar nunca em desvantagem com o BNDES.
Então, Sr. Presidente, quero dizer que estamos
absolutamente de acordo.
Quero cumprimentar o nosso Relator Romero
Jucá, mas já quero deixar essa observação para que
a gente possa ajustar o preço do crédito oferecido pelo
banco da nossa região aos empreendedores, seja o
microempreendedor até o grande empreendedor, que
quer investir no nosso Estado, ou nos Estados da nossa
Região Nordeste e também da Região Norte do País
(Fora do microfone.).
(Interrupção do som.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, e como último orador
inscrito, temos o Senador Flexa Ribeiro. O último seria o Senador Francisco Dornelles, que declinou em
função do horário, mas que, após votarmos a matéria,
fará uma comunicação em relação ao tema.
Com a palavra o Senador Flexa Ribeiro, como
último orador inscrito em função da desistência do
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador
Casildo Maldaner, Sras. Senadoras, Srs. Senadores,
serei breve, até para que possamos votar a Medida
Provisória nº 563.
Quero iniciar as minhas palavras parabenizando
o Senador Romero Jucá, Relator da Medida Provisória nº 563.
Essa medida provisória, como já foi dito aqui
pelos Senadores e Senadoras que me antecederam,
infelizmente, volta a cometer o erro que eu diria que é
o pecado original que há em todas as medidas provisórias e que não deveria acontecer. A Medida Provisória deveria tratar de um único objeto, e não de vários,
como acontece, lamentavelmente, com todas as medidas provisórias encaminhadas pelo Governo para o
Congresso Nacional.
Mas uma parte dessa deficiência – vamos chamar assim –, que era a questão da tramitação, Senador Wellington Dias, já foi corrigida. E repito aqui: lamentavelmente, não foi por nós. Deveria ter sido pelo
Congresso, por nós legisladores. Ela foi corrigida pelo
Supremo Tribunal Federal, que definiu que tínhamos
de instalar as comissões mistas, para que, ao chegar
a Medida Provisória, ela fosse examinada no seu mérito e na sua admissibilidade pela comissão mista, e
não pelos plenários das Casas, o que está acontecendo a partir, me parece, desta Medida 563 ou de uma
anterior a ela.
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Mas quero aqui fazer referência a alguns pontos.
Primeiro à denominação da medida provisória Brasil
Maior.
Senador Eduardo Braga, eu fico muito, como se
diz na minha terra, cabreiro, Senador Pimentel, quando
se denomina... No governo do Presidente Lula, houve
a Medida Provisória do Bem. Lembra-se? Ou seja, se
havia a do bem é porque houve a do mal. Agora vem
a do Brasil Maior. Por quê? Vai ter a do Brasil Menor?
Então é preciso ter cuidado com essas denominações
que o Governo dá às medidas provisórias, porque fica
a gente achando que deve vir algo por aí, Senador
Maldaner, que deve diminuir o Brasil.
Nós queremos que o Brasil seja sempre grande.
Então, que todas as medidas provisórias sejam do Brasil
Maior. Não é isso que todos aqui fazemos, para que o
Brasil cresça, se desenvolva, dê melhor qualidade de
vida para todos os brasileiros?
Mas, como eu disse, há alguns pontos importantes. Tirando essa questão de vários assuntos, objetos,
na mesma medida provisória, nós não vamos criar
dificuldades. Já foi dito aqui por vários Senadores da
oposição que nós vamos votar favoravelmente.
No meu caso, quero agradecer ao Senador Romero Jucá, que acatou uma emenda de minha autoria;
ao Senador Eduardo Braga, que negociou junto ao
Governo o acatamento da medida, Senador Eduardo
Braga, sem compromisso de não veto. E aqui quero
fazer, desde já, um apelo à Presidenta Dilma: Presidenta Dilma, não vete, porque é uma questão de justiça.
Qual foi a emenda que fiz? O Governo Federal, de
forma correta, Senador Eunício Oliveira, preocupou-se
com os tributos que dizem respeito à União: o Imposto
de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O que ele fez na Medida Provisória? Mudou a base
de cálculo desses tributos nas empresas exportadoras
e importadoras. Por quê? Porque, nas operações de
importações e exportações, algumas empresas manipulavam os valores, para transferir os lucros para países com menor imposição tributária sobre essa renda;
ou seja, em vez de se produzir o lucro aqui no Brasil,
esse lucro era produzido lá fora.
E o que o Senador Flexa Ribeiro fez então? Fez
uma emenda, estendendo essa mesma regra para a
CFEM. O que é a CFEM? A Contribuição Financeira
pela Exploração Mineral, é o royalty da exploração
mineral, em que há fundamentalmente interesses dos
Estados mineradores; que é de grande importância
para o Estado de Minas Gerais e para o Estado do
Pará, que são os dois maiores Estados mineradores
do Brasil. Então, nada mais fiz do que pegar o que o
Governo Federal fez, mudando a regra de tributação
para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social
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sobre o Lucro Líquido, e estender para a CFEM. Só
isso. Ou seja, não haverá nada de acréscimo para as
empresas exportadoras.
Portanto, Presidenta Dilma, V. Exa. sabe que
deve aos Estados mineradores. Senador Aécio Neves,
Senador Líder do Governo, Eduardo Braga, Senador
Romero Jucá, V. Exas. sabem que a Presidenta Dilma, que o Governo deve aos Estados mineradores o
novo Código de Mineração. Deve isso há mais de três
anos. Há mais de três anos! É hoje, amanhã; é hoje,
amanhã que vai chegar, e não chega. O que estamos
fazendo aqui, Senador Jucá, é apenas um remendo;
é apenas um remendo, da mesma forma que o Governo fez para o Imposto de Renda e para a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Então, Presidenta Dilma, faço este apelo: Vossa
Excelência sabe que o meu Estado do Pará tem 40%
da sua economia baseada na exportação de minério
não tributável. O Governo Federal não compensa essa
perda de receita de ICMS. Pelo amor de Deus, pelo
menos seja sensível e faça com que, da mesma forma que quer impedir a manipulação e a transferência
de lucro no Imposto de Renda e na Contribuição Social sobre Lucro Líquido para o exterior, faça também
com a CFEM.
Outro destaque que quero fazer sobre esta Medida Provisória é parabenizar o nosso Líder na Câmara,
Deputado Bruno Araújo, de Pernambuco, que fez uma
emenda desonerando a cesta básica. Isso vai trazer
um benefício incomensurável para todos os brasileiros
de baixa renda...
(Interrupção do som.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Quando se retira da cesta básica todos os tributos, faz-se com que, no mínimo, Senador Casildo Maldaner, a
cesta básica reduza de 10% a 15%. Para quem ganha
salário mínimo ou quem está no Bolsa Família, isso já
é um ganho mais do que importante. Então, também
quero pedir à Presidenta Dilma que não vete, porque ela
é a Presidente que tem olhado por todos aqueles que
são menos favorecidos. Realmente o Deputado Bruno
Araújo, do PSDB de Pernambuco, foi iluminado quando fez essa emenda e trouxe para o texto da Medida
Provisória nº 563 a desoneração total da cesta básica
para atender a todos os brasileiros mais necessitados.
Vamos votar a favor da Medida Provisória nº 563.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a discussão, passamos a
ler os destaques que estão sobre a mesa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Eduardo Braga,
como Líder do Governo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Para encaminhar em nome da Liderança do Governo, primeiro cumprimento o exímio trabalho realizado tanto pelo
Relator, Senador Romero Jucá, quanto pela Relatora
revisora, Deputada Rebecca Garcia, bem como pela
nossa Comissão Mista, do Senado e da Câmara, sobre uma matéria extremamente importante, como a já
discutida sobejamente na sessão de hoje, com relação
ao Brasil Maior, à desoneração e o incentivo à atividade econômica e à melhoria de vários instrumentos.
Mas gostaria, Sr. Presidente, de encaminhar, em
nome da Liderança do Governo, contra o requerimento de pedido de destaques, para que possamos votar
em globo. Encaminhamos, portanto, favoravelmente
ao relatório do PLV apresentado pelo ilustre Senador
Romero Jucá, com a recomendação de votarmos contra o requerimento de pedido de destaques que está
sobre a mesa.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Para encaminhar, na sequência, em
primeiro lugar, o Senador Alvaro Dias, que havia pedido, e, em seguida, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Casildo Maldaner, discordo da postura do Líder do
Governo em relação aos destaques. É evidente que,
minoritariamente, temos de nos submeter, mas consideramos da maior importância a supressão do art. 73.
Já fizemos referência, da tribuna, quando discutimos
a constitucionalidade da matéria, a que esse art. 73
traz enormes prejuízos à lisura de procedimentos, facilitando, abrindo portas para a corrupção. A redação
dada por esse projeto à Lei de Licitações não restringe
a dispensa aos medicamentos hemoderivados. Esse
projeto abre um leque de possibilidades ao dispensar
licitação de produtos estratégicos para o SUS e que
serão definidos como tal pelo próprio SUS. Portanto,
nós estamos facilitando, Sr. Presidente, abusos, desvios.
Aprovando esse dispositivo, estaremos mais uma
vez rasgando a Lei de Licitações, retirando princípios
que norteiam a Administração Pública, retirando a
oportunidade de obter a proposta mais vantajosa com
transparência, a que melhor atende, especialmente em
termos financeiros, os interesses do Poder Público.
O Governo, com o RDC, começou a transformar
o processo licitatório em um ato pessoal e discricionário, em um instrumento para o enriquecimento ilícito,
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mais uma vez deixando aos Congressistas o fardo de
aprovar um cheque em branco para dar ao Governo
espaço para fazer escolhas subjetivas, já que é o SUS
quem deve definir o que são produtos estratégicos.
Portanto, Sr. Presidente, seria correto da parte do
Senado Federal suprimir o art. 73. A maioria governista
está assumindo enorme responsabilidade, porque está
abrindo uma porta para as ilicitudes, para a prática da
desonestidade, dispensando de licitações produtos que
são fundamentais e, obviamente, favorecendo aqueles
que se aproximam mais dos que governam o País. É,
portanto, uma injustiça.
Nós estamos acostumados a ver – já em relação
à Copa do Mundo e, depois, em relação ao PAC – a
flexibilização das licitações. Agora o SUS é alcançado
com esse favorecimento, que acaba sendo um prejuízo
à moralidade pública.
Portanto, Sr. Presidente, registramos o nosso
protesto. Nós estamos caminhando mal, nós estamos
estraçalhando a Lei de Licitações. Um país que superfatura obras e que superfatura serviços, um país que
desperdiça bilhões de reais anualmente, estraçalha
uma legislação que teve por objetivo conter o processo
de corrupção na Administração Pública. Por isso, Sr.
Presidente, registramos o nosso protesto.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, para encaminhar, o Líder do PT, Senador Walter Pinheiro, e, em seguida, o
Líder do Governo, José Pimentel. Depois temos ainda
inscrito para encaminhar o Senador Gim Argello.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
esta matéria, além de ser de suma importância, permite
inclusive, de forma, eu diria, muito clara e transparente, Senador Romero Jucá, o acompanhamento, pelos
órgãos de fiscalização, de todas as obras, o incentivo,
o estimulo acompanhado também de um processo de
completa transparência. Portanto essa matéria foi discutida na Comissão e foi até, eu diria aqui, repetindo
uma expressão usada pelo nosso Líder do Governo,
sobejamente bem discutida na Comissão, ao longo de
todo um período, incorporando diversas sugestões,
incorporando diversas emendas.
Então, nesse sentido, nós somos pela aprovação
da matéria e, portanto, neste momento, contrários ao
destaque apresentado, porque nós defendemos, inclusive, em globo, a rejeição de todos os destaques
apresentados para que possamos, no passo seguinte,
aprovar, aqui, a matéria que é de suma importância
para a economia neste País.
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Portanto, o nosso Bloco encaminha o voto contrário à apreciação deste destaque, bem como também à posição para que apreciemos em globo todos
os destaques apresentados.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Para
encaminhar, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, nós temos agora o Líder
do Governo no Congresso, Senador José Pimentel,
depois temos o Senador Gim Argello e, em seguida,
também o Senador Mário Couto, que acaba de se
inscrever.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
nossa posição também é contrária aos requerimentos,
por isso queremos votá-los em globo, lembrando que
a Medida Provisória perde sua eficácia no dia 15 de
agosto e qualquer alteração teria que voltar à Câmara,
que só volta a se reunir no final de agosto, portanto
perderia sua eficácia.
Por isso encaminhamos contra os requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, para encaminhar o Senador Gim Argello, posteriormente o Senador Mário Couto.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
na mesma linha do Líder do Governo, Senador Eduardo Braga, do Líder Walter Pinheiro, dos demais Líderes que encaminharam contra, nós somos também
contrários, pedindo que a gente faça logo a votação.
Nós temos outra medida provisória a votar. Temos que
votar o FGTS que, pela ordem, que foi acordado com
os líderes, logo em seguida os garçons e ainda temos
quatro créditos para os Estados.
Então, Sr. Presidente, vamos ao voto.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, o Senador Mário Couto,
para encaminhar esta Medida Provisória.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
primeiro a responsabilidade, depois o pensamento na
Nação, depois a pressa.
Nós temos que respeitar a nossa Pátria! O que
nós vamos votar aqui é mais uma desmoralização às
leis brasileiras, à Lei de Licitações.
Já não temos mais licitações para as despesas
da Copa do Mundo, brasileiros e brasileiras! Já não
temos mais licitação para as obras do PAC, brasileiros
e brasileiras! Agora, querem acabar... E vão acabar!
Vão acabar porque têm a maioria e o Governo implanta
uma ditadura nesta Casa. O Governo faz o que quer
nesta Casa. O Governo faz o que quer nesta Nação.
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O Governo implanta o que quer nesta Nação. É uma
vergonha!
O povo brasileiro assiste, na tarde de hoje, aos
Senadores contra a sua Pátria, abrindo uma brecha
monstruosa para a corrupção. Como se não bastasse corrupção neste País comandada pelo PT! E aqui
ainda quer se votar com pressa.
O que se faz hoje a esta Nação é um mal estrondoso, e todos os Senadores que votarão a favor,
mais tarde, vão assistir à corrupção que eles mesmos
permitiram, na tarde de hoje.
Como pode, Brasil?
Acabem, então, com a Lei de Licitações. Não demora muito, Sr. Presidente, chegar aqui uma medida
provisória acabando com as licitações, acabando com
a Lei de Licitações, como se este País fosse um país
sério com os seus filhos!
Quanta corrupção! Quantos escândalos! O PT
implantou esta corrupção e quer implantar cada dia
mais, visivelmente, a olho nu, descaradamente! Descaradamente, manda uma lei para cá derrubando a
Lei da Licitação!
Meu querido País, aonde vamos chegar? Aonde
vamos chegar, meu querido País, se uns Senadores não
sabem nem o que estão votando? Não sabem nem o
que estão votando! Se soubessem, não votariam contra
a sua Pátria, contra o seu povo, contra a terra em que
nasceram, sabendo como está a corrupção neste País.
Em plena era do mensalão, em plena era de uma
data infeliz para este País, quando o Presidente Lula
tentou ficar com o Congresso Nacional nas mãos... E
não faria muita diferença se ele ficasse ou não, porque, hoje, eles têm este Senado nas mãos, e fazem o
que querem, ao ponto, Presidente, mais desgraçado
que eu já vi na minha vida, mais desgraçado, de ver
um Senador da República dizer ainda há pouco que
há outro tipo de fiscalização, que não é preciso licitação. É uma desgraça para esta Nação a gente ver
a cada dia tirarem um pouco da seriedade da Lei de
Licitações! É melhor vir uma medida provisória para
esta Casa dizendo assim: roubem, roubem este País,
roubem que nada pega em ninguém! É melhor mandar
uma medida provisória desse nível.
É uma vergonha, Presidente! É uma vergonha o
que se vai votar em termos de despesa de licitação do
SUS na tarde de hoje! Que os Senadores do Governo
não se arrependam com relação ao futuro de seus filhos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrado o encaminhamento, passo
a ler os requerimentos de destaque.
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro destaque
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para a votação em separado para a supressão
do art. 73 do Projeto de Lei de Conversão nº
18, de 2012.
Sala das sessões, 7 de agosto de 2012.
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Assinado, Senadores Alvaro Dias e Aloysio Nunes.
No mesmo sentido, requerimento de destaque
do eminente Senador Aloysio Nunes.
São os seguintes os requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em votação os requerimentos.
Os Srs. Senadores que os aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Rejeitados.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Votação do projeto de lei de conversão,
que tem preferência regimental, nos termos do texto
aprovado encaminhado pela Câmara dos Deputados.
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As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o projeto de lei de conversão, ficam
prejudicadas a medida provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 564, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 19, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 12.453, de 21 de julho de
2011, para conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES, 9.529, de 10 de dezembro de 1997,
11.529, de 22 de outubro de 2007, para incluir
no Programa Revitaliza do BNDES os setores
que especifica, 11.196, de 21 de novembro
de 2005, 7.972, de 22 de dezembro de 1989,
12.666, de 14 de junho de 2012, 10.260, de 12
de julho de 2001, 12.087, de 11 de novembro
de 2009, 7.827, de 27 de setembro de 1989,
10.849, de 23 de março de 2004, e 6.704, de
26 de outubro de 1979, as Medidas Provisórias nºs 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, e
2.157-5, de 24 de agosto de 2001; dispõe sobre financiamento às exportações indiretas;
autoriza a União a aumentar o capital social do
Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco
da Amazônia S. A.; autoriza o Poder Executivo
a criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S. A.– ABGF;
autoriza a União a conceder subvenção econômica nas operações de crédito do Fundo
de Desenvolvimento da Amazônia – FDA e
do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste –
FDNE; autoriza a União a participar de Fundos
dedicados a garantir operações de comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande
vulto; revoga dispositivos das Leis nºs 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, 10.865, de 30 de
abril de 2004, e 12.545, de 14 de dezembro
de 2011; e dá outras providências.
Parecer sob nº 13, de 2012, da Comissão Mista, Relatores: Deputado Danilo Forte (PMDB
– CE); ad hoc: Deputado Arnaldo Jardim (PPS
– SP); e Revisor: Senador Eunício Oliveira
(PMDB – CE), favorável à Medida Provisória,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
19, de 2012, que oferece.
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Concedo a palavra ao eminente Senador Eunício
Oliveira como Relator da matéria.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Presidente.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, trata-se
obviamente da Medida Provisória nº 564 e do Projeto de
Lei de Conversão nº 19 que faz parte da segunda fase
do Plano Brasil Maior, lançado pelo Governo Federal
para estimular a indústria brasileira, garantir desenvolvimento sustentável e permitir que este País enfrente
os problemas provenientes da crise internacional.
Pretende-se obter ganhos em termos de produtividade, geração de emprego e renda, situação que
depende fundamentalmente da manutenção dos investimentos.
A proposta, no item 2.1: aumento do limite de financiamentos passíveis subvenção de R$209 bilhões
para R$227 bilhões nas operações contratadas pelo
BNDES.
O objetivo é exatamente estimular a competitividade da indústria brasileira por meio de modernização
do parque industrial, incentivando a inovação tecnológica e agregação de valores às cadeias produtivas.
Inclui no rol dos financiamentos do BNDES os
projetos de investimento em capacidade tecnológica
de produção de setores de alta intensidade de conhecimento e engenharia, que serão submetidos à aprovação por um conselho interministerial.
Sr. Presidente, também a ampliação da autorização de crédito ao BNDES, que acrescenta R$45
bilhões aos R$55 bilhões já autorizados, totalizando
R$100 bilhões. Qual é o objetivo dessa medida? É
fornecer fonte adicional de recursos ao BNDES, permitindo a ampliação do financiamento de projetos de
investimento.
A inclusão de novos setores no programa Revitaliza, do BNDES trouxe, como objetivo, apoiar a
revitalização das empresas brasileiras que atuam em
setores afetados negativamente pela conjuntura econômica internacional.
E acrescenta novos setores na lista de beneficiários pela subvenção econômica em operações de
financiamento às exportações, do programa Revitaliza,
do BNDES, tais como fabricação de móveis, de material eletrônico e de comunicações, de equipamentos de
informática e periféricos, brinquedos e jogos, de instrumentos de uso médico e odontológicos entre outros.
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Aumenta o alcance do financiamento às exportações indiretas, para fins de acesso a linhas de crédito
e às exportações de bens, via empresas comerciais
exportadoras, incluindo os vendedores de insumos
de bens para a exportação, antes destinado somente
aos fabricantes.
Esta medida, conforme mensagem da Presidenta
Dilma, tem dois desafios básicos: a diversificação da
pauta de exportação brasileira e a ampliação da participação das micro e pequenas empresas no comércio
internacional.
Alteração das Medidas Provisórias que criaram
o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste – FDNE e
do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA.
As medidas propostas têm a finalidade de proporcionar maior flexibilidade e agilidade na execução
das políticas públicas.
Por isso, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
a prorrogação do prazo estabelecido para que o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
assuma a condição de agente operador do Fies.
Esta medida se tornou necessária, considerando
o volume de contratos envolvidos nessa transação de
aproximadamente 600 mil.
Outras medidas com relação ao Fies são apresentadas, como forma de ampliar o acesso dos estudantes de menor renda aos cursos de nível superior
neste País.
Autorização, também, para o Poder Executivo
criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias S.A. (ABGF).
A motivação para a criação da ABGF partiu de
um número significativo de fundos garantidores de diversas áreas criadas pelo Governo Federal. Também
a autorização para a União participar de fundos destinados a garantir operações de crédito ao comércio
exterior ou projetos de infraestrutura de grande vulto.
As alterações do PLV nº 19, de 2012, aprovadas
na Comissão Mista da Câmara dos Deputados com
a participação do Senado é a autorização para que o
nosso Banco do Nordeste do Brasil, encravado no Nordeste brasileiro, especialmente no meu querido Ceará,
possa ter a condição, assim como nós estamos dando
ao BNDES, de fazer o fomento ao desenvolvimento
da indústria e do comércio regional. A União autoriza
que o Banco do Nordeste possa aumentar o seu capital social em R$4 bilhões e o Banco da Amazônia em
R$1 bilhão até 2014.
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Dispensa, ainda, o BNB, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, meus queridos conterrâneos cearenses
e nordestinos, de recolhimento de parte dos dividendos
e juros de 75% sobre o capital próprio devidos à União
a partir de 2014, valores que deverão ser capitalizados para que o Banco do Nordeste possa continuar
investindo, como disse, na indústria, no comércio, na
agricultura e na infraestrutura brasileira e nordestina.
Portanto, a inclusão de outros setores econômicos
no programa Revitalilza, do BNDES, como setores que
especificam processamento de proteína animal, pesca e aquicultura, óleo de palma, torrefação e moagem
de café de fabricação solúvel, castanha de caju – do
nosso querido Ceará e do nosso querido Nordeste e
tão divulgada e produzida ali.
Hoje tivemos oportunidade, Sr. Presidente, de
aprovar a criação do Funcaju, de que tive a honra de
ser o relator, permitindo que o pequeno produtor do
Nordeste brasileiro, o pequeno produtor do Ceará, Senador Gim Argello, possa participar dessa economia,
que é importante para o nosso crescimento e desenvolvimento e pela subsistência dessas pessoas que
tanto necessitam.
Sr. Presidente, com relação a essas medidas tomadas, em relação à Sudene, em relação à Sudam,
em relação ao banco do Nordeste do Brasil, em relação ao BNDES, é pela inclusão que fizemos, nessa
revisão ao PLV 19, que estamos fazendo também
com relação aos bancos administradores do Fundo,
que foi concedida maior flexibilidade para negociar a
inadimplência, tendo como limite mínimo o valor da
operação com os encargos contratuais normais, retiradas as multas, desconsiderando os acréscimos de
inadimplência também.
O Relator transferiu aos bancos administradores
a remuneração dos bancos administradores, a remuneração dos agentes operadores do FNDE e do FDA
pelos serviços de análise de viabilidade econômico-financeira dos projetos, justificando que os bancos
têm custos elevados e que requerem mão de obra
especializada.
Também a inclusão dos projetos de parcerias público-privadas, as chamadas PPPs dos Estados, no rol
dos beneficiários do fundo garantidor para a cobertura
de riscos relacionados às operações de projetos de
infraestrutura de grande vulto e outros projetos. Nessa situação, o Estado beneficiário deverá apresentar
a contragarantia.
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Também a transferência da vinculação do Conselho de Participação em Fundos Garantidores de
Operações do Comércio Exterior do Ministério da Fazenda para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior.
Também a alteração do texto da Lei nº 10.849,
de 2004, com o objetivo de aperfeiçoar as normas do
Profrota Pesqueira, fruto de diálogo com o Ministério
da Pesca, com os demais parceiros operadores do
programa e com o setor produtivo, conforme está justificado no nosso relatório.
Também, Sr. Presidente, a autorização para a
realização de desapropriações em áreas lindeiras dos
complexos aeroportuários para desenvolvimento de
atividades complementares, de suporte aos usuários
de serviços.
Na adequação orçamentária e financeira, Sr.
Presidente, a proposta atende, em termos gerais, às
normas orçamentárias e financeiras estabelecidas na
Lei Complementar nº 101, de 2000, e nas demais leis
orçamentárias, LOA, LDO e PPA, para o presente exercício financeiro, motivo que me levou a concluir pela
adequação orçamentária e financeira.
Sr. Presidente, ao concluir este brevíssimo relatório, eu queria apenas registrar a alegria e o agradecimento ao meu Partido, ao Senador Renan Calheiros
e ao Presidente Sarney, que me deram a oportunidade
de ser o relator revisor dessa importante matéria que
vai capitalizar o nosso querido Banco do Nordeste e o
Banco da Amazônia, Senador Eduardo Braga, que tão
bem é defendido por V. Exa. naquele Estado.
Portanto, por essa oportunidade que me dá o Partido de ser o relator revisor dessa importante matéria
que vai capitalizar o Banco do Nordeste do Brasil – um
anseio antigo de todos nós cearenses, de todos nós
nordestinos, dos empresários de vários setores, dos
pequenos, dos microagricultores sofridos do Nordeste
brasileiro, especialmente neste ano de seca, Senador
José Agripino – é que nós temos consciência de que,
ao relatar essa matéria e pedir o apoio e a aprovação
na noite de hoje, estamos contribuindo para o crescimento do Brasil, para o desenvolvimento do Brasil e,
especialmente, para a solidez do Banco do Nordeste,
da expectativa positiva em relação à Sudene, e também, Sr. Presidente, por que não dizer, do desenvolvimento do Nordeste brasileiro, mas, especialmente,
do meu querido Ceará, a quem tanto devo.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sras. e Srs. Senadores, pelo apoio
que tenho certeza darão à aprovação desta importante
matéria para que continuemos com a segunda fase do
chamado Brasil Maior.
Muito obrigado e boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Prestados esses esclarecimentos,
passa-se à apreciação da matéria.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Líder do Governo, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para dizer a V. Exa. do entendimento
de todas as Lideranças favorável, portanto, à medida
provisória, não só com relação aos aspectos de relevância, de constitucionalidade, de boa técnica legislativa, mas também com relação ao mérito.
Portanto, V. Exª pode ir direto ao voto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores
que aprovam os pressupostos de relevância, urgência
e adequação financeira e orçamentária permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do Projeto de Lei de Conversão, da Medida Provisória e das emendas em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Votação do Projeto de Lei de Conversão que tem
preferência regimental, nos termos do texto aprovado
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, ficam
prejudicadas a Medida Provisória e as emendas a ela
apresentadas.
A matéria vai à sanção.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Comunico que a pauta...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, pela ordem.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Comunico que a pauta se encontra liberada neste momento.
Pela ordem, o Senador Flexa Ribeiro?
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Isso.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
É para pedir a inversão...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o Líder do Governo, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – É para pedir
prioridade de votação para o Projeto de Lei Complementar que trata da multa sobre o FGTS. O projeto
está na pauta, parece-me que como Item 6 da pauta.
Peço, portanto, prioridade de votação.
Há entendimento com as Lideranças sobre o
tema, que é extremamente importante para a Nação
brasileira. Portanto, faço o apelo a V. Exa. para colocar
com prioridade em votação o projeto do FGTS, cumprindo um acordo firmado entre todas as Lideranças
em torno desse tema, até para que pudéssemos votar
as duas medidas provisórias.
Portanto, é um tema de interesse nacional, fruto
de um acordo, do entendimento, sendo uma matéria
em que o Senador Romero Jucá trabalhou arduamente
para que pudesse entrar em votação.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, da mesma forma que o Líder Eduardo
Braga, também existe entendimento para que, logo
depois dessa matéria, haja inversão para colocar em
votação o projeto de lei dos garçons. Já há acordo
com todas as Lideranças para que possamos fazer a
votação, sem discussão, logo em seguida à votação
do projeto do FGTS.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Presidente, pela ordem.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senador Gim, V. Exa. fala por qual bloco?
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A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Só
um minutinho, Senador Flexa Ribeiro.
Falo também...
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Por que bloco?
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Muito
obrigado, Senador Flexa Ribeiro.
Falo pelo PTB e falo pelo glorioso bloco União
e Força.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Bloco União e Força.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, nós temos aqui a matéria conduzida pelo Líder do Governo Eduardo Braga.
Não havendo objeção, nós vamos colocá-la em
votação.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – É
o projeto do FGTS.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mas, pela ordem, vamos ouvir o Senador Flexa Ribeiro, depois Agripino Maia, o Líder Walter
Pinheiro e também o Senador Paulo Paim.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, Senadora Lídice da Mata.
Estou aqui há algum tempo solicitando.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – E a Senadora Lídice da Mata, perdoe-me.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Eu
estou do outro lado, e o senhor não me viu.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, V. Exa. está inscrita.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA.) –
Pela ordem. Serei breve.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, então, o Senador Flexa
Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para agradecer
o Relator da Medida Provisória nº 564, o Senador Eunício Oliveira, que acatou...
Senador Eunício Oliveira!
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Eu quero agradecer ao Senador Eunício Oliveira, Relator da Medida Provisória 564, que acatou uma
emenda de nossa autoria, que incluiu os setores de
pesca e de óleo de palma entre os setores beneficiados com o crédito subvencionado previsto no art. 2º
da Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007.
Tinham esquecido. Eram vários os setores atendidos – de fabricação de artefatos de madeira, de fertilizantes, de fabricação de produtos cerâmicos, fabricação
de material eletrônico, fabricação de equipamentos de
informática – e eu fiz uma emenda incluindo a pesca
e o óleo de palma, que são importantes para o meu
Estado do Pará.
O Senador Eunício Oliveira atendeu, acatou a
emenda e eu quero agradecer, porque agora se transformou, com a aprovação da medida provisória, e vai
à sanção da Presidente Dilma, que vai beneficiar também os empresários desses dois setores, não só do
Estado do Pará, mas de todos os Estados brasileiros
que trabalham nesses setores, tanto da pesca, quanto
do óleo de palma.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é só
para reiterar os termos do acordo que foi feito para que
nós pudéssemos votar o fim da multa dos 10% do Fundo
de Garantia, que é uma matéria de interesse nacional.
Eu queria, a par de anunciar o cumprimento do
acordo, pedir aos Senadores que não se ausentassem,
porque se trata de um projeto de lei complementar, que
exige quórum qualificado com 41 votos “sim”.
Nós vamos honrar o compromisso. Foi uma proposta nossa ao Líder do Governo, plenamente acatada, com o “de acordo” de todos os Líderes, e é uma
matéria que vai, só ela, justificar a convocação extraordinária desta semana.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência dos inscritos pela ordem,
Senador Walter Pinheiro; depois, o Senador Paim e a
Senadora Lídice da Mata.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
quero só concordar com o projeto do FGTS e o projeto dos garçons, mas eu queria chamar a atenção até
do próprio Líder do Governo e do Líder do DEM, José
Agripino, porque, na realidade, são duas matérias. Eu
diria até três, porque tem uma matéria que trata da De-
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fensoria também, e nós havíamos feito o acordo para,
neste esforço, também buscarmos a votação.
Há o projeto de lei de cotas, que quero reafirmar
a importância de apreciarmos; a PEC que trata da profissão de jornalistas; e o projeto da Defensoria.
Então, seria importante que nós votássemos essas matérias acordadas – a do FGTS e o projeto de
lei dos garçons –, mas que também buscássemos o
acordo para apreciação da matéria que trata das cotas
e da matéria que trata da PEC dos jornalistas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, concedo a palavra ao
eminente Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, mesmo antes do recesso, nós havíamos firmado um acordo em
plenário para votar o PL nº 180, referente às cotas.
Depois, fizemos outro acordo, reafirmando que votaríamos nesta semana. Então, o apelo que faço é para
que os Líderes possam garantir a votação do PL nº
180, que trata das cotas.
Reafirmo, Sr. Presidente: 90% dos alunos brasileiros do ensino médio estão nas escolas públicas, e
o projeto apenas quer garantir para os 10% que não
estão nas escolas públicas que tenham 50% das vagas,
mas quer deixar que os 90% que estão nas escolas
públicas tenham 50% das vagas.
A Câmara já aprovou por unanimidade; o Supremo já decidiu não só em uma situação, mas decidiu
também na questão do Rio Grande do Sul, decidiu no
ProUni, que as cotas são condicionais. Vamos seguir,
minimamente, o exemplo, Sr. Presidente, da Câmara
e do Supremo. Agora é a vez de o Senado tomar uma
posição.
Por isso, faço o apelo para que cumpramos o
acordo e votemos o PL nº 180.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, concedo a palavra à
Senadora Lídice da Mata.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, em
nome do PSB, quero concordar com a votação do projeto do FGTS, mas quero lembrar aos Líderes desta
Casa, ao Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB,
e ao Senador Agripino, que nós, no encerramento do
semestre, antes do recesso, acordamos, em plenário,
a votação, para trazer à pauta e à votação a PEC dos
jornalistas, a lei de cotas, a PEC da defensoria e dos
garçons.
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Por isso, faço o apelo, porque acordo publicado,
acordo feito em plenário precisa ser garantido, senão
vamos ter de partir para a prática de que, agora, para
se fazer acordo, teremos de assiná-lo, para que ele seja
garantido pelo conjunto dos Líderes. Não é certo que
tenhamos feito um acordo público, que as categorias
tenham se mobilizado para estarem aqui presentes e
que nós possamos correr o risco de, novamente, não
aprovar esse acordo.
Estou disposta a ficar aqui até meia-noite, até a
hora que for.
A PEC dos jornalistas é um compromisso especial do PSB, e nós gostaríamos de apelar a todas
as lideranças para que hoje fosse um dia glorioso de
votação no Senado, votando tudo que é de interesse
da Nação brasileira. E essas matérias que aqui foram
acordadas, certamente, são do interesse do nosso povo.
Muito obrigada.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Todas as matérias estão na pauta, estão
na Ordem, todas elas. Agora, aqui, estamos tentando
colocar em votação o que for acordado.
Vamos ouvir o Líder do PMDB.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
em nome da bancada do PMDB, eu queria rapidamente
comunicar a V. Exa. e à Casa, de resto, que a Senadora Lídice da Mata tem absoluta razão. Nós fizemos um
acordo com relação à pauta nominada pela Senadora.
No que depender do PMDB para nós votarmos, para
levarmos essa pauta adiante, nós estamos dispostos
a fazê-lo, Sr. Presidente.
Desse modo, a Senadora tem absoluta razão.
Nós fizemos um acordo, há um acordo, e nós estamos
prontos para votar, como consequência desse acordo.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Havendo entendimento, então, passa-se ao Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007– COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 671, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 198, de 2007– Complementar,
do Senador Renato Casagrande, que acres-
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centa parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a
extinção de contribuição social.
Pareceres sob nºs 2.016, de 2009, e 722, de
2012, das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Adelmir Santana, favorável, com a Emenda nº
1-CAE, que apresenta; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania (em audiência, nos termos do Requerimento nº 501,
de 2012), Relator: Senador Romero Jucá, favorável ao projeto, com a Emenda nº 2-CCJ, que
apresenta; e pela prejudicialidade da Emenda
nº 1-CAE.
Discussão do projeto e das emendas, em turno
único.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Para esclarecimento?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Apenas para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Para discutir, tem a palavra o Senador
Relator Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Quero apenas, Sr.
Presidente, fazer um apelo às Sras. Senadoras e aos
Srs. Senadores que estão nos seus gabinetes para
que venham votar.
Esse Projeto é um projeto de lei complementar.
Nós estamos extinguindo a multa de 10% que o empregador paga. Isso não cria nenhum embaraço ao
empregado. Não se está diminuindo nada do empregado. Nós estamos diminuindo o custo Brasil. Portanto, é
uma matéria importante. Essa multa foi criada para se
pagar um débito que existia do FGTS com os empregados. Nós fizemos aqui, no Senado, a renegociação.
Fui Relator dessa renegociação. Um débito de R$40
bilhões foi pago aos trabalhadores. O pagamento desse valor já foi encerrado desde 2009. Portanto, não há
mais motivo para a cobrança dessa multa, e devemos
encerrar, então, essa cobrança.
Encaminho favoravelmente. Peço o apoio e o voto
de todos os Srs. Senadores e das Sras. Senadoras.
Volto a registrar: precisaremos de 41 votos, porque se
trata de lei complementar.
Peço a presença de todos aqui, no plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa lembra aos Srs. Senadores que
essa proposta que está aqui, de redução de 10% da
multa, requer duas votações nominais. É uma legislação complementar. E a dos garçons, da mesma forma,
requer duas votações nominais. É só para lembrar que
isso é necessário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas para...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, também. Centrados, o
dos jornalistas e o das quotas, que também requerem
votação nominal.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O das quotas, não é. O dos jornalistas
é nominal; e o das quotas, não.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Alvaro Dias, para discutir, Líder do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Apenas para registrar a posição do PSDB, favorável.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
Partido aceitou o acordo exatamente para votar esse
projeto, em razão da sua importância sobretudo para
os trabalhadores brasileiros. Fizemos o acordo, admitindo a votação da medida provisória que antecedeu
esta votação, exatamente para que pudéssemos votar com o quórum necessário para a aprovação desse
Projeto nº 198.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, eu queria fazer um apelo, para que se pudesse abrir o painel, enquanto se encaminha a votação.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Não, não, Sr. Presidente. É uma questão de ordem,
de encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Segue a discussão.
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O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Sr. Presidente, é uma questão de encaminhamento
da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Para encaminhamento, o Senador...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Sem
revisão do orador.) – Esse tratamento que estamos
dando aqui, em relação à questão dos jornalistas, não
é uma questão honesta. Nós estamos discutindo isso
há várias sessões. Várias! Há opiniões de Senadores
contrárias à matéria. E nós absolutamente concordamos: é uma questão de opinião. Mas há uma maioria que já votou na primeira votação. Nós discutimos
seguidamente a votação dessa matéria. Ela deveria
estar como primeiro ponto de uma pauta como a de
hoje. É votação em segundo turno. Essa votação tem
sido protelada.
Portanto, a minha opinião é que deveríamos votar
primeiro a PEC dos Jornalistas e, em seguida, votaríamos a matéria...
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Não,
senhor. Antes dos garçons, não.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
– Não, senhor, quem? Não, senhor, quem? Não tem
esse negócio de não, senhor, não, rapaz! Discutimos
isso aqui seguidamente. Agora, se não querem votar
a matéria dos jornalistas, então digam: eu não quero
votar essa matéria. Eu sou contra essa matéria.
Eu conheço o procedimento. Eu conheço o encaminhamento. É uma questão de agir de forma a garantir que se vote com o quórum, porque se trata de
uma emenda constitucional. Para matéria de lei complementar, são necessários 41 votos “sim”. Assim nos
advertiu o nosso colega, Senador José Agripino, no
sentido de que a matéria exige 41 votos “sim” para ser
aprovada. E a emenda constitucional exige 49 votos
“sim”. Então, precisamos manter um quórum elevado
em relação à emenda constitucional.
Temos concordado com a aprovação de seguidas emendas constitucionais. Há uma matéria para a
qual o Senador Gim Argello tem feito um apelo, e nós
concordamos de forma absoluta. Refiro-me à matéria
dos garçons. Mas não queremos que isso ocorra em
detrimento de matéria sobre a qual temos discutido
intensamente.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Mesmo porque já votamos.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Porque não podemos brincar com as matérias. Se for o
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caso, nós temos que estabelecer, porque não vou, não
posso, como Relator – e está aqui o Senador Valadares,
que é autor da matéria –, entrar em uma discussão de
votação de uma emenda constitucional para colocá-la
em um calvário. Não vamos fazer isso, porque agimos
com honestidade com o que estamos fazendo.
Se os nossos colegas, líderes partidários, consideram que não é possível votar, que digam: vamos votar
em outra hora e em outro dia. Mas vamos votar com a
consciência de ter um quórum elevado para garantir
que tenhamos a possibilidade de aprovar a matéria,
porque não vamos votar matéria aqui simplesmente
para cumprir uma pauta.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não. Na sequência... Podemos
encerrar a discussão...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
V. Exa. sabe que nós somos do acordo. Nós sempre
somos do acordo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vamos abrir...
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Vamos
votar, Sr. Presidente. Pode abrir o painel.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– A proposta que os líderes estão fazendo para o Senador Inácio Arruda e para a Senadora Lídice da Mata
é exatamente esta: votamos agora a dispensa da multa
de 10% do FGTS, veremos o quórum e, em seguida,
decidiremos pela votação. E pela votação dos garçons
também. Eu acho que o Senador Gim não colocará
qualquer dificuldade com relação a isso.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Não
tem dificuldade nenhuma. Não vejo dificuldade nenhuma.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Da
mesma forma, Sr. Presidente, queremos tranquilizar o
Senador Inácio Arruda. Nós não colocamos obstáculo
a que se vote a matéria que ele deseja seja votada, a
dos jornalistas, inclusive já votei favoravelmente a ela.
Não há nenhum impedimento de nossa parte. Apenas
queremos votar urgentemente a matéria do FGTS, em
primeiro lugar, porque já foi anunciada pelo Presidente. Depois, poderemos votar a matéria proposta pelo
Senador Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a discussão da matéria do
FGTS. Vamos abrir o painel para votação.
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Em votação o projeto sem prejuízo das emendas.
Vamos abrir o painel. Em seguida, vamos ver se
votamos, na sequência, a matéria dos jornalistas ou
a dos garçons. Será como os líderes encaminharem.
(Procede-se à votação)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente. Encaminha o voto
favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Além dessas matérias, temos ainda
quatro créditos, que interessam a quatro Estados,
cidades importantes de quatro Estados, para serem
votados hoje.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, o PSB vota “sim”.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, o PR encaminha o voto “sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim” e
faz um apelo aos Senadores da Bancada que estão
em outras dependências para que, por favor, venham
ao plenário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PR encaminhou voto “sim”.
O PMDB encaminhou voto “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente, e apela aos Srs.
Senadores que compareçam ao plenário.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – O
PT encaminha o voto “sim”, e o nosso Bloco encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PT encaminhou o voto “sim”.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – O
PP, Sr. Presidente, encaminha...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, o PDT encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – O
PSDB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, o Bloco União e Força – PTB, PR e PSC
– encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Bloco União e Força encaminha o
voto “sim”.
Os Srs. Senadores e as Sras. Senadoras já podem votar. O painel está aberto.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, só uma questão de esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Após esta votação, nós vamos votar a PEC dos
Jornalistas e, em seguida, vamos votar o projeto de
interesse dos garçons, o PL dos Garçons, projeto que
terá também meu total apoio. Aliás, quero manifestar
meu apoio à PEC dos Jornalistas e ao projeto de lei
que beneficia os garçons, de autoria do Senador Gim.
Gostaria de confirmar se é essa a ordem de votação.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, para não tumultuar: a sequência não era,
depois desta votação, votarmos a Lei Reginaldo Rossi, que é a Lei dos Garçons? Depois votaríamos a dos
jornalistas. Não é essa a sequência, Senador Gim?
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – É isso.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Eu consulto as Lideranças para saber
se já posso abrir o painel. Todos os Srs. Senadores e
as Sras. Senadoras já votaram? O Senador Dornelles
votou?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Em
seguida, as quotas, não é, Sr. Presidente? Dá para
votar as cotas hoje também.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, o acordo foi feito para votar o projeto de
lei de interesse dos garçons. Por favor, vamos colocar
em votação o Projeto de Lei dos Garçons. Votamos
sem discussão, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Francisco Dornelles, o Rio
aguarda a votação do Senador Francisco Dornelles.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu gostaria de solicitar, se possível, pelo menos a leitura da
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PEC nº 82, que trata da Defensoria Pública da União,
que é matéria muito importante. Se for possível, seria
conveniente pelos menos encaminhar essa matéria de
grande interesse social e nacional.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A tese que a Senadora Ana Amélia
levanta...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A tese que a Senador Ana Amélia levanta é a discussão. Não haverá problema.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, solicito a V. Exa. também, dentro desse
entendimento, dessa harmonia em que nós nos encontramos hoje aqui, no retorno do recesso parlamentar,
poderíamos também – é uma solicitação do Senador
Clésio, do Senador Perrella – colocar em votação a
criação do TRF da 6ª Região, PEC nº 65. O projeto já
se encontra na Mesa em condições de votação, e tenho
certeza de que será uma votação também consensual,
após o projeto dos garçons, que também terá o nosso
apoio, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Aécio Neves, encontra-se na
Mesa e, havendo entendimento, não haverá problema nenhum em colocarmos em discussão e votação.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, uma questão de ordem.
A matéria dos garçons tem acordo com todos os
líderes. Por favor, coloque-a em votação. Vamos fazer
uma votação rápida. A matéria é muito importante para
essa laboriosa categoria. São profissionais sofridos.
Por favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa lembra que, além dessa votação do Fundo de Garantia, há mais uma votação. São
duas dessa votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Podemos abrir o painel.
(Procede-se à apuração.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Pode abrir o painel, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – SIM , 62; zero NÃO e zero Abstenção.
Aprovado por unanimidade.
Vamos agora à votação da Emenda nº 2, que é
sobre a mesma matéria, que requer também a votação especial da CCJ.
Os Srs. Líderes poderão orientar a votação.
(Procede-se à votação)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente, só para orientar que essa emenda fixa
prazo para a lei começar a viger exatamente para dar
tempo para votar na Câmara dos Deputados. Então,
o prazo é 30 de junho de 2013, e foi dado o parecer
favorável. Então, peço voto “sim” também para essa
emenda, para que o projeto fique completo e vá à Câmara dos Deputados. É isso.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa autoriza a abertura do painel
para que as Sras. e os Srs. Senadores já possam iniciar a votação.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Seguindo o apelo do Senador Romero Jucá, o PSB
votará “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Senadora Lídice da Mata também
encaminha “sim”.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, o PR encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Blairo Maggi encaminha o
voto “sim”.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, o PRB encaminha o voto “sim”.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, o PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PDT encaminha o voto “sim”.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
O PCdoB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, o Partido dos Trabalhadores encaminha o
voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PCdoB também vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Democratas vota “sim”.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – O
PSDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PSDB vota “sim”.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
vota “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PP vota “Sim”.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– O PSOL vota “Sim”, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PSOL vota “Sim”.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, o PMDB recomenda o voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PMDB recomenda o voto “Sim”.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, a Liderança do Governo recomenda
o voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Líder do Governo recomenda o voto
“Sim”.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP –
RJ) – O Partido Progressista vota “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, o Bloco União e Força vota “Sim”. PTB,
PR e PSC.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Ricardo Ferraço e
Sérgio Souza.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Chamo a atenção de V. Exa. para a necessidade de
nós votarmos as operações de crédito que constam
à mesa. Temos operação de crédito importante para
o Estado do Ceará, para o Estado de Santa Catarina;
e temos também uma relevante operação de crédito
para o Município de Colatina, no norte do meu Estado,
para que possamos fazer investimentos para ampliarmos a cobertura e o saneamento básico, de modo a
recuperarmos o Rio Doce.
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Chamo atenção para que possamos estar com
nossa atenção concentrada em relação a esses temas
que foram aprovados hoje pela manhã, na Comissão
de Assuntos Econômicos.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – As ponderações de V. Exa. estão anotadas. Estão à mesa para votarmos. E o grande Município
de Colatina, com mais de 200 mil habitantes, merece.
Pois não, Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto aguardamos as votações, eu gostaria de fazer
um registro, pela ordem.
Hoje, quando comemoramos o sexto ano da
Lei Maria da Penha, um jornal de grande circulação
no meu Estado, o Gazeta do Povo, traz uma notícia
muito boa. E isso, Senadora Ana Rita, acredito que é
um pouco em decorrência das atividades, das ações
da CPMI da Violência contra a Mulher, que esteve
no Paraná.
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A notícia é que o Paraná ganhou cinco novas
varas da mulher, em várias cidades, entre elas Foz
do Iguaçu, Curitiba, Região Metropolitana, Região de
Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel.
O Paraná por inteiro sendo atendido mostra que
ações como essa de uma CPMI que investiga a violência contra a mulher traz resultados positivos na prática
de gestões em favor da defesa da mulher.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Posso abrir o painel? Todos os Srs. Senadores e Senadoras já votaram? Se todos votaram...
Senadora Lúcia Vânia está votando.
O Senador Suplicy... Senador Eduardo Suplicy.
Todos votaram? O Suplicy votou; Lúcia Vânia
votou.
Podemos abrir? Podemos abrir? Vamos abrir.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – SIM, 63 votos; zero NÃO e zero Abstenção.
Aprovada a matéria.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Aprovada a emenda, fica prejudicada
a Emenda nº 1 da CAE.
Sobre a mesa, parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão a redação final. (Pausa).
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, questão de ordem.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner, Bloco/
PMDB – SC) – Primeiro, Benedito de Lira; depois, Senador Gim Argello.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, há
poucos instantes eu pedi a palavra pela ordem a V.
Exa. para comunicar aos Srs. Senadores e Senadoras quanto à reunião da Comissão Especial que vai
eleger o presidente e o vice-presidente para cuidar do
Código Penal.
Considerando, Sr. Presidente, que nós não sabemos até onde vamos nesta reunião, eu gostaria de
reconvocar os Srs. Senadores e Senadoras para amanhã, às 10 horas, na sala da Comissão de Justiça, para
que a gente possa fazer...
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Às nove e meia.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Às nove e meia? Bom, então, fica nove e meia, porque
normalmente, nove e meia... Então, vamos fazer às 10
horas. Está bom, Sr. Presidente?
Eu queria comunicar mais uma vez aos Senadores
e Senadoras que compõem a Comissão Especial que
vai analisar o Código Penal para estarem, amanhã, na
sala da Comissão de Justiça, às nove e meia da manhã.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Feita a comunicação para a instalação da Comissão do Código Penal, para amanhã às
9 horas, na respectiva sala, conforme o comunicado
por quem tem o direito de convocar: Benedito de Lira.
Se houver acordo, vamos votar agora a proposta dos garçons; em seguida, vamos votar a PEC dos
jornalistas. É isso? Vamos dar sequência? Nós temos
mais uma PEC para votar. Temos os créditos e temos
outras propostas.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Podemos dar sequência?
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Podemos.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Discussão, em turno único...
O Líder do PMDB...
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria só fazer um apelo a V. Exa.,
antes de V. Exa. anunciar a votação, com relação à
necessidade de nós contarmos mais uma sessão de
prazo de discussão com relação à Proposta de Emenda
à Constituição nº 65, de 2011, que teve como primeiro
signatário o Senador Clésio Andrade, que foi aprovada,
na Comissão de Constituição e Justiça, com parecer
do Senador Aécio Neves. De modo que é fundamental
que, a exemplo das outras emendas constitucionais,
possamos, com relação a essa medida provisória,
contar prazo para votar essa PEC, que é importante
e fundamental para Minas Gerais, no próximo esforço
concentrado.
Era esse o apelo que, em nome da Bancada do
PMDB, gostaria de fazer a V. Exa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O apelo de V. Exa. será levado em consideração. Inclusive o Senador Aécio Neves já ponderou,
e até o Senador Clésio Andrade veio pessoalmente,
preocupado. Minas está de pé nessa questão. Não
haverá problema, inclusive porque não há necessidade de quórum.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, peço
a V. Exa. que, da mesma forma, assim como solicitou o
Senador Renan Calheiros, inclua a PEC nº 123/2011,
que é a PEC da Música, para contagem, a fim de que
possamos dar prosseguimento à deliberação dessa
matéria.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, com relação a essa questão da PEC
da Música, houve um requerimento, apresentado e
aprovado pelo Plenário, sobrestando a votação, para
que pudéssemos buscar um entendimento, inclusive
numa discussão com a própria Comissão de Constituição e Justiça e com lideranças a respeito do tema.
Portanto, há um requerimento...
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Sr. Presidente, ainda em relação à PEC da
Música, há emendas. Então, não há como votar no
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plenário. Ela deve voltar, naturalmente, à Comissão
de Constituição e Justiça.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a PEC da Música, há um requerimento na mesa que precisa ser votado anteriormente.
Há um requerimento na mesa.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – É, o
requerimento não foi votado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não foi votado ainda.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente. Então, não há sobrestamento.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A preliminar é votar o requerimento.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, assim como está se exigindo a tramitação
da PEC dos Jornalistas, estamos solicitando a tramitação, da mesma forma, nos mesmos termos, pelas
mesmas razões, da PEC da Música.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, sugiro que comecemos a votação da PEC dos
Jornalistas para ganharmos tempo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/PMDB – SC) – Vamos, então, seguir conforme o
acordado.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vamos votar, então, agora, na sequência.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, quero aqui
ratificar os apelos que já foram feitos pelo nosso Líder,
Senador Walter Pinheiro, e também pelo Senador Paulo
Paim com relação ao Projeto de Lei nº 180, que está
na pauta, é o terceiro item da pauta, seria o primeiro
a ser votado após as medidas provisórias. Então, faço
um apelo para que ele seja votado na sessão de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Está na pauta e, de acordo com o entendimento, será votado.
Vamos dar sequência, então.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Enquanto a Mesa define os procedimentos
seguintes, peço que coloque imediatamente em discussão e votação o projeto de lei dos garçons e, em
seguida, a PEC dos Jornalistas. Em seguida, discutiremos quais os outros projetos.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 652, de 2011, complementar, do
Senador Gim Argello, que modifica as leis...
Foi feito entendimento de que se vota antes?
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Não. Na verdade, gostaria de discordar, Sr. Presidente,
porque houve um entendimento anterior. Estamos no
segundo turno da PEC dos Jornalistas...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa não foi...
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Não há nenhuma comparação ou correlação entre
PEC de Jornalistas e PEC da Música. Seria inclusive
uma incongruência do Líder que liberou sua bancada para votação dizer que há esse impedimento. Nós
estamos apelando a este plenário no sentido de que
fizemos esse acordo. Inclusive o Senador Gim Argello,
um companheiro, um amigo, a quem peço. Nós temos
o compromisso de votar a PEC dos Garçons, mas que
possamos encerrar o debate aprovando a PEC dos
Jornalistas, com o qual o Senado já se comprometeu,
aprovando-a no primeiro turno. Então, eu peço...
São semanas e semanas sem discussão. Semanas e semanas em que a Fenaj está aqui, em que os
estudantes estão aqui. Não é possível!
Muito obrigada.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não há problema. A Mesa recebe orientação dos entendimentos.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – A
Lídice está certa.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Nós concordamos. E eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um apelo ao Senador Gim Argello.
É mais racional que votemos primeiro a PEC e, em
seguida, votemos a lei complementar. Há um compromisso da Casa e de todos os Líderes para que isso
aconteça. Não há problema nenhum.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
O Senador Gim já conquistou todo o voto em plenário
para o projeto de lei complementar.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, como o compromisso é do Plenário em
votar essa matéria que é muito importante, que é a
matéria dos garçons, vou concordar com a dos jornalistas, que é uma categoria de que gosto muito, mas
logo em seguida, por favor, vamos votar, até que enfim,
a dos garçons deste País.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas uma...
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Terceira sessão de discussão, em segundo turno...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Ele
tem o coração bom, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
2009, tendo como primeiro signatário...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Mas,
depois, o projeto do Reginaldo Rossi imediatamente.
Garçom. O projeto dos garçons.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – ... tendo como signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que acrescenta o art. 220-A
à Constituição Federal, para dispor sobre a exigência
do diploma de curso superior de comunicação social,
habilitação jornalismo, para o exercício da profissão
de jornalista.
Parecer sob o nº 1.354, de 2011, da Comissão
Diretora, Relator: Senador João Ribeiro, oferecendo a
redação para o segundo turno.
Em discussão a proposta.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes para
discutir.
Com a palavra, por dez minutos, o eminente Senador Aloysio Nunes, pelo Regimento Interno.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, em 2009,
o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o
artigo de um decreto-lei. O decreto-lei que continha o
artigo considerado inconstitucional começa assim: Os
Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar, usando as atribuições que lhes confere
o art. 3º, do Ato Institucional nº 16, de 14 de outubro
de 1969, c/c o § 1º, do art. 2º, do Ato Institucional nº
5, de 13 de dezembro de 1968 decretam.
E aí vem o decreto. Esse decreto-lei contém um
artigo que exige o diploma de curso superior como
condição para o exercício da profissão de jornalista.
Trata-se, portanto, de artigo que consta de Decreto-Lei da Junta Militar que governou este País,
que esteve em vigor essa obrigatoriedade, durante
quarenta anos, de 69 a 2009. Em 2009, o Supremo
Tribunal Federal considerou que a norma que exige o
diploma de jornalista como condição para o exercício
profissional, era incompatível com a Constituição de
1988 e, portanto, expulsou essa norma, que contém
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exigência de diploma de jornalista, do ordenamento
jurídico brasileiro.
Essa foi uma de decisão do Supremo Tribunal
Federal, embasada em argumentos sólidos. O principal argumento é que a profissão de jornalista é estreitamente vinculada à liberdade de expressão. Os
jornalistas, diz a decisão do Supremo, são a própria
manifestação da liberdade de pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada.
Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam
profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de
expressão.
Sendo assim, o Supremo Tribunal Federal considerou que as liberdades de informação e de expressão,
a liberdade de imprensa, somente pode ser restringida em hipóteses excepcionais, sempre em razão da
proteção de outros valores como o direito à honra, à
imagem, à privacidade e à personalidade em geral.
Em consequência disso, as exigências impostas para
o exercício da profissão de jornalista pela lei deveriam
obedecer a condições – digamos – extremamente restritivas. Não se poderia colocar a exigência de uma qualificação profissional específica, de um diploma de curso
superior específico para o exercício dessa profissão.
O que faz o Congresso Nacional depois dessa
decisão? E o que está querendo fazer o Senado hoje?
Está querendo colocar pela janela do ordenamento
jurídico brasileiro uma norma que o Supremo Tribunal
Federal expulsou dele pela porta. Trata-se exatamente
disso, de tentar burlar mediante um artifício da escolha
da emenda constitucional como instrumento jurídico
uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que colocou a norma fora do ordenamento jurídico nacional.
A lei pode ser diferente, o ordenamento jurídico
comporta várias manifestações. São leis, decretos, leis
complementares, emendas constitucionais, etc. Agora,
a norma é a essência, aquilo que está contido no texto
da lei ou no texto da emenda constitucional. O caroço
da norma é esse: diploma de jornalista como condição
do exercício da profissão. É exatamente isso que foi
considerado inconstitucional pela nossa Corte Suprema. E agora querem introduzir novamente algo que
constava do decreto-lei da ditadura, da Junta Militar,
no ordenamento jurídico, servindo-nos desse artifício.
Ora, se os senhores verificarem, diz a Constituição brasileira, no art. 5º, que é livre o exercício de
profissão na forma da lei, podendo haver, portanto,
restrições legais ao exercício da profissão, condicionamentos legais. Só que o próprio Supremo Tribunal
Federal considerou que esse condicionamento não
pode ser vinculado a uma qualificação de curso superior específico. Pode ser jornalista quem não tenha
curso superior, quem tem curso superior de Direito, de
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Medicina, de Sociologia, do que for. Do contrário, estaríamos restringindo o exercício de uma profissão que
é fundamental para a liberdade de expressão. E o que
quer fazer agora o Senado? Quer colocar a profissão
do jornalista na Constituição.
Ora, se examinarmos o texto constitucional, não
veremos ali nenhuma menção a médico, por exemplo.
O exercício da profissão de médico está condicionado
à lei, mas não à Constituição. Da mesma forma o advogado, da mesma forma o agrônomo, da mesma forma
o contador. São as leis que disciplinam essa atividade.
Como o Supremo considerou inconstitucional
essa restrição o Congresso agora quer colocar a profissão de jornalista na Constituição, o que será uma
aberração! Nenhuma outra profissão tem essa classificação, digamos assim, constitucional. Querem impor a
do jornalista por razões meramente corporativas, para
atender ao sindicalismo dos jornalistas, só isso. Esse
mesmo sindicalismo dos jornalistas que pleiteia, que
batalha pela criação do controle social da mídia. Esse
sindicalismo de jornalistas que teve um papel importante na redemocratização do país e que hoje vive
prisioneiro de dogmas políticos, de facções políticas
e que tem orientação liberticida ao pretender instituir
o controle social da mídia. É a esse segmento organizado do sindicalismo que esta PEC busca atender.
Eu diria também que há interesse dos donos
das escolas particulares de Jornalismo, é óbvio, que
fornecem o diploma que, em sua grande maioria, não
serve para nada, ensina muito pouco, pelos quais os
alunos pagam muito e não garantem futuro profissional
para ninguém. Essa é a realidade dos fatos. Dirão os
Senhores: não é preciso diploma de Jornalismo? As
Faculdades de Jornalismo são desnecessárias? Não,
são importantes, várias são boas. As boas faculdades
continuarão existindo. O que não vai continuar existindo são as arapucas, o que não vai continuar existindo
são as faculdades de fachada que não ensinam nada
e que distribuem um canudo, vendendo a ilusão de um
futuro profissional.
Por isso, Srs. Senadores, eu me coloquei contra
essa Proposta de Emenda Constitucional. Desde o
início sou contra e votarei contra em nome da liberdade de expressão, em nome da realidade da atividade
jornalística que comporta várias qualificações profissionais. Há historiadores que são bons jornalistas, há
juristas que são bons jornalistas, há médicos que são
bons jornalistas, há sociólogos que são bons jornalistas sem fazerem curso de jornalismo.
Então, Srs. Senadores, tenho receio, pelo rumo
que as coisas estão tomando, de que a República Federativa do Brasil vai passar a se chamar República
corporativa do Brasil, essa que é a realidade. Estamos

Quarta-feira 8

40007

cada vez mais atrelados a corporações, cada vez mais
atrelados à pressão de grupos organizados que impõem os seus pontos de vista ao povo brasileiro via
Congresso Nacional.
Por isso, Srs. Senadores, Sras. Senadoras, eu
me coloco frontalmente contra a introdução na Constituição brasileira de uma norma que já foi expulsa
dela, por decisão do Supremo Tribunal Federal, por
considerá-la contrária aos princípios democráticos da
nossa Constituição.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a discussão.
Passa-se à votação.
Consulto se posso abrir o painel. (Pausa.)
Vamos abrir o painel, então, para a votação.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente. Eu queria...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Com todo o respeito
ao argumento usado tecnicamente pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira – como S. Exa. sempre o faz, tem
uma argumentação muito fundamentada –, mas eu
sou uma jornalista formada num curso de Comunicação Social na Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, tenho muita honra de representar essa
categoria. Então eu, pessoalmente, tenho, por questão
de coerência, de votar a favor da PEC dos Jornalistas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senadora Vanessa Grazziotin...
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Blairo Maggi.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Da mesma forma, Sr. Presidente, eu gostaria
de dizer da minha alegria de poder votar no segundo
turno na PEC dos Jornalistas. Voto “sim” com convicção plena.
Acho que essa matéria foi extremamente debatida
aqui no Senado e nós temos uma convicção firmada.
Tenho certeza de que a formação dos profissionais
em jornalismo é tão sólida, é tão importante quanto
a formação de qualquer outro profissional, sejam os
pedagogos, sejam os médicos...
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Enfim, voto “sim” à PEC dos Jornalistas, entendendo que estamos votando a favor do bom jornalismo
no nosso País, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Blairo Maggi. Depois, o Senador Paulo Davim, Senador Wellington Dias, Senador
Inácio Arruda, Senador Magno Malta...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – Pela ordem, Sr. Presidente. Senador
Antonio Carlos Valadares está aqui.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Antonio Carlos Valadares,que
foi autor, e o Senador Benedito de Lira.
Pois não, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, por mais que as pessoas tenham entendimentos diferentes sobre essa matéria, eu gostaria
de justificar o meu voto, que vai ser o voto “sim”, junto
com o Senador Pedro Taques. Na eleição de 2012,
participamos de um debate com jornalistas na nossa
capital, Cuiabá, e nós assumimos o compromisso de,
em relação a essa PEC, votar “sim”, pela instituição
do diploma nessa profissão.
Portanto, estamos aqui recuperando um compromisso político que fizemos, um acordo com o Sindicato
dos Jornalistas do Estado do Mato Grosso.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Paulo Davim.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, a palavra.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr.
Presidente, eu faço questão de externar o meu voto
favorável a essa matéria, pois entendo que o trabalho,
a responsabilidade de informar se cerca da cobrança
de uma boa formação, de princípios éticos. Portanto,
eu não acho que a formação de um jornalista seja tão
simples. Também não acho que o indivíduo que veicula informação para a sociedade deva ser visto como
de menor importância do que realmente tem. Quero
destacar a importância do jornalista, da imprensa na
consolidação da democracia. Acho importante. Não
existirá democracia consolidada se não tivermos uma
imprensa livre. Mas, além da imprensa livre, jornalistas qualificados e comprometidos com a verdade e
com a ética.
Portanto, meu voto é “sim”.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Vamos abrir o painel, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O painel está aberto.
Os Senadores inscritos para se manifestar são:
Wellington Dias agora, depois Inácio Arruda, Magno
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Malta, Antonio Carlos Valadares, Benedito de Lira, Lúcia Vânia, Rodrigo Rollemberg...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Vamos lá, Sr. Presidente. O pessoal todo está abrindo
mão. Vamos abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Randolfe Rodrigues, Paulo Paim, José
Pimentel e Vital do Rêgo. São os que estão inscritos.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – José Pimentel.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – E Vital do Rêgo.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, nós não temos acordo para discutir,
nós temos acordo para votar.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – São os que estão inscritos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Se houver um acordo...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Vamos votar, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, eu retiro e encaminho o voto do PSOL
favorável.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, eu estou nesse acordo. O acordo é
para votar, não é para discutir.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Eu estou retirando e apelando para os colegas retirarem também.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Então, o Randolfe está retirando.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, eu gostaria que fosse mantida a minha
inscrição.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
quero manter, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Então, na sequência,...
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu já
pedi autorização ao Senador Eduardo Braga e minha
inscrição está mantida.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) –Wellington Dias mantém?
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, mantenho, sim.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mantém o Senador Wellington Dias.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, na qualidade de relator, eu abro mão
da minha inscrição.
O meu voto já está mais do que aberto, portanto, eu estou no acordo para que a gente possa votar
as matérias.
O SR VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Eu
abro mão da minha inscrição para manter o acordo, ...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vital do Rêgo também abre mão.
O SR VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
embora declare o voto “sim”, novamente, à PEC dos
jornalistas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, o PSOL encaminha o voto “sim”, retiro
a inscrição para debate e discussão, e gostaria de pedir aos colegas, de fazer o mesmo pedido aos demais
colegas, para que a gente possa ter a proclamação
do resultado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O PSOL abre mão e vota “sim”.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Então,
está bom, Sr. Presidente. Enquanto todos abriram mão
da inscrição, Sr. Presidente...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar.) – Eu mantenho.
Sr. Presidente, primeiro, eu mantenho a minha
inscrição. Sou favorável e quero votar a PEC dos garçons, quero votar a dos defensores, quero votar a das
cotas, quero votar a da música, mas não posso deixar
de fazer uma declaração de por que voto “sim”.
Tenho um grande respeito pelo Senador Aloysio,
que fez, aqui, uma bela argumentação.
Primeiro, nós estamos tratando de uma profissão de grande relevância para este País e, na PEC,
nós estamos colocando que é garantida a liberdade
a qualquer outro profissional, em televisão, em rádio,
em jornal, na Internet, onde quiser, mas não como jornalista. Não como jornalista.
Na profissão, naquilo que é específico, típico do
jornalista, o jornalista; assim como, quando é específico do médico, o médico; quando é algo específico do
advogado, o bacharel em Direito, que tem condição de
ser um advogado.
Por essa razão, Sr. Presidente, eu acho que é
para a segurança da liberdade, eu vejo como um instrumento de segurança da liberdade o que estamos
fazendo aqui: colocar que um profissional possa assumir a responsabilidade de profissional, na sua própria
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profissão, nesse caso, o jornalista. Então, não se trata,
aqui, de lobby de quem quer que seja.
O meu voto é um voto consciente, porque defende
que a gente tenha de valorizar a liberdade, começando,
nesse caso, pela valorização da profissão de jornalista.
Era isso, Sr. Presidente, e por isso voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Magno Malta; depois, Antonio
Carlos Valadares, Benedito de Lira, Lúcia Vânia, Rodrigo Rollemberg, Paulo Paim e José Pimentel.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, um diploma é a coroação
de anos de esforço. O jornalismo, tempos atrás, não
era uma profissão concorrida. Os grandes vestibulares
do Brasil eram para Medicina, Direito, Engenharia. E
normalmente um jornalista, no Brasil, era filho de gente
simples, gente pobre, que o pai se esforçou...
E a festa de formação de alguém tem como coroação o canudo; o diploma é o troféu que ele recebe.
Ao tirar do jornalista o seu diploma, qualquer um que
saiba escrever um bilhete vira jornalista.
Eu não falo isso com muita alegria, porque eu
tentei três vestibulares em Direito e não passei em
nenhum, e vou deixar de ser jornalista hoje ao ser
aprovada esta matéria – e vai ser –, porque, sem o
diploma, qualquer um de nós é jornalista. Sabe escrever um bilhete, é jornalista. Então, nós precisamos
devolver essa alegria, devolver essa coroação e não
descaracterizar uma profissão tão importante.
É verdade que alguns extrapolam, passam do
limite. Mas nós não vamos sair da exceção para a regra. A vida é dar regra para a exceção, Sr. Presidente.
Eu tenho uma filha jornalista, e em respeito ao que
eu acabei de dizer, em respeito a minha filha e aos profissionais que dignamente exercem a profissão – como
já disse, alguns não têm compromisso com a honra
alheia –, com muita alegria, Sr. Presidente, vou dar o
meu voto, reiterando que, em seguida, votemos a PEC
dos garçons e das cotas, que são muito importantes.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, gostaria
de dizer, como autor desta matéria, que, ao apresentar
este projeto, eu fui motivado pelo que consta na nossa
Constituição. Porque a nossa Carta Magna tem como
direito fundamental o exercício do trabalho, ofício ou
profissão. Todas as profissões são regulamentadas
pelo Poder Legislativo.
Tirando o diploma do jornalista, todas as profissões têm direito a uma regulamentação. A dos jornalistas sofreria um preconceito, uma discriminação, que
eu acho inconcebível, inaceitável, mormente porque a
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Carta Magna garante a todos os trabalhadores, a todos
os segmentos sociais, o direito a um diploma. Seria,
Sr. Presidente, a meu ver, um contrassenso que nós
agíssemos em desacordo com a nossa Lei Magna.
Além do mais, Sr. Presidente, a profissão de jornalista exige o estudo científico que é produzido na
universidade, e não é justo que um economista que
esteja na perspectiva de receber o seu diploma seja
colega de um estudante de jornalismo e possa dizer
a ele: olha, o meu diploma vai valer, mas o seu não
vai, porque você pode ser substituído numa empresa
jornalística por alguém que não tenha a sua formação.
Pode ser, por exemplo, alguém que tenha apenas o
segundo grau. Pode ser, por exemplo, alguém que,
escrevendo muito bem, tenha apenas o primeiro grau
ou até não tenha diploma nenhum, nem do ensino fundamental, mas que saiba escrever e saiba expressar
o seu pensamento.
De modo, Sr. Presidente, que eu acho isto uma
discriminação, um preconceito, uma coisa que não é
típica do brasileiro, colocar uma profissão à margem da
lei, fazer com que o jornalista seja o único profissional
que não tenha o seu diploma reconhecido.
Isto é bom sabe para quem, Sr. Presidente? Para
as grandes empresas, os grandes conglomerados que
não respeitam o verdadeiro profissional. Porque, na
hora em que o profissional for exigir um aumento de
salário, aquele patrão vai dizer assim: Você quer aumento de salário? Tudo bem. Eu não posso lhe dar; eu
vou encontrar um jornalista que não é formado, com
um salário menor, que vai exercer o mesmo trabalho
que você está exercendo. Então, isso é bom.
Este é um argumento, Sr. Presidente, irrespondível: por que é que a PEC dos Jornalistas sequer é
divulgada pelos grandes conglomerados do jornalismo
brasileiro? Por causa disso. Por que é que os jornalistas, os próprios jornalistas se omitem na luta? Só o
sindicato, mas os jornalistas não fazem esse trabalho
de proselitismo, de convencimento dos Senadores.
Dificilmente, vejo um jornalista aqui, pedindo-me para
aprovar a PEC dos Jornalistas, porque sei a pressão
que os jornalistas recebem das suas empresas e compreendo isso, é natural.
Agora, nós vivemos num regime democrático,
temos de respeitar a profissão, seja ela qual for. E
respeito a profissão de jornalista. Por isso, como autor desta matéria, quero agradecer ao companheiro e
amigo, Senador Inácio Arruda, a luta titânica que travou nos bastidores, na articulação política, para ver
esta PEC aprovada aqui, no plenário do Senado. Não
fosse a sua luta, não fosse a luta do nosso Partido, o
PSB, da nossa companheira Lídice da Mata e de tan-
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tos outros que se empenharam, de todos os partidos,
sem exceção, não estaríamos vivendo este momento.
É um momento duro, Presidente. Temos de falar a
verdade. Reconhecemos o valor da imprensa em nosso
País, mas não podemos deixar de respeitar aqueles que
fazem o jornalismo brasileiro, que são os jornalistas.
Agradeço... Agora, para terminar, Presidente,
não há nenhum preconceito contra os articulistas, que
continuarão fazendo seus artigos. O médico que quiser falar sobre medicina vai falar nos jornais. Por que
não vai falar? O economista, enfim, todos os especialistas terão direito de falar e de escrever nos jornais
do Brasil inteiro; não haverá qualquer impedimento. E
aqueles que já estão exercendo o jornalismo, que têm
a sua carteira assinada, a Constituição está garantindo esse direito de continuar a prática da sua profissão
de jornalista.
Agradeço a V. Exª e a todos os Senadores e Senadoras que acompanham o nosso voto, que é “sim”,
favorável à PEC dos Jornalistas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Nós temos na sequência os Srs. Senadores Benedito de Lira, Lúcia Vânia, Rodrigo Rollemberg, Paulo Paim, José Pimentel, Humberto Costa.
Esses são os inscritos.
Pelo que se vê, há um consenso na regulamentação da profissão de jornalista. Levantou-se a dúvida
– foi o que sentiu o Senador Aloysio Nunes – de que se
poderia fazer por lei, não necessariamente pela Constituição, apenas essa dúvida. Mas o reconhecimento do
profissional jornalista, pelo que se nota, é consenso.
Em vez de ser pela Constituição, poderia ser por lei,
como são as demais profissões. Esse é um pequeno
detalhe, pelo que se nota aqui, e foi o que levantou o
Senador Aloysio Nunes.
Senador Benedito de Lira.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
quando o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão
de abolir o diploma de jornalista, isso causou uma
frustração em todo o território nacional, especialmente
entre os jovens estudantes de jornalismo matriculados
regularmente nas escolas de nível superior deste País.
Coincidentemente, Sr. Presidente, em Alagoas,
fazendo uma visita ao Centro de Estudos Superiores
de Maceió, que é uma universidade que existe por
intermédio de uma fundação do meu Estado, fui assediado por diversos jovens estudantes do curso de
jornalismo. Eles me diziam da decepção que estavam
sentindo. Naquele momento, disse a todos que ficassem tranquilos porque tinha certeza absoluta de que
o Congresso Nacional iria cuidar de recompor essa
situação. Para tanto, queria cumprimentar o Senador
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Antonio Carlos Valadares e a todos os meus colegas
com assento nesta Casa, as representações dos partidos políticos, por este momento significativo para a
categoria de jornalista no País.
Como bem disseram outros colegas que me antecederam: para que se possa desempenhar a sua
atividade de formação superior é preciso ser detentor
de um diploma. E o jornalista estava absolutamente
isento disso. Por esse motivo, Sr. Presidente, é da maior
importância a decisão que o Senado Federal toma na
noite de hoje, ao aprovar a PEC que restabelece o diploma para que o cidadão e a cidadã possam exercitar
a sua atividade garantidos pelo direito do seu curso
de ensino superior.
E aqui quero declarar publicamente o meu voto
como sendo daqueles que defendem a tese de que o
jornalista, realmente, tem que ter o seu diploma. E o
Congresso Nacional irá resgatar essa deficiência que,
infelizmente, temos ainda hoje em relação ao jornalismo
por conta da decisão da Corte Suprema do nosso País.
Quero cumprimentar e parabenizar todos os colegas pelas atitudes que estamos tomando.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, Senadora Lúcia Vânia.
Os Senadores Rodrigo Rollemberg e José Pimentel declinaram... Aliás, o Senador José Pimentel
declinou de usar a palavra em função do horário. O
Senador Rodrigo Rollemberg está mantendo.
Com a palavra a Senadora Lúcia Vânia.
A SRA. LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
como já foi dito aqui, por uma questão de coerência,
como jornalista formada pela Universidade Federal de
Goiás, eu gostaria de declarar aqui o meu voto “sim”.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, podemos abrir o painel?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/PMDB – SC) – Na sequência, o Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Sr.
Presidente, podemos abrir o painel?
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, só para manifestar meu apoio pessoal.
Creio que toda a Bancada do Partido Socialista
Brasileiro, através de seus quatro Senadores, votará a
favor dessa proposta de emenda à Constituição, por um
motivo muito simples. Nós temos todo um investimento
na qualificação desses profissionais, a exemplo do que
acontece com diversas outras profissões.
Esses profissionais, Sr. Presidente, trabalham
com um bem fundamental, que é a informação.
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Vivemos na sociedade do conhecimento, na sociedade da informação, o que torna a informação adequada, a informação correta num bem precioso. Daí
a importância de termos profissionais competentes e
adequadamente formados. O que é diferente de qualquer cidadão emitir sua opinião através de artigos de
opinião nos jornais.
O exercício da profissão de jornalista deve ser
resguardado àqueles que se formaram para isso, que
tiveram uma formação técnica, humanística e ética
adequada para trabalhar com este bem precioso que
é a informação.
Portanto, nosso voto é favorável à proposta de
emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Já temos número para abrir o painel,
mas ainda há dois Senadores inscritos. Em homenagem
aos dois, Senador Paulo Paim e Senador Humberto
Costa, passarei a palavra para eles e, em seguida,
abriremos o painel.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, serei muito breve. Quero só
lembrar ao Plenário que votei, com muita tranquilidade,
contra a posição que mantinha os 10% do FGTS. Foi
por unanimidade. Votei também favorável, com muita
convicção, à PEC dos Jornalistas. Votarei também favorável na questão dos garçons.
Faço um apelo a todos os meus pares para que
fiquemos em plenário e que, depois dos garçons, votemos o nosso projeto das cotas, que não é de minha
autoria. O projeto veio da Câmara, foi melhorado na
Câmara, foi diminuído o percentual, inclusive assegurado pelo Senado em um primeiro momento. Então, que
votemos, no dia de hoje, a política de cotas.
Era somente isso, Sr. Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Como último inscrito, o eminente Senador Humberto Costa. Depois, poderemos abrir o painel.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, gostaria aqui de fazer
dois registros.
O primeiro é em relação à aprovação da Medida
Provisória, ocorrida pouco minutos atrás, por meio da
qual criamos as condições para que o setor público –
e aqui eu queria fazer um registro especial em relação
à Hemobrás – pudesse contratar com os laboratórios
oficiais e também com outras empresas com dispensa
de licitação quando se tratar de inovação tecnológica
nessa área. É uma conquista importante.
Em segundo lugar, quero dizer do meu voto favorável, do meu apoio à PEC dos jornalistas. Tive oportunidade de me formar em Medicina, mas também
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em Jornalismo, e entendo perfeitamente a demanda
da categoria, esse segmento importante, para que o
exercício da profissão possa se dar condicionado à
obtenção do diploma e à formação universitária adequada, compatível com o exercício profissional.
Portanto, eu queria aqui também registrar meu
posicionamento, saudar o Senador Antonio Carlos Valadares, autor dessa PEC, e também reiterar o meu
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esforço para que nós pudéssemos ter esta votação
num regime quase de urgência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Podemos abrir o painel? Se todos estiverem de acordo, vamos abri-lo.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Foram 60 votos SIM; e 4, NÃO.
Não houve abstenção. (Palmas.)
A matéria foi aprovada e vai à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
33, DE 2009
Acrescenta §§ 7° e 8° ao art. 220 da Constituição Federal, para dispor sobre a profissão de jornalista.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1° O art. 220 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido dos seguintes §§ 7° e 8°:
“Art. 220. ........................................................
........................................................................
§ 7° A profissão de jornalista é privativa de portador de diploma de curso superior de Jornalismo, expedido por instituição oficial de ensino,
e seu exercício será definido em lei.
§ 8° A exigência de diploma a que se refere o
§ 7° não é obrigatória ao colaborador, assim
entendido aquele que, sem relação de emprego, produz trabalho de natureza técnica,
científica ou cultural, relacionado com a sua
especialização, para ser divulgado com o nome
e a qualificação do autor.” (NR)
Art. 2° A exigência de diploma a que se refere o
§ 7° do art. 220 da Constituição Federal não é obrigatória para aquele que, à data da promulgação desta
Emenda Constitucional, comprovar o efetivo exercício
da profissão de jornalista, nem ao jornalista provisionado que já tenha obtido registro profissional regular
perante o órgão competente.
Art. 3° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Eduardo Braga, Líder do Governo nesta Casa.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
é apenas para pedir a V. Exa. – já houve um entendimento com o Senador Gim Argello – que coloque em
votação o requerimento que pede o sobrestamento da
PEC da Música. Já houve entendimento com as Lide-
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ranças para que nós possamos discutir essa PEC em
profundidade logo após o processo eleitoral que esta
Casa vem enfrentando no exercício da democracia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem.) – Quero pedir a V. Exa. que ponha em discussão
e votação também o Requerimento nº 323, de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não deu para entender, a Mesa não
conseguiu entender direito.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Gostaria que fosse colocado em discussão e votação
o Requerimento nº 323, de 2012, que trata de uma sessão especial para comemorar os 200 anos de imigração
chinesa no Brasil. A data será 03 de dezembro de 2012.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. PMDB
– SC) – Vai ser atendida a proposta de V. Exa após a
Ordem do Dia.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço a V. Exa.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. PMDB
– SC) – Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
É o seguinte o item:
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
Há, sobre a mesa, requerimento subscrito pelos
Senadores Eduardo Braga e Gim Argello, de adiamento
da discussão por 30 dias.
É o seguinte o requerimento:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. PMDB
– SC) – Votação do requerimento de adiamento da
discussão da matéria por 30 dias.
As Sras. e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.
É a questão da música.
Se não há nada contra, está aprovado o requerimento.
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. PMDB
– SC) – Item 12:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 652, DE 2011 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 652, de 2011–Complementar, do
Senador Gim Argello, que modifica as Leis nºs
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre aposentadoria especial dos garçons.
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Parecer sob nº 633, de 2012, da Comissão de
Assuntos Sociais. Relator: Senador Vicentinho
Alves, favorável, com a Emenda nº 1 da CAS
de redação, que apresenta.
Não foram oferecidas emendas perante a Mesa.
Discussão do projeto e da emenda, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação a proposta dos garçons.
Votação do projeto sem prejuízo da emenda.
(Pausa.)
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL.
Para encaminhar.) – Sr. Presidente, o PMDB encaminha favoravelmente a matéria, defende a aprovação
com as homenagens devidas ao Senador Gim Argello,
que obstinadamente trabalhou, em todos os momentos,
para que essa matéria pudesse ser apreciada, como
estamos apreciando hoje.
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É justíssima. Dentre outras coisas nós estamos
aprovando aposentadoria especial para os garçons.
Muitas categorias no Brasil têm direito a essa aposentadoria e o garçom, Sr. Presidente, pela jornada
incomum, pela maneira como enfrenta essas circunstâncias merece igualmente a qualquer outra categoria.
Parabéns, Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa, antes de conceder a palavra
aos que a estão pedindo, determina a abertura do painel
e já podem as Sras. Senadoras e os Srs. Senadores
iniciar a votação da proposta dos garçons.
(Procede-se à votação.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu também, Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Rodrigo Rollemberg.
Depois, Vital do Rêgo, Inácio Arruda e Magno
Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, eu quero
cumprimentar o Senador Gim Argello e reconhecer o
esforço de S. Exa., desde o semestre anterior, para
que esse projeto entrasse na pauta.
Esse projeto faz justiça a uma categoria que
trabalha muito, com bastante dificuldade e merece a
aposentadoria especial, em função das suas condições de trabalho.
E quero registrar que, particularmente, fico muito feliz de estar votando esse projeto, porque aqui no
Distrito Federal sou autor da lei do corujão. Nós não
tínhamos, aqui no Distrito Federal, transporte noturno,
a partir de meia-noite, que servisse aos garçons e aos
trabalhadores noturnos.
Aliás, quero aproveitar para registrar uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que cobra do Governo do Distrito Federal a implementação,
a efetivação da lei do corujão, que não vem sendo
cumprida pelas empresas de transporte coletivo do
Distrito Federal.
Mas este é o momento de reconhecer o trabalho
dos garçons e o trabalho do Senador Gim Argello; e
manifestar o nosso total apoio a essa iniciativa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Eu vou apresentar uma lista dos Srs.
Senadores que estão inscritos: Vital do Rêgo, Inácio
Arruda, Magno Malta, Walter Pinheiro, Alvaro Dias, Ana
Amélia, Eduardo Lopes, Blairo Maggi, o Líder Eduardo
Braga, Senador Aécio Neves e Lúcia Vânia.
Com a palavra Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, cumprimento o Senador Gim Argello.
Há algum tempo nós estamos nessa luta para
pautar esse projeto, que reconhece não apenas os
profissionais garçons, mas todos os profissionais envolvidos com esta categoria que tanto presta inestimáveis serviços ao atendimento à população: são os
confeiteiros e aquelas pessoas que servem diariamente
nos restaurantes, bares e lanchonetes.
É o reconhecimento na aposentadoria, no tempo de serviço.
O Senado, sem dúvida alguma, marca um momento importante. Por isso, o trabalho do Senador Gim
Argello merece todo o aplauso do Senado.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Para orientar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Só para lembrar que há duas votações
essa matéria.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Sr. Presidente, para orientar.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Presidente, apenas para enaltecer não apenas as
lideranças, mas de forma muito especial o trabalho do
nosso Senador Gim Argello que vem incansavelmente lutando por esse projeto de lei, que traz benefícios
concreto a uma classe trabalhadora extremamente
dedicada, uma classe que ajuda muito as pessoas
humildes a vencer na vida, ganhar uma profissão,
uma carreira e, com isso, muitas vezes financiar os
estudos dos seus filhos, os seus próprios estudos e,
assim, poderem avançar.
Quero, portanto, em nome da Liderança do Governo, reconhecer o esforço do Senador Gim Argello
e prestar o nosso reconhecimento a essa importante
categoria dos trabalhadores brasileiros, que são os
nossos garçons.
Portanto, encaminhamos a votação favorável a
esse projeto de lei.
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A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO) – Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Para encaminhar pelo PSD, a Senadora Kátia Abreu.
A SRA. KÁTIA ABREU (PSD – TO. Para encaminhar.) – Sr. Presidente, eu quero parabenizar o Senador Gim Argello por sua iniciativa, pela justiça da
iniciativa com relação não só aos garçons, mas também aos maîtres de restaurantes, cozinheiros de bar
ou restaurantes ou confeiteiros que têm a sua jornada
totalmente invertida, e por merecimento. Elaborado pelo
Senador Gim Argello, esta Casa terá a oportunidade
de resgatar uma das profissões mais importantes do
País, uma profissão digna. E eu quero parabenizar o
Senador por essa iniciativa, e recomendar o voto a
favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O encaminhamento do PSD foi feito
pela Senadora Kátia Abreu.
Senador Inácio Arruda; em seguida, Senador
Magno Malta.
Aí podemos abrir o painel, e o outro rol de Senadores poderá falar na segunda votação.
É possível isso? Nós vamos abrir esse aí e vai
ter mais uma votação.
Senador Inácio Arruda...
O SR INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
primeiro, quero cumprimentar o Senador Gim Argello.
Nós buscamos honrar com essa votação os nossos compromissos e especialmente com um projeto que
trata de gente simples, gente humilde que se dedica a
atender à população de forma indistinta. Atendem aos
ricos, aos remediados, aos pobres com atenção, com
respeito, buscando ofertar o melhor de si, a qualquer
hora. Às vezes o garçom começa a trabalhar ao meio-dia e vai até as 3 da manhã, 4 da madrugada; às vezes,
o bar fica aberto até o último cliente e não importa se
ele está tratando bem ou mal o garçom. O que importa
é que o garçom, a garçonete, o cozinheiro têm que tratem bem o cliente. Assim eles têm feito no Brasil inteiro.
Portanto, o meu voto já foi consignado favoravelmente ao projeto. O voto do meu Partido é favorável
porque trata de uma categoria muito especial que cuida
de todos, seja quem for, e muito bem, pelo Brasil inteiro.
Então, nosso voto é favorável. Eles merecem,
sim, uma profissão digna, respeitada e, sobretudo, um
tratamento especial com um sistema previdenciário
para essa categoria. Estamos, portanto, Senador Gim
Argello, absolutamente de acordo com o projeto de V.
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Exª. Parabenizo toda a categoria, no Brasil inteiro, e a
iniciativa de V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Magno Malta. Em seguida,
se V. Exas. concordarem, encerraremos essa votação
porque teremos mais uma. Na sequência estão os Srs.
Senadores que já pediram, que já estão inscritos...vou
até ler: Magno Malta, Walter Pinheiro, Alvaro Dias, Ana
Amélia, Eduardo Lopes, Blairo Maggi, Lúcia Vânia,
Humberto Costa, Sérgio Petecão e Cícero Lucena.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Mais o Senador Lindbergh e o Senador Wellington Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu abro mão de minha inscrição e apenas
registro o voto favorável do PSDB e as homenagens
ao Senador Gim Argello.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr.
Presidente.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, eu gostaria de começar a minha falar parabenizando, também, o Senador
Gim Argello. Foi uma iniciativa belíssima, nobre, que
merece o aplauso de todos nós.
Sr. Presidente, votar este projeto hoje é uma homenagem aos garçons da Casa: ao Zezinho, aos nossos
garçons, que são dedicados aos dois turnos, aos três
turnos desta Casa, que atendem tanto aos Senadores,
como aos visitantes, aos jornalistas da mesma forma,
com a mesma educação. O que seria da noite sem os
garçons, Sr. Presidente? O garçom, na noite, engole
sapo, vira psicólogo, ouve choro, ouve falar de mágoas,
vira motorista de bêbado, leva bêbado para casa, vira
um verdadeiro “fala que eu te escuto”. O cara, magoado, senta e chora até a madrugada. Paciente, ele ouve.
Por isso, esse projeto de lei, com todo respeito
ao Senador Gim Argello, tem de chamar Projeto de Lei
Reginaldo Rossi, porque Reginaldo Rossi consagrou
o garçom no Brasil com a expressão “garçom, aqui,
nesta mesa de bar”.
Por isso, Sr. Presidente, essa é uma alegria, é uma
honra para todos nós que frequentamos restaurantes.
E o garçom frequenta a casa de todos nós, porque já
existe a moda de você pagar o churrasco e de eles o
fazerem em casa. Em aniversário de filho, em aniver-
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sário de casamento, em aniversário de 15 anos, eles
estão dentro de seu ambiente respeitosamente.
Por isso, minha alma está lavada neste semestre, com muita felicidade, votando um projeto dos mais
significativos.
Parabéns aos garçons! Em nome deles, eu abraço
o Zezinho, abraço o Paulinho. Em nome deles, abraço o Senador Gim Argello por tamanha iniciativa, por
tão nobre iniciativa nesta noite, quando votamos esse
projeto. O Brasil todo está aplaudindo em casa, não
tenho dúvida disso, porque não existe noite, não existe
festa sem garçom.
Dessa maneira, estou feliz e agradecido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agora, se as Sras. Senadoras e os Srs.
Senadores concordarem, vamos abrir...
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – É o encaminhamento, Senadora Ana
Amélia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, V. Exa. pode abrir o painel. Também estou
retirando minha inscrição...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vai haver outra votação.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Estou retirando minha inscrição, em apoiamento, para
que possamos abrir o painel. Portanto, o Partido dos
Trabalhadores aprova e aplaude a iniciativa do Senador Gim Argello.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Da
mesma forma, Presidente Casildo Maldaner, retiro
minha inscrição e apoio a iniciativa do Senador Gim
Argello, em nome do Partido Progressista, que apoia
integralmente a proposta e o projeto do Senador, homenageando o nosso grande Zezinho e todos os garçons do Brasil!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Manifesta-se pelo encaminhamento
também a Senadora Ana Amélia.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Presidente Casildo, da mesma forma, abro mão da minha
inscrição, já que o Líder Alvaro Dias encaminhou favoravelmente essa matéria, apenas cumprimentando
o Senador Gim Argello e todos que trabalharam pela
sua aprovação.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, o PR também retira a inscrição e aproveita para cumprimentar meu líder do União e Força,
do nosso Bloco, pela iniciativa, cumprimentando os
garçons também.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Blairo Maggi também encaminhou. O Senador Eduardo Lopes também o faz?
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, abro mão também da inscrição. Quero
parabenizar o nosso Senador Gim Argello e parabenizar todos os garçons. Nosso voto é pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Eduardo Lopes também
abriu mão da sua inscrição e parabeniza os garçons
da mesma forma.
O Senador Petecão se manifesta no mesmo sentido?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Sr. Presidente, manifesto-me também no sentido de retirar
nossa inscrição, parabenizando o Senador Gim Argello
pela iniciativa. Em nome de todos os garçons do meu
Estado, em nome dos garçons acreanos, quero parabenizar os garçons que estão nas galerias. Parabéns
pela grande vitória!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O Senador Lindbergh se manifesta da
mesma forma?
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Da mesma forma, Sr. Presidente, parabenizo também,
pela postura, o Senador Gim Argello, que trabalhou
muito por esse projeto, e parabenizo todos os garçons
do Brasil. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Qual é o seu encaminhamento, Senador Cícero Lucena?
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB) –
Sr. Presidente, da mesma forma, abro mão da minha
inscrição. No momento em que reconheço todo o trabalho e esforço do Senador Gim Argello, quero dizer
que estou feliz por esta Casa, neste momento, retribuir
um pouco aos garçons deste Brasil pelo que eles têm
nos servido e têm servido a todos os brasileiros. Por
questão de justiça, nós estamos retribuindo isso, ao
reconhecermos a importância deles, acompanhando
esse trabalho do Senador Gim Argello.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Paulo Paim. É para
abrir mão da sua inscrição?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, eu também abro mão da minha inscrição, para
que se abra o painel, para que se faça a segunda votação, para que, em seguida, a gente vote a política
de cotas. Vivam os garçons!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Isso será feito.
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Pode ser feito assim, Senador Humberto Costa?
Pode ser?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Podem abrir o painel.
E V. Exª pode continuar falando, Senador Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Apenas quero registrar aqui minha solidariedade ao
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Senador Gim Argello. Quero parabenizá-lo por essa
iniciativa e saudar também todos os garçons do Brasil
por essa conquista importante. Muito obrigado.
O SR. JOSÉ JORGE (Bloco/DEM – PE) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Podemos anunciar o resultado e continuaremos a segunda votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – SIM, 60; NÃO, zero.
Houve uma abstenção.
Tudo o.k.? (Pausa.)
Está aprovado.
Vamos para a segunda votação!
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, somente quero agradecer a todos os Srs.
Senadores e Senadoras por essa votação. Muito obrigado a todos os Senadores e a todas as Senadoras
por essa votação, que é muito importante para todos
os garçons que se encontram aqui, para todos os garçons do Brasil que nos estão vendo. Aos garçons, aos
maîtres, aos confeiteiros, ao Presidente do Sindicato,
nosso Orlando, a todos vocês, nosso muito obrigado!
O Plenário do Senado fez justiça a essa laboriosa categoria. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agora, vamos para a segunda votação
da Emenda nº 1-CAS, de redação.
Pode-se abrir o painel.
As Sras. Senadoras e os Srs. Senadores já podem votar, e, enquanto estão votando, os que desejam
se manifestar podem fazê-lo.
(Procede-se à votação.)
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto
os Srs. Senadores estão em processo de votação, eu
gostaria de lembrar a todas as Sras. Senadoras e aos
Srs. Senadores que, amanhã, no plenário do Senado,
haverá uma votação que reputamos extremamente
importante. A matéria, que é relatada pelo eminente
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senador Eunício Oliveira, trata da questão da execução
penal neste País. Todos nós temos acompanhado, Sr.
Presidente, quão grave tem sido a questão da execução
penal para o enfrentamento de um dos maiores problemas do País, que é a questão da segurança pública.
Portanto, creio ser extremamente importante a
presença dos Srs. Senadores amanhã, para que haja
um debate profícuo, importante, que possa contribuir
para a votação desse importantíssimo projeto de lei
que trata das questões da execução penal.
Além disso, Sr. Presidente, ainda está na pauta
a questão do projeto de lei que trata das quotas para
as nossas universidades, outro tema que merece um
debate aprofundado dos Srs. Senadores, que merece

Quarta-feira 8

40021

o quórum qualificado do Senado da República para o
dia de amanhã.
Nós estamos em uma semana de esforço concentrado e não tenho a menor dúvida de que os Srs.
Senadores e as Sras. Senadoras estarão presentes
amanhã no plenário, para que possamos avançar sobre a pauta.
No mais, Sr. Presidente, quero destacar que,
amanhã, a partir das 9 horas da manhã, haverá uma
audiência conjunta da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicações e da Comissão de Fiscalização,
Controle e Meio Ambiente desta Casa a respeito de
um dos temas que mexe com a opinião pública nacional: telefonia celular, telefonia móvel, que tem sido
extremamente criticada e extremamente questionada
por este País. Amanhã, haverá uma audiência pública
com a presença do Sr. Ministro das Comunicações, do
Presidente da Anatel e de representantes das operadoras. Portanto, as Sras. Senadoras e os Srs. Senadores terão a oportunidade de discutir essa questão.
Além disso, a seguir, será feita a votação dos
empréstimos dos Estados, o que é importante para o
aumento do investimento público também pelos Estados nesse esforço de enfrentamento da crise e da
melhoria da infraestrutura neste País, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, falarão os Senadores
Sérgio de Souza, Wellington Dias, Paulo Paim.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Vamos
votar as cotas, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Estou concedendo a palavra pela sequência, Senador Magno Malta.
Alerto a Casa que ainda há várias matérias a
serem apreciadas, entre as quais estão as que geram
crédito para quatro Estados da Federação.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Não vai adiantar, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Essa será uma votação nominal. Vamos
aguardar o término da manifestação em favor dessa
matéria que estamos votando.
Os Senadores Sérgio Souza, Wellington Dias,
Paulo Paim...
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Os créditos serão apreciados hoje ou amanhã?
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Hoje. Os créditos serão apreciados hoje.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Também vamos votar as cotas hoje, não é, Sr. Presidente?
Já que estamos aqui, vamos votar. Nada há que impeça isso. Líder do Governo, Senador Eduardo, nada
há que impeça a votação das cotas.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Está na pauta. Havendo entendimento,
vota-se hoje mesmo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Vamos votar as cotas, sim.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Quem
era contra as cotas não está mais aqui, vamos votar
as cotas.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Presidente Maldaner, apenas relembro à Mesa o compromisso da leitura da proposta do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região, para que possamos contar o
prazo. É uma questão simples. A leitura foi solicitada
pelo Senador Clésio e pelo Senador Renan, em nome
do PMDB, e reiterada por nós, em nome do PSDB. É
uma leitura importante. Não há problema, porque não
haverá votação hoje.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner Bloco/
PMDB – SC) – Encontra-se sobre a mesa essa matéria, Senador Aécio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Sr.
Presidente, cumprimento o Senador Gim Argello pelo
brilhante projeto e pelo trabalho que tem feito no Senado Federal no dia a dia, na insistência, para pautar
esse projeto que atende todos os garçons do Brasil,
do Paraná, de Brasília, do Brasil inteiro.
Sr. Presidente, quero dizer que, neste momento,
é intensivo o trabalho do Senado. Amanhã, haverá uma
reunião na Subcomissão da Água, tratando do Cultivando Água Boa, um projeto que a Itaipu implantou na
região da Represa de Itaipu, no Paraná, e que é um
exemplo para o Brasil e para o mundo. Foi apresentado na Rio+20, foi apresentado em Marselha, no Fórum Mundial da Água. Tive o privilégio de encaminhar
hoje ao gabinete de cada um dos Srs. Senadores um
exemplar que dá conta do tamanho desse programa.
Era isso, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Tem a palavra o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, quero apenas dizer da
importância da aprovação desse projeto que regulamenta a profissão do garçom, do cozinheiro, do confeiteiro. Quero fazer isso em homenagem às pessoas
do Estado do Piauí e de outros lugares do Brasil que
dão um duro danado! Aliás, essa foi uma fórmula inteligente encontrada para poderem ser trabalhadas as
condições de uma previdência mais justa. Claramente,
são profissões de risco, são profissões que ultrapassam as cargas normais, cuja jornada, normalmente,
vai muito além da de outras profissões. Por essa razão,
contam com nosso apoio.
Eu queria, Sr. Presidente, ao parabenizar o Senador Gim Argello e todos os que contribuíram para
a aprovação, fazer esse apelo também para que possamos votar o projeto das cotas e, ao mesmo tempo,
para que haja a leitura do projeto dos defensores, para
poder abrir a votação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, fala o Senador Paulo
Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só peço a V. Exa. que
abra o painel, para que a gente possa votar as cotas.
É acordo feito já há mais de três meses. Era o primeiro item da pauta e virou o último, de novo. Acordo é
acordo! Faço um apelo aos Líderes!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Podemos abrir o painel?
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Sr. Presidente, eu queria dizer que o PMDB concorda
que votemos hoje as cotas, se ainda houver quórum.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vamos abrir o painel, então. Podemos
abrir o painel? (Pausa.)
Essa é a da segunda votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – São 55 votos SIM, zero voto NÃO e
zero abstenção.
Portanto, foi votado, em segundo turno...
Esse projeto de lei foi votado na sua segunda
rodada, como se diz.
Foi aprovado.
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O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É sinal de
que há quórum, Sr. Presidente. Vamos votar as cotas!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Aprovada a Emenda nº 1 da Comissão
de Assuntos Sociais, de redação.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Se ninguém quer discuti-la, eu a coloco em votação. (Pausa.)
Está aprovada a redação final dessa proposta.
(Palmas.)
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência da Ordem do Dia, há
vários temas.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Não, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O projeto das cotas está na Ordem do Dia.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Era o
item 1.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A leitura da proposta de Minas Gerais,
da questão da Justiça Federal, é questão de tempo.
Os projetos de resolução, os projetos...
Há o entendimento de que a Senadora Marta
Suplicy também pediu isso. Há um requerimento, que,
inclusive, está dando um trabalho para este, que é o
suplente da Mesa, e para o Senador Waldemir Moka,
que é o 2º Vice-Presidente. Isso está dando um trabalho para a gente hoje.
Vamos lá, então! Agora, na sequência...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – É o PL nº
180, Sr. Presidente. Era o item 1 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623, de 2012 RISF – 336, II)
(Tramitam em conjunto o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008;
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 344 e 479, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008 (nº 73/1999, na
Casa de origem, da Deputada Nice Lobão),
que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e estaduais e nas instituições federais
de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 819, 820 e 827,
de 2012:
– da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, favo-
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rável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de
2008, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de
redação, que apresenta, e pela rejeição dos
Projetos de Lei do Senado nºs 344 e 479, de
2008, com voto vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Lobão Filho, Avaro Dias e
Luiz Henrique e prejudicados os votos em separado dos Senadores Lobão Filho e Aloysio
Nunes Ferreira; e
– da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo
Paim, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ/CDH e 3 e 4-CDH, de redação, que
apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008.
– de Plenário, Relator: Senador Paulo Paim,
em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, favorável ao Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008, nos termos dos
pareceres da CCJ e CDH.
São os seguintes os itens que tramitam em
conjunto:
Item 4:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 344, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623/2012 – 336, II)
(Tramitam em conjunto o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008;
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2008, do
Senador Marconi Perillo, que institui reserva
de vagas nos cursos de graduação das instituições públicas de educação superior, pelo
período de doze anos, para estudantes oriundos do ensino fundamental e médio públicos.
Item 5:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 479, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623/2012 – 336, II)
(Tramitam em conjunto o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008;
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2008, do
Senador Alvaro Dias, que reserva 20% das
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vagas dos vestibulares para os cursos de graduação das universidades públicas federais e
estaduais para estudantes oriundos de família
com renda per capita familiar de até um salário
mínimo e meio.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Abra o painel, Sr. Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão.
Alguém quer discutir?
Senador Aloysio Nunes com a palavra.
A Senadora Ana Rita também está se inscrevendo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para discutir. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto de lei que o
Senado se prepara para votar agora destina obrigatoriamente – é bom que se diga isso –, obrigatoriamente
50% das vagas oferecidas pelas universidades federais
e pelas escolas técnicas a alunos classificados, em primeiro lugar, por um critério de proficiência, que é um
índice de aproveitamento obtido pela média aritmética das notas nos três últimos anos do ensino médio.
Esse é o primeiro critério. É preciso ter essa nota. O
segundo é o critério de cotas, que é um misto bastante complexo de escola pública, renda, sobrepairando
o critério racial, ou seja, o pertencimento a um grupo
étnico autodeclarado pelo candidato.
Eu queria, em primeiro lugar, dizer que discordo
do projeto, porque ele atropela, impondo camisa de
força a todas as universidades federais brasileiras,
contrariando, com isso, conquista importante do nosso País, que foi a inscrição, na Constituição de 1988
– e aqui há alguns Constituintes de 1988 que sabem
o que estou dizendo –, da autonomia da universidade:
autonomia didática, autonomia econômico-financeira,
autonomia de gestão.
Muitas das universidades brasileiras já adotam o
sistema de cotas. Eu tenho aqui uma relação enorme
de universidades federais e de muitas universidades
estaduais. No meu Estado, inclusive, a Universidade de
Campinas adota o sistema de cotas, mas adota esse
sistema no exercício da sua autonomia. Ou seja, adota
o sistema de cotas, segundo o critério e as modalidades que são decididos pela própria universidade, no
exercício da sua autonomia.
Se nós examinarmos o capítulo da Constituição
relativo à educação, nós veremos que existem duas
normas que balizam essa atividade da universidade.
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Uma é a que diz que o ensino será ministrado
em condições de oferecer igualdade de acesso e permanência na escola.
Igualdade significa, uma política igualitária significa tratar desigualmente os desiguais e, portanto,
isso justificaria um bônus, digamos assim, àquelas camadas sociais, aos estudantes oriundos de camadas
sociais mais desfavorecidas, mas, por outro lado, por
outro lado, a Constituição de 88, ao tratar dos vários
níveis de ensino – trata do ensino infantil, do ensino
fundamental, do ensino médio –, diz o seguinte: “(...)
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um”.
Ora, isso obriga as universidades e a nós a conciliarmos um princípio igualitário com o princípio da
capacidade, mas quem deve fazer isso? É o legislador,
de cima para baixo, numa decisão que sequer passou
pelo crivo da Comissão de Educação, impondo a todas as universidades modelo único de cotas, fazendo
com que universidades que já têm sistema de cotas,
como, por exemplo, a Universidade de Brasília, tenham
de abandonar um sistema laboriosamente buscado e
encontrado, para adotar essa camisa de força que nós
estamos impondo às universidades? Cinquenta por
cento de alunos cotistas.
Ora, a universidade tem um papel importante na
promoção da igualdade, mas a universidade é também,
e sobretudo, destinada a formar profissionais de alto
nível, a colocar o Brasil na vanguarda da pesquisa, a
ser um elemento importante no sistema de inovação
do nosso País, por isso se justifica a necessidade de
critérios de proficiência para o seu ingresso. E qual é
o critério de proficiência que o projeto que vamos votar pretende adotar? É a média aritmética das notas
obtidas nos três últimos anos do ensino médio.
Ora, todos nós sabemos que a rede de escolas
de nível médio, no País, é extremamente heterogênea,
no interior de cada Estado e no plano nacional.
Nós sabemos, portanto, que ter uma nota alta
numa escola boa, numa escola de alto nível – e existem escolas de alto nível de exigência, de ensino de
qualificação no ensino público –, é muito mais difícil do
que ter uma nota boa numa escola de qualidade inferior.
Então, nós estamos nivelando, quando erigimos
estes critérios de proficiência contido no projeto, alunos que vêm de escolas boas e alunos que vêm de
escolas ruins.
Outro absurdo neste projeto: é que para se verificar qual é o contingente de cada grupo racial que
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será beneficiário das cotas, destes 50% das cotas,
verifica-se, estatisticamente, qual é a composição
do grupo étnico ao qual o candidato diz pertencer no
Estado da Federação aonde se encontra instalada a
universidade. Por exemplo, se eu sou um negro que
vivo em Santa Catarina, eu terei mais dificuldade em
obter o meu lugar, pelo critério de cotas, do que se eu
vivesse na Bahia, porque o contingente de negro em
Santa Catarina, nós sabemos, é inferior ao contingente
de negros que existe na Bahia.
Ora, as universidades públicas em todo o País
são abertas a todos os alunos. Não existe uma Muralha da China entre o Estado de São Paulo, o Estado
do Paraná, o Estado de Santa Catarina. O aluno pode
se inscrever em qualquer universidade. Então, eu, negro, de Santa Catarina, me inscrevo na universidade
da Bahia.
Vejam se isso faz sentido! Vejam, senhores, se
isso faz sentido!
É claro que temos de ter políticas igualitárias,
políticas que promovam, mas sem perder de vista a
missão fundamental da universidade.
A Universidade de Campinas, por exemplo, tem
um sistema de cotas sociais, em que o aluno é admitido; certo número de vagas são reservadas a cotistas. Esses alunos, uma vez inscritos na Universidade,
passam por um período de adaptação, de reforço,
para elevar o seu nível de proficiência, para fazer
com que eles acompanhem o alto nível de exigência
acadêmica que vigora na Universidade de Campinas.
A Universidade de Campinas pode fazer isso. Mas as
universidades brasileiras federais podem fazer isso?
Elas que estão paradas por greve de três meses,
que são dominadas por um sindicalismo ignorante,
raivoso e sectário!
Não tem cabimento isso, Srs. Senadores. Nós
estamos atropelando experiências exitosas. Repito:
experiências exitosas de políticas de cotas que existem e que são aplicadas nas universidades.
Mas são decididas essas cotas, esses critérios,
pela própria universidade. E foi isso que o Supremo
Tribunal Federal decidiu quando julgou a constitucionalidade do regime de cotas adotado pela Universidade
de Brasília. O Supremo Tribunal Federal considerou que
era constitucional. Por quê? Porque foi um sistema de
cotas formulado à luz da experiência, da história e da
vocação da Universidade de Brasília, no exercício da
sua autonomia. Autonomia esta profundamente vulnerada pelo projeto de lei que nós vamos votar.
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Este Senado aprovou, não faz muito tempo, há
dez anos, talvez,...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Para concluir, Sr. Presidente.
...a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Verifiquem os senhores como a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional trata a universidade; o
escrúpulo, o respeito à autonomia que existe na LDB. Ali
existem princípios gerais. Ali existem normas a serem
adotadas pelas universidades no seu funcionamento,
para conjugar pesquisa, extensão e ensino. Existem
normas relativas ao ensino noturno, mas são normas
gerais, normas que podem conviver perfeitamente e
convivem com o princípio da autonomia da universidade.
O que nós estamos fazendo é uma violência
contra a autonomia das universidades. O que estamos
fazendo aqui é acabar, é dar um tiro de morte em experiências exitosas que estão em andamento em universidades ao ter a pretensão, diante desse espírito
“decisionista”, centralizador, que vigora no País, de
colocá-las todas num molde único que esse projeto
de lei pretende oferecer.
Por isso, Srs. Senadores, eu voto contra o projeto
de lei que está sendo apreciado agora pelo Senado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/PMDB – SC) – Na sequência, temos a inscrição
da Senadora Ana Rita e, em seguida, a do Senador
Paulo Paim.
Com a palavra V. Exa., Senadora Ana Rita, pelo
prazo regimental de até 10 minutos.
A SRA. ANA RITA (Bloco/PT – ES. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, eu não
vou fazer um debate aqui, porque eu acho que nós já
o fizemos suficientemente nas comissões.
Na verdade, o Projeto de Lei nº 180 já está tramitando no Congresso Nacional há 13 anos. Só nesta
Casa, tem três anos. Então, o debate já foi feito.
O que eu quero fazer aqui é o encaminhamento
de votação. Que nós o coloquemos em votação, considerando que já está claro para a maioria dos Parlamentares – aqui, pelo menos, pelo debate – que nós
vamos fazer justiça social com a maioria da população
brasileira; garantir que a maioria da população brasileira também, que tem o menor poder aquisitivo, seja
contemplada com esse projeto.
Só para ficar claro e para responder a algumas
questões, dos 100% de alunos de uma universidade,
50% são de livre concorrência; os outros 50% são
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alunos oriundos de escolas públicas. Portanto, há um
recorte ali de escola pública. Desses 50% de escola
pública, 25% são alunos que devem ser oriundos de
família cuja renda seja de até um salário mínimo e
meio. Então, há um recorte social.
Onde entra a questão da cota ético-racial? Ela
entra como um ajuste. E esse ajuste deve ser feito de
acordo com os dados do IBGE daquela unidade da Federação. Se a unidade da Federação ou determinado
Estado diz que a população tem 30% de população
negra, parda ou indígena, a universidade deve ser o
reflexo dessa composição. Então, esse é o ajuste que
será feito.
Na verdade, o projeto não é apenas de cotas
raciais. Isso tem de ficar claro aqui. É um projeto que
assegura uma composição social e também étnico-racial na universidade pública e nos institutos federais.
É apenas isso, Sr. Presidente, que gostaria de
esclarecer, como Relatora. Acredito que não teremos
a menor dificuldade aqui, e contamos, com certeza,
com o apoio de todos os Senadores desta Casa e das
Senadoras também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, o Senador Paulo Paim;
depois, o Senador Pedro Taques, o Senador Sérgio
Souza e, também, a Senadora Lídice da Mata.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, preocupado
com o quórum, embora eu tenha sido Relator em duas
comissões, vou falar no máximo três minutos.
Primeiro, quero dizer que não é verdade que esse
projeto não foi discutido e votado na Comissão de Educação. Ele o foi por unanimidade, sob a Presidência,
inclusive, do Senador Cristovam Buarque, que é um
especialista, ninguém nega, na área da educação. O
projeto é aprovado por unanimidade.
Esse projeto surgiu aqui, no Senado. Ele vai para
a Câmara, que o flexibiliza, funde cota social com cota
racial. Foi o que aconteceu. Num outro momento, aqui,
também, o Senado, por unanimidade, aprovou um projeto muito mais amplo, como esse que garantia cotas
inclusive no serviço público. Autoria: Presidente Sarney.
Sr. Presidente, a Câmara decidiu quase por unanimidade. O Supremo decidiu não só na questão da
UnB, discutiu também sobre o ProUni, discutiu também
sobre a questão do Rio Grande do Sul, e aprovou, Sr.
Presidente, que as cotas são constitucionais.
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Quero concluir, Sr. Presidente, só dando este
dado, um dado de que eu falava agora com a Senadora Ana Amélia e ela dizia: “Não, esse dado não pode
ser”. Permita-me, Senadora Ana Amélia, que eu a cite.
Naturalmente, a senhora vai depois...
O dado do IBGE, Sr. Presidente. O que diz? Olhem
bem: alunos matriculados no ensino básico, 44 milhões,
43,9 milhões da rede pública; da área privada, 7,5 milhões. Isso significa o quê? Que de cada dez alunos
deste País, somente um estuda na área privada. Não
é justo que esse um tenha 50% das vagas para ele. E
os outros nove? Não podem ter os outros 50%? É o
mínimo de justiça.
Nós, aqui, partidários, que falamos tanto em
justiça social, em equilíbrio, em distribuição de renda,
refugando esse projeto, que é unanimidade já nas
universidades, a maioria das universidades já está se
adaptando a essa realidade, não querermos que filho
de pobre chegue à universidade? Por isso que muita
gente foi contra o ProUni, que já é uma realidade.
Sr. Presidente, eu concluo. Talvez neste plenário
eu seja um dos poucos negros. Quem é negro sabe
o quanto o preconceito é forte neste País. A rejeição
desse projeto significaria que não queremos que os
pobres, que os negros, que os índios tenham acesso
à universidade.
A Câmara vota por unanimidade. O Supremo
vota. A sociedade assume. Será que o Senado da
República, que aqui iniciou a discussão, vai negar ao
nosso povo, a nossa gente, esta oportunidade. Com
certeza não vai.
Repito, Sr. Presidente, este debate começou aqui
no Senado, que o aprovou por duas vezes. Depois a
Câmara alterou e aprovou, então, o projeto da Deputada Nice Lobão, que é mais flexível do que aquele que
aqui nós aprovamos.
Era isso.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Na sequência, o eminente Senador Pedro Taques. Depois, Senador Sérgio Souza e Senadora
Lídice da Mata, que estão inscritos.
A Mesa informa que a votação será nominal.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Senadores, quantos negros existem nesta sala
que recebe o nome de plenário? Quantos negros existem aqui, a não ser aqueles que servem café e água
para os Senadores? Quantos negros? Vamos fazer
essa conta.
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Nos Estados Unidos, Sr. Presidente, até por volta
de 1860, a Suprema Corte entendia que a escravidão
era constitucional. Lá nos Estados Unidos, alguns estados do sul, até por volta de 1950, proibiam o casamento inter-racial. Até por volta de 1960, nos Estados
Unidos, alguns estados do sul possuíam leis que proibiam o negro de votar e de ser votado. E a Suprema
Corte dizia que isso era constitucional, Sr. Presidente.
A partir de um momento, foram criadas as cotas,
e, hoje, um negro é presidente dos Estados Unidos
da América.
O que nos falta aqui são oportunidades. Respeito
o discurso constitucional do Senador Aloysio, um discurso que nós todos devemos respeitar. No entanto, a
autonomia da universidade não significa soberania. A
autonomia da universidade depende de regras, e nós
podemos, sim, traçar essas regras aqui, Sr. Presidente.
Nós estamos a tratar das chamadas ações afirmativas, discriminações positivas, que são políticas
públicas ou privadas que buscam superar desigualdades históricas que temos.
Vou dar dois exemplos apenas de ações afirmativas, Srs. Senadores. No instante em que o Presidente
Fernando Henrique indicou para o Supremo Tribunal
Federal uma mulher, o Fernando Henrique estava dizendo o seguinte: “Sociedade brasileira, as mulheres
podem superar preconceitos históricos”. No instante em que o Presidente Lula indica para o Supremo
Tribunal Federal um negro, ele está sinalizando para
a sociedade brasileira que os negros podem superar
preconceitos históricos.
Nós estamos a tratar aqui, neste projeto, de um
ponto que é social também, Sr. Presidente. Esse conceito que aqui eu trouxe de ações afirmativas, políticas
públicas ou privadas que têm por objetivo superar desigualdades, foi escrito por um negro, em francês. Um
negro brasileiro que se encontra no Supremo Tribunal
Federal hoje, porque ele estudou, depois de limpar banheiros em prédios públicos. Em prédios públicos! Nós
estamos tratando de cotas, e a universidade possui a
autonomia. É bom que assim seja, porque...
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – V. Exa. me permite um aparte?
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – É
possível? (Pausa.)
Para minha honra e alegria.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Obrigado, Senador. Senador, eu disse no meu
discurso e faço questão de insistir: experiências de
cotas, seja raciais, seja sociais, existem em abundân-
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cia nas universidades brasileiras estaduais e federais.
Hoje, temos cerca de 20% dos alunos nas universidades admitidos segundo o critério de cotas. O que eu
sou profundamente contra é o engessamento dessas
experiências que estão em curso nas universidades
brasileiras e que devem ser feitas à luz da experiência
de cada uma, da vocação de cada uma, é esse o meu
problema. E ao colocá-las todas no mesmo molde, nós
estamos ferindo a autonomia da universidade sim – e
me perdoe –, porque nós estamos estabelecendo de
fora para dentro um critério fundamental, que é o critério que disciplina o ingresso nelas. Era isso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado por seu aparte, Senador Aloysio, que com
certeza trouxe luzes à minha fala, mas, com respeito
a V. Exa., com ele não concordo, porque essa autonomia da universidade não pode ser superior a princípios
constitucionais, a princípios constitucionais que fazem
com que nós todos tenhamos que buscar esse oferecimento de oportunidades ao cidadão.
Repito a pergunta, Sr. Presidente: quantos negros
existem nesta sala?
Será que os negros no Brasil são incompetentes? Será que os negros do Brasil não têm condições
de chegar aos mais avantajados cargos da República? O que nos falta é o reconhecimento da existência
desse preconceito. Quantos negros, ao entrarem em
lojas de shopping centers pelo Brasil, recebem olhares
diferentes, olhares que os colocam logo como aqueles
que podem cometer um crime, Sr. Presidente? Isso é
preconceito, Sr. Presidente, e nós precisamos superar
isso, através de iniciativas como esta. Resolve? Não
resolve. Deve ser eterna? Não pode ser eterna, tem
de ser num prazo estabelecido, mas abre um caminho,
como disse o Senador Walter.
Por isso, vou votar favoravelmente. E a Constituição – já encerro – traz vários mecanismos neste
sentido: a mulher se aposenta com menos tempo de
trabalho do que o homem; o portador de necessidades especiais tem vantagens em relação àquele que
não tem essas necessidades especiais. A Constituição
nos dá este caminho das ações afirmativas ou discriminações positivas.
Votarei favoravelmente, reconhecendo que chegarei em casa agora, Sr. Presidente, e jantarei com a
minha filha de 14 anos que aqui estuda...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Pedro Taques, quero só lembrar que essa lei só vale
por dez anos.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – OK.
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Jantarei com a minha filha, que discutiu comigo
esse projeto e é contra esse projeto. Agora, usando uma
expressão do Senador Cristovam Buarque: enquanto
um brasileiro não conseguir ler “Ordem e Progresso”
naquela bandeira, nós não teremos uma democracia;
enquanto o filho de um trabalhador negro não tiver as
mesmas condições da filha de um Senador, nós não
teremos uma democracia. Por isso votarei favoravelmente ao projeto.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
ordem. Devido ao quórum, há uma preocupação nesse sentido, eu concordei em ser o último a ser votado nesse projeto. V. Exa. poderia abrir o painel e nós
continuamos...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa informa que é uma votação de
lei ordinária. Como é lei de lei ordinária, não há necessidade de votação nominal.
Peço perdão também, a Mesa permitiu aparte,
não cabe, mas em função do adiantado da hora, ninguém é perfeito, nem Cristo foi unanimidade, quero
que V. Exas. entendam essas fraquezas que possam
ocorrer.
Na sequência, temos o Senador Sérgio Souza e
a Senadora Lídice da Mata, são os dois últimos oradores inscritos.
Aí, vamos à votação, lembrando que temos várias
matérias, embora, são, praticamente, 22 horas, mas
são votações que precisam aí de prazos, aquelas de
créditos, e nós não podemos deixar porque há uma
expectativa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Coloca em votação, Sr. Presidente; apelo aos Senadores inscritos.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente, eu retiro a minha fala para que nós
possamos ir à votação e declararei meu voto depois.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Sr.
Presidente, quero me inscrever. Blairo Maggi.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Abriu mão da palavra a Senadora Lídice da Mata, e Senador Blairo Maggi pediu para se
inscrever.
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Não tem votação nominal. É simbólica.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Então
faça a votação, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– V. Exa. pode submeter à votação. Em seguida, os
que querem se manifestar fazem declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Se os que estão inscritos concordam,
nós vamos encerrar a discussão e votar a lei das cotas. De acordo?
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – É
possível, Presidente. O PSB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, peço verificação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Tem que ter apoiamento no mínimo de
três Srs. Senadores.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Precisa de apoiamento, Sr. Presidente.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Precisa de apoiamento.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, não tem apoiamento.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Não tem apoiamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Então registre, por gentileza, o meu
voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa está registrando o voto contrário do Senador Aloysio Nunes.
Votação, em globo, das Emendas nº 1 e 2, da
CCJ e da CDH, de redação, com parecer favorável
de Plenário.
As Sras. e os Srs. Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
Aprovadas, ficam prejudicados os Projetos de
Lei do Senado nºs 344 e 479, de 2008, que tramitam
em conjunto.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Encerrada a discussão, quem não queira...
Votação.
Aprovada.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Sr.
Presidente, a leitura da PEC 65.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A leitura da PEC 65 será feita agora.
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Blairo Maggi, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Será feita a leitura da PEC 65.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item 11:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, de Minas Gerais,
que altera o art. 27 do Ato das Disposições
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Constitucionais Transitórias, para criar o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo
Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com votos vencidos dos Senadores José Pimentel,
Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy,
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão a Proposta de Emenda.
(Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, a matéria
constará da próxima sessão ordinária, para prosseguimento da discussão.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Presidente, vamos agora votar os créditos.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Minas penhoradamente agradece a V. Exa., Presidente
Casildo Maldaner.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – O.k. É compromisso da Mesa, Senador Aécio Neves.
Proposta de Emenda à Constituição.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item 13:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
82, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 82, de 2011, tendo como primeira signatária
a Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o
art. 134 da Constituição Federal (Defensoria
Pública da União).
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Parecer favorável, sob nº 1.282, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária, para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Agora, na Ordem do Dia, Projeto de
Resolução nº 35, de 2012.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 35, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 35, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 999, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator:
Senador Antonio Carlos Valadares), que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de
crédito externo com a MLW Intermed Gmbh, no
valor total de até cinquenta milhões de euros.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Como ninguém quer discutir, encerrada a discussão.
Votação.
As Senadoras e os Senadores que aprovam a
matéria permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente, questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a votação.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A matéria do Ceará vai à promulgação.
Os Senadores do Ceará...
É a seguinte a matéria:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, para
uma questão de ordem. Eu estou sendo patrolado aqui
no meu direito de falar. Eu estou há cinco minutos pedindo pela ordem, uma questão de ordem, porque eu
me inscrevi para falar sobre a questão das cotas. Aí foi
feito um acordo para a gente falar depois e até agora
ainda não tivemos oportunidade de nos manifestar sobre o assunto. E eu gostaria de poder me manifestar
em nome do Bloco, favorável a essa matéria, e quero dar um exemplo. Por isso é que eu pedi para falar.
Quando nós fomos fazer uma visita à África do
Sul, depois que Cuiabá foi escolhida como sede da
Copa do Mundo, eu, que venho da Região Sul do
Brasil, onde nós temos uma população negra muito
pequena – nós não temos muitos negros naquela região, portanto, parecia muito normal para nós que os
negros ficassem afastados desse processo –, com a
minha visita à África do Sul, eu levei um choque, levei
um choque e voltei de lá convencido, Presidente, de
que alguma coisa deveria ser feita no nosso País. Se
são só as cotas ou mais que as cotas, mas alguma
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coisa precisa ser feita. Isso porque, num país como a
África do Sul, os negros comandam; os negros são presidente da República, presidente da Corte, prefeitos,
deputados, até os ricos são os negros. Quer dizer, se
num país como esse criaram-se as oportunidades para
que o negro pudesse se desenvolver, por que nós não
fazemos a mesma coisa em nosso País?
Então, era esse o depoimento que eu queria dar
porque muitas vezes a gente aqui dentro da nossa
Casa não olha o que acontece no mundo, e quando sai
leva um choque e percebe que algo precisa ser feito.
E o passo que nós demos hoje, por ser só dez anos,
que sejam só dez anos, mas é um passo importante.
Nós precisamos, sim, dar oportunidade aos negros
para que eles possam subir e ascender socialmente
no nosso País.
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa pede escusas a V. Exa. Senador Blairo Maggi e agradece a manifestação de V. Exa.,
que foi governador de Mato Grosso por dois mandatos.
Na sequência:
Item extrapauta:
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Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 36, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.000, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad
hoc: Senador Lobão Filho), que autoriza o Estado do Ceará a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird) no valor de até cem milhões
de dólares dos Estados Unidos da América.

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Encerrada a discussão, em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a matéria.
Vejo que até o Senador Eunício Oliveira está de
plantão. Vejo os três Senadores do Ceará, o Senador
Pimentel e também o Senador Inácio Arruda.
Aprovada, a matéria vai à promulgação, ou melhor, em discussão a redação final. (Pausa.)

Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.

É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a discussão, a matéria vai
à promulgação.
Aprovada a redação, vamos para o próximo.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 37, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 37, de 2012 (apresentado como
conclusão no Parecer nº 1.001, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos. Relatora
ad hoc: Senadora Ana Amélia), que autoriza
o Município de Blumenau, Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito ex-
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terno, com garantia da União, com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no
valor de até cinquenta e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da América do Norte.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único.(Pausa.)
Encerrada a discussão, se alguém não quiser
tratar do tema.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram.(Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:

40044 Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Agosto de 2012

Agosto de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 8

40045

40046 Quarta-feira 8

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Em discussão a redação final.(Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação.
Aprovada a redação final.
A matéria vai à promulgação.
Aprovado o de Santa Catarina com a presença
dos senhores.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 38, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 38, de 2012 (apresentado como
conclusão no Parecer nº 1.002, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Eduardo Suplicy), que autoriza
o Município de Colatina [de Colatina, Senador Ricardo Ferraço] a contratar operação de

Agosto de 2012

crédito externo, com garantia da União, com
o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) no valor de até onze milhões de dólares
dos Estados Unidos da América, de principal,
destinado a financiar parcialmente o Programa
de Desenvolvimento Urbano e Saneamento
Ambiental de Colatina – ES, no âmbito do
Programa Procidades.
Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Ninguém quer discutir a proposta do Espírito Santo em relação a Colatina? Estão presentes Ana Rita,
Ricardo Ferraço, Magno Malta. (Pausa.)
Encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Vamos votar a redação final.
As Sras. e os Srs. Senadores que queiram votar
a redação final, em votação.
Encerrada a discussão.
Votação. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria do Espírito Santo, de Colatina, vai à
promulgação.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
Pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Ricardo Ferraço.
Ainda temos matérias da Ordem do Dia. Ainda
há requerimentos para serem votados.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
serei muito rápido, mas não posso deixar de cumprimentá-lo pela performance...
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Benevolência de V. Exa.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– ...V. Exa., na condição de Presidente em exercício,
deu um show, botou para quebrar. O Senado teve elevada competência, e nós justificamos a concentração
nesta terça-feira de muito trabalho em Brasília.
Parabéns a V. Exa!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que é importante frisar isso, porque muita gente divulgou que, no
esforço concentrado, só votaríamos medidas provisórias. Votamos inclusive PEC na noite de hoje, e V. Exa.
teve oportunidade de presidir esta sessão, dando um
show, votando matérias importantes, principalmente a
matéria que instituiu a política de cotas, que faz uma
grande reparação.
Como disse no aparte ao Senador Pedro Taques,
abrimos um caminho e V. Exa. foi o nosso grande condutor nesta tarde/noite de hoje. Parabéns a V. Exa. e
a todos os Senadores pelo brilhante dia, no esforço
concentrado de promovermos uma verdadeira votação
qualitativa, porque não foi uma gincana de projetos,
mas principalmente a votação de matérias muito importantes, que vão contribuir com a economia, com as
questões de cidadania e com justiça e, principalmente,
com investimentos para diversos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Senador Walter Pinheiro, a Mesa está
apenas cumprindo as decisões de V. Exas., das lideranças e acordos que colocamos em prática.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Item 20:
REQUERIMENTO Nº 648, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 648, de 2012, da Senadora Marta Suplicy,
solicitando o desapensamento de forma agrupada das seguintes matérias: Projetos de Lei
do Senado nºs 431, de 2003; e 150, de 2009
(propaganda de alimentos); Projetos de Lei
do Senado nºs 406, de 2005; 181 e 495, de
2007; 489, de 2008; e 106, de 2011 (normas
básicas sobre alimentos); Projetos de Lei do
Senado nºs 1 e 408, de 2009 (normas para
rótulos dos alimentos).
Item 21:
REQUERIMENTO Nº 649, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
649, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 408, de 2009; e 452, de
2011, por regularem matéria correlata (normas
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para rótulos dos alimentos), que seguem na
mesma linha do requerimento da Senadora
Marta Suplicy.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as matérias.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Foram lidos anteriormente os Requerimentos nºs 323 e 726, de 2012, do Senador Flexa
Ribeiro e outros Senadores, solicitando a realização
de sessão especial, destinada a comentar os 200 anos
de imigração chinesa no Brasil, a realizar-se no dia 3
de dezembro.
Em votação os requerimentos.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados, apesar da disposição e do plantonismo do Senador Flexa Ribeiro, que está até estas horas.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem o eminente Líder do Governo no Congresso Nacional, José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Item 27 da pauta,
da Ordem do Dia, o Requerimento nº 688, de 2012,
de minha autoria, se puder ser votado, Sr. Presidente,
ficaria muito grato.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa consulta a assessoria sobre
essa matéria. Estamos tentando localizar, eminente Líder do Governo, Pimentel. Mas devido à eficiência da
Secretaria da Mesa, principalmente da Dra. Cláudia,
já chegou. E vamos à resposta de prontidão.
Item 27:
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
688, de 2012, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei do Senado nº 80, de 2011, com os Projetos de Lei do Senado, nºs 5, de 2003; 200,
de 2004; e 314, de 2005, que já se encontram
apensados, por regularem matéria correlata
(reajuste do salário mínimo).
Votação do requerimento.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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As matérias passam a tramitar em conjunto e
vão ao exame das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; de Assuntos Sociais e, nos termos
do art. 49, inciso I, do Regimento Interno, de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Foram lidos anteriormente os Requerimentos nºs 724 e 725, de 2012, do Senador Blairo Maggi, solicitando, nos termos do art. 43, I e II, do
Regimento Interno, licenças dos trabalhos da Casa, a
partir do dia 9 de agosto, pelo prazo total de 140 dias,
para tratamento de saúde e para tratar de interesses
particulares, respectivamente.
Em votação os requerimentos.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa)
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Aprovados.
A Presidência tomará as providências necessárias
a uma convocação do 1º Suplente, apesar de sentir a
ausência do Senador Blairo Maggi da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Ainda foi apresentado requerimento
pela Senadora Marta Suplicy:
Requeiro, nos termos regimentais, inserção
em Ata de voto de pesar e apresentação de
condolências à família pelo falecimento da
servidora do Senado Federal Cristiane Yuriko
Miki, ocorrido no último dia 25 de julho.
Justificação.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa encaminhará á família os votos de pesar.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu gostaria, Sr. Presidente, de subscrever.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra o Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, se me permite, gostaria de subscrever
o requerimento, até porque, durante o meu pronunciamento hoje, também manifestei sentimento de condolências à família da Sra. Cristiane.
Gostaria, Sr. Presidente, de congratular-me com
o Senador Paulo Paim e a Senadora Ana Rita pela
culminância dessa batalha por ele travada e pela Senadora Ana Rita, por tanto tempo, em favor do projeto
de cotas, que estabelece um período de dez anos de
vigência para que, então, possamos avaliar. Isso, certamente, constitui um passo muito importante para toda
a população afrodescendente no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Mesa tomará as providências em
relação ao requerimento da Senadora Marta Suplicy,
que V. Exa. também subscreve. Naturalmente, é um desejo de toda a Casa a manifestação de condolências.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem o eminente Senador José
Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O item 14 da pauta
do dia trata do Decreto Legislativo nº 191, de 2012. É
um tratado entre a República Federativa do Brasil e o
governo do Guiné Equatorial.
Portanto, não há divergência. Se V. Exa. já pudesse votar também, nós ficaríamos muito gratos.
É o Item 14 da pauta do dia.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Não havendo objeção, com a proficiência da Mesa, a partir da Drª Cláudia, vamos a ele.
Item 14:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2012 (nº 525/2011,
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na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné Equatorial sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico das Missões Diplomáticas,
Repartições Consulares e Perante Organizações Internacionais, assinado em Malabo, em
5 de julho de 2010.
Parecer favorável sob o nº 951, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Sérgio Souza.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 191, DE 2012
(N° 52512011, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné Equatorial sobre o Exercício de Atividade Remunerada por parte
de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Militar, Administrativo e Técnico das Missões Diplomáticas, Repartições
Consulares e Perante Organizações Internacionais, assinado em Malabo, em 5 de
julho de 2010.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné Equatorial sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico das Missões Diplomáticas, Repartições Consulares
e Perante Organizações Internacionais, assinado em
Malabo, em 5 de julho de 2010.
(*) A íntegra do texto do Acordo encontra-se publicado no DSF de
09/05/2012.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Encerrada a Ordem do Dia e não havendo mais nada a tratar, justamente às 22h22 – o
Senador Paulo Paim está alegre, naturalmente que
o Rio Grande e o Brasil o estão cumprimentando por
telefone –, encerramos esta sessão e convocamos
outra...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pois não, Senador Paulo Paim, interrompendo os milhares de interlocutores...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, apenas uma frase. Este é
o dia mais feliz da minha vida!
Muito obrigado ao Senado, muito obrigado ao
Congresso, muito obrigado a todos os que ajudaram.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Nota-se, na maneira de V. Exª e no
sorriso de muita gente.
São as seguintes as demais matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão
deliberativa ordinária:
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 676, de 2012 – RISF 336, II)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 61, de 2012 (nº 2.786/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidente
da República, que dispõe sobre o sistema de
acompanhamento da execução das penas, da
prisão e da medida de segurança.
Parecer sob nº 931, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com as
Emendas nº 1 e 2– CCJ.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
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2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime especial de precatório até a data de 31
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
15
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
616, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 512, de 2007, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (alterações na CLT).
16
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma
(insere a disciplina Ética Social e Política nos
currículos do ensino médio).
17
REQUERIMENTO Nº 621, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 621, de 2012, de autoria do(a) Senador
Armando Monteiro, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (cumprimento de sentença e títulos extrajudiciais na
Justiça do Trabalho).
18
REQUERIMENTO Nº 624, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
624, de 2012, do Senador Jayme Campos, so-
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licitando que, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 36, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também a de Constituição, Justiça
e Cidadania (altera o nome da Ala Senador Filinto Muller para Senador Luiz Carlos Prestes).
19
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
625, de 2012, do Senador Jayme Campos, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 36, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também a de Direitos Humanos
e Legislação Participativa (altera o nome da
Ala Senador Filinto Muller para Senador Luiz
Carlos Prestes).
22
REQUERIMENTO Nº 654, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
654, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 581, de 2007; 301, de
2008; 466, de 2009; e 580, de 2011, por regularem matéria correlata (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço).
23
REQUERIMENTO Nº 660, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento
nº 660, de 2012, de autoria do(a) Senador Paulo Bauer, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 219, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Edu-
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cação, Cultura e Esporte (isenção de taxas de
inscrição em concursos e vestibulares).
24
REQUERIMENTO Nº 667, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 667, de 2012, de autoria do(a) Senador
José Agripino, que solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Econômicos.
25
REQUERIMENTO Nº 686, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
686 de 2012, do Senador Delcídio do Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 752, de 2011 e 69, de
2012, por regularem matéria correlata (prorrogação da licença-paternidade).
26
REQUERIMENTO Nº 687, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 687, de 2012, do Senador Paulo Bauer,
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 Educação, Cultura
e Esporte (direitos autorais).
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/PMDB – SC) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, proposta de emenda à
Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A proposta de emenda à Constituição
que acaba de ser lida está sujeita às disposições
constantes nos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa os Deputados
Eduardo Sciarra, Irajá Abreu e Paulo Magalhães,
como membros titulares, e os Deputados Átila Lins,
Jorge Boeira e Manoel Salviano, como membros suplentes, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO,
em vagas destinadas ao Partido Social Democrático
– PSD, conforme a Resolução nº 1, de 2012-CN e o
Ofício nº 815, de 2012, da Liderança do Partido, na
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Ofício LID/PSD nº 815
Brasília, 7 de agosto de 2012
Assunto: indicação do PSD para a CMO
Senhor Presidente,
Ao tempo em que renovo protestos de elevada
estima e consideração, em atenção à Resolução CN
nº 1, de 2012, reitero a Vossa Excelência a indicação
contida no Ofício GAB/PSD nº 75, de 13 de março de
2012, dos parlamentares do PSD para comporem a
CMO:
TITULARES
SUPLENTES
Eduardo Sciarra
Átila Lins
Irajá Abreu
Jorge Boeira
Paulo Magalhães
Manoel Salviano
Atenciosamente, Deputado Guilherme Campos, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Presidência designa de acordo com a
Resolução nº 1, de 2012-CN, e com o Ofício nº 1.463,
de 2012, do Presidente da Câmara dos Deputados, os
seguintes Deputados:
– Hugo Napoleão, como membro titular, para
integrar a Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas – CMMC;
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– Ademir Camilo, como membro titular, para integrar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada pelo Requerimento nº 4, de 2011-CN;
– José Carlos Araújo e Armando Vergílio, como
membros titulares, e os Deputados Roberto Santiago e César Halum, como membros suplentes,
para integrarem a Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito criada pelo Requerimento nº 1, de
2012-CN;
A Presidência informa ainda que já foram designados os seguintes Deputados:
– Eduardo Sciarra, Irajá Abreu e Paulo Magalhães, como membros titulares, e os Deputados
Átila Lins, Jorge Boeira e Manoel Salviano, como
membros suplentes, para integrarem a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização – CMO, conforme Ofício nº 815,
de 2012, da Liderança do PSD, na Câmara dos
Deputados; e
– Reinhold Stephanes e Moreira Mendes, como
membros titulares, e os Deputados Hélio Santos e
Heuler Cruvinel, como membros suplentes, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 571, de 2012,
conforme o Ofício nº 792, de 2012, da Liderança
do PSD, na Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 1.463/2012/SGM/P
Brasília, 7 de agosto de 2012
Assunto: Indicação de membros para as Comissões
Mistas
Senhor Presidente,
Em atenção ao ofício nº 322/2012 do Congresso
Nacional, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência Ofício nº 812/2012, da Liderança do PSD, que
indica membros para as vagas destinadas à bancada
nas Comissões Mistas.
Atenciosamente, Marco Maia, Presidente.
Ofício GAB/PSD nº 812
Brasília, 7 de agosto de 2012
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente e em atenção
ao Ofício nº 1.460/2012/SGM/P, de 7 de agosto do
corrente, indico, nos termos da Resolução nº 1, de
2012-CN, os seguintes parlamentares:
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Informo, pois, que as vagas remanescentes serão
oportunamente preenchidas.
Atenciosamente, Deputado Guilherme Campos,
Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – A Sra. Senadora Angela Portela enviou
discurso à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no art. 203, do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sras. e Srs. Senadores, retomamos as atividades nesta Casa em meio a
um processo eleitoral, e com o desafio de aprovarmos
projetos e leis de interesse da sociedade brasileira, o
que exigirá de nós, esforço concentrado.
Teremos, por exemplo, de analisar e votar duas
Medidas Provisórias previstas no Plano Brasil Maior.
A MP 563/2012, que trata de desoneração de setores
econômicos da contribuição previdenciária patrona!
relativa à folha de pagamento e a MP 564/2012, que
dispõem sobre ações de estímulo à indústria nacional.
Possivelmente, poderemos votar também a MP
565/2012, que institui linhas de crédito especiais para
os Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, caso esta seja aprovada pela Câmara dos
Deputados.
Há, ainda, a expectativa de que votemos o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 180/2008, que estabelece
cotas raciais e sociais para ingresso nas universidades
federais e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
33/2009, que restabelece a exigência de diploma para
o exercício da profissão de jornalista.
Após as eleições municipais, retomaremos às
atividades normais e empreenderemos esforços sobre
temas como a Lei Orçamentária de 2013, as novas
regras do Fundo de Participação dos Estados (FPE)
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e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o
retorno da discussão sobre os royalties.
Mas, neste momento, minhas atenções estão voltadas para a MP 571/2012, que alterou o novo Código
Florestal (Lei 12.651/2012). Sancionado pela Presidenta Dilma Rousseff, desde 25 de maio do corrente, o
novo Código Florestal regulamenta o uso e proteção
das florestas e áreas cobertas por vegetação nativa.
Porém, ao sancionar a nova lei, a presidenta vetou parte do projeto e editou uma MP, com o fim de
preencher lacunas deixadas pelos vetos. Aqui, a MP,
que tem força de lei, recebeu 343 destaques, e estes
devem ser votados por nós, até outubro.
Neste contexto, nobres colegas, nosso desafio
será o de construímos um acordo com vistas ao consenso. Consenso este, que facilite a aprovação do conteúdo nos plenários da Câmara e do Senado.
Isto porque, o país precisa ter uma lei ambiental
ainda este ano. De forma que, precisamos chegar em
2013 com um Código Florestal definitivo, plenamente
em vigor.
Por oportuno, gostaria de destacar que, a despeito
das críticas dirigidas a esta Casa de Leis, penso que
no primeiro semestre deste ano, trabalhamos bastante e com mais eficiência, pela aprovação de temas do
interesse nacional.
Foram mais de 650 projetos de caráter social,
econômico e político, aprovados em plenário e em comissões do Senado. Entre eles, a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC 86/2007), que estabelece o fim do
voto secreto, nos processos de cassação de mandato.
Esta foi, sem dúvidas, uma decisão histórica do
nosso parlamento. Fui favorável a esta proposta, por
entender que a sociedade brasileira anseia por mudanças na cultura da política.
Também aprovamos, nesta Casa, o PLS 27/2011,
que permite aos municípios que direcionem integralmente as ações do Programa Minha Casa Minha Vida
às famílias desabrigadas ou residentes em áreas de
risco ou insalubres.
Destaco, ainda, a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito do Combate à Violência Contra
a Mulher (CPMI) que realizou 23 reuniões e aprovou
quase 100% dos 659 requerimentos apresentados.
Entre eles, o requerimento em que peço uma visita a
Roraima, para verificar as condições dos serviços especializados de proteção à mulher vítima de violência
de gênero. No primeiro semestre, esta CPMI realizou
diligências em nos estados de Pernambuco, Santa
Catarina, Espírito Santo e Alagoas.
Não poderia deixar de registrar as conquistas
que obtive nesta casa no primeiro semestre, com o
apoio dos nobres colegas. Entre as proposituras de
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minha autoria, aqui aprovadas, destaco, em primeiro
lugar, a emenda que sugere redução do percentual
da reserva legal.
Propus a redução do percentual de reserva legal
de 80% para até 50% (cinqüenta por cento), em Estado
que tenha 65% do seu território ocupado por unidades
de conservação da natureza de domínio público e por
terras indígenas homologadas.
Aprovada pela Comissão de Meio Ambiente do
Senado e pelo plenário da Câmara dos Deputados,
esta proposta está mantida no novo Código Florestal,
sancionado pela presidenta Dilma Rousseff.
Também obtive êxito no projeto de lei que trata
da abertura das creches e pré-escolas nas férias escolares em todos os estabelecimentos públicos do país,
com oferta de atividades pedagógicas.
Este projeto, que reflete uma reivindicação antiga
das famílias menos favorecidas, foi aprovado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado, com contribuições e deverá beneficiar cerca de 12
milhões de crianças com idade entre zero e três anos.
A aprovação pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, do projeto de lei n° 278/2011,
que visa coibir abusos cometidos pelas empresas de
transporte aéreo, foi mais uma conquista nossa neste
semestre.
Neste projeto, proponho que, em caso de interrupção de serviços e suspensão de freqüências, a
desistência da exploração de linha aérea seja comunicada à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC),
com antecedência mínima de três meses.
Desta forma, todo e qualquer indício de manipulação de tarifas ou de linhas que vise à dominação
dos mercados ou à eliminação de empresas rivais seja
imediatamente comunicado aos órgãos de defesa da
concorrência, para investigação relativa à prática de
infração contra a ordem econômica.
Conseguimos, ainda, a aprovação do Projeto
de Lei do Senado (PLS) n° 247/2012, que visa instituir medidas destinadas à prevenção quanto ao uso
inadequado de psicofármacos em crianças e adolescentes. Sugiro que o uso de psicofármacos obedeça
a requisitos e normas regulamentares.
No semestre que passou, meu Estado alcançou
uma conquista, aqui no Senado, que foi a Assinatura do
Protocolo de Intenções do Senado com a Assembléia
Legislativa de Roraima para as transmissões digitais
da rádio e da TV Senado.
Este acordo prevê a cessão de duas horas por dia
da programação da Rádio Senado FM para as assembléias transmitirem notícias institucionais do Senado,
Assim, os roraimenses poderão ser melhor informados a respeito das ações parlamentares de todos nós.
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No âmbito do governo federal, registro, ainda,
como positivas, as gestões políticas que fiz junto a
órgãos federais, e que resultaram em outras “grandes
conquistas” para Roraima, Uma delas, foi a inclusão
na lista das obras prioritárias do Plano de Aceleração
do Crescimento (PAC) 2, do projeto de construção da
Usina Hidrelétrica Bem Querer, no Rio Branco, em
Caracarai.
A garantia nos foi dada pela ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Mirian Belchior, que
anunciou já estarem em processo avançado de estudo,
análises sobre as viabilidades socioambientais e econômicas da obra. As 18 creches que serão construídas
em todos os municípios de Roraima configuram-se em
conquistas de meu Estado.
Desse modo, encerramos o primeiro semestre e
embarcamos no segundo período, com novas pautas
e muitos desafios. Mas estarmos aqui é nossa missão.
Para ouvir a sociedade, formular leis, fiscalizar os poderes e contribuirmos para melhorar nossa sociedade.
Era o que tinha a falar. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Está encerrada a sessão e convocada
outra, no horário regimental, para o dia de amanhã,
às 14 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 18, DE
2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 563, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 18, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a folha de salários devida pelas
empresas que especifica; institui o Programa
de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores, o Regime Especial de Tributação
do Programa Nacional de Banda Larga para
Implantação de Redes de Telecomunicações, o
Regime Especial de Incentivo a Computadores
para Uso Educacional, o Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica e o Programa
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência; restabelece o Programa
Um Computador por Aluno; altera o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da
Indústria de Semicondutores, instituído pela
Lei nº 11.484, de 31 de maio de 2007; altera
as Leis nºs 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
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11.033, de 21 de dezembro de 2004, 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, 10.865, de 30
de abril de 2004, 11.774, de 17 de setembro
de 2008, 12.546, de 14 de dezembro de 2011,
11.484, de 31 de maio de 2007, 10.637, de
30 de dezembro de 2002, 11.196, de 21 de
novembro de 2005, 10.406, de 10 de janeiro
de 2002, 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
12.431, de 24 de junho de 2011, 12.414, de
9 de junho de 2011, 8.666, de 21 de junho de
1993, 10.925, de 23 de julho de 2004, os Decretos-Leis nºs 1.455, de 7 de abril de 1976,
1.593, de 21 de dezembro de 1977, e a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências. (proveniente
da Medida Provisória nº 563, de 2012).
(Lido no Senado Federal no dia 17.7.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.5.2012)
Prazo final prorrogado: 15.8.2012
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 19, DE 2012
(Proveniente da Medida Provisória nº 564, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 19, de 2012, nos termos do
texto aprovado na Câmara dos Deputados,
que altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 12.453, de 21 de julho de
2011, para conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
-BNDES, 9.529, de 10 de dezembro de 1997,
11.529, de 22 de outubro de 2007, para incluir
no Programa Revitaliza do BNDES os setores
que específica, 11.196, de 21 de novembro
de 2005, 7.972, de 22 de dezembro de 1989,
12.666, de 14 de junho de 2012, 10.260, de 12
de julho de 2001, 12.087, de 11 de novembro
de 2009, 7.827, de 27 de setembro de 1989,
10.849, de 23 de março de 2004, e 6.704, de
26 de outubro de 1979, as Medidas Provisórias nºs 2.156-5, de 24 de agosto de 2001, e
2.157-5, de 24 de agosto de 2001; dispõe sobre
financimento às exportações indiretas; autoriza
a União a aumentar o capital social do Banco do Nordeste do Brasil S.A. e do Banco da
Amazônia S. A.; autoriza o Poder Executivo a
criar a Agência Brasileira Gestora de Fundos
Garantidores e Garantias S. A.-ABGF; autoriza a União a conceder subvenção econômica
nas operações de crédito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia -FDA e do Fundo de
Desenvolvimento do Nordeste -FDNE; autori-
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za a União a participar de Fundos dedicados
a garantir operações de comércio exterior ou
projetos de infraestrutura de grande vulto; revoga dispositivos das Leis nºs 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.865, de 30 de abril de
2004, e 12.545, de 14 de dezembro de 2011;
e dá outras providências. (proveniente da Medida Provisória nº 564, de 2012).
Parecer sob nº 13, de 2012, da Comissão Mista,
Relatores: Deputado Danilo Forte (PMDB-CE);
ad hoc: Deputado Arnaldo Jardim (PPS-SP); e
Revisor: Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE),
favorável à Medida Provisória, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão nº 19, de 2012,
que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 1º.8.2012)
(Sobrestando a pauta a partir de: 19.5.2012)
Prazo final prorrogado: 15.8.2012
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 180, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623, de 2012 -RISF 336, II)
(Tramitam em conjunto o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008;
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 344 e 479, de 2008)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008 (nº 73/2009, na
Casa de origem, da Deputada Nice Lobão),
que dispõe sobre o ingresso nas universidades
federais e estaduais e nas instituições federais
de ensino técnico de nível médio e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 819, 820 e 827,
de 2012:
– da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Ana Rita, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de
2008, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, de
redação, que apresenta, e pela rejeição dos
Projetos de Lei do Senado nºs 344 e 479, de
2008, com voto vencido dos Senadores Aloysio Nunes Ferreira, Lobão Filho, Alvaro Dias
e Luiz Henrique e prejudicados os votos em
separado dos Senadores Lobão Filho e Aloysio Nunes Ferreira; e
– da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, Relator: Senador Paulo
Paim, favorável ao Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008, com as Emendas nºs 1
e 2-CCJ/CDH e 3 e 4-CDH, de redação, que
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apresenta, e pela rejeição dos Projetos de Lei
do Senado nºs 344 e 479, de 2008.
-de Plenário, Relator: Senador Paulo Paim,
em substituição à Comissão de Educação,
Cultura e Esporte, favorável ao Projeto de Lei
da Câmara nº 180, de 2008, nos termos dos
pareceres da CCJ e CDH.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 344, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623/2012 -336, II)
(Tramitam em conjunto o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008;
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 344, de 2008,
do Senador Marconi Perillo, que institui reserva de vagas nos cursos de graduação
das instituições públicas de educação superior, pelo período de doze anos, para estudantes oriundos do ensino fundamental e
médio públicos.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 479, DE 2008
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 623/2012 -336, II)
(Tramitam em conjunto o
Projeto de Lei da Câmara nº 180, de 2008;
e os Projetos de Lei do Senado
nºs 344 e 479, de 2008)
Projeto de Lei do Senado nº 479, de 2008, do
Senador Alvaro Dias, que reserva 20% das
vagas dos vestibulares para os cursos de graduação das universidades públicas federais e
estaduais para estudantes oriundos de família
com renda per capita familiar de até um salário
mínimo e meio.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 198, DE 2007-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 671, de 2012 -RISF 336, II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 198, de 2007-Complementar, do
Senador Renato Casagrande, que acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei Complementar
nº 110, de 2001, estabelecendo prazo para a
extinção de contribuição social.
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Pareceres sob nºs 2.016, de 2009; e 722, de
2012, das Comissões:
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Adelmir Santana, favorável, com a Emenda nº
1-CAE, que apresenta; e
7
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 61, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 676, de 2012 -RISF 336, II)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei da
Câmara nº 61, de 2012 (nº 2.786/2011, na
Casa de origem), de iniciativa da Presidente
da República, que dispõe sobre o sistema de
acompanhamento da execução das penas, da
prisão e da medida de segurança.
Parecer sob nº 931, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com as
Emendas nº 1 e 2-CCJ.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 63, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Valdir Raupp, que altera a redação do art. 3º da Emenda Constitucional nº 62, de 9 de dezembro de
2009, para ampliar o prazo de adesão ao regime especial de precatório até a data de 31
de dezembro de 2012.
Parecer sob nº 689, de 2011, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Demóstenes Torres, favorável,
nos termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 33, DE 2009
Terceira sessão de discussão, em segundo
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 33, de 2009, tendo como primeiro signatário o Senador Antonio Carlos Valadares, que
acrescenta o art. 220-A à Constituição Federal,
para dispor sobre a exigência do diploma de
curso superior de comunicação social, habilitação jornalismo, para o exercício da profissão
de jornalista.
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10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício Oliveira, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com voto
vencido do Senador Eduardo Braga.
11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 65, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Clésio Andrade, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da
6ª Região, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Parecer sob nº 395, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad
hoc: Senador Aécio Neves, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, que apresenta, com votos
vencidos dos Senadores José Pimentel, Marta Suplicy, Pedro Taques, Eduardo Suplicy,
Aloysio Nunes Ferreira e Randolfe Rodrigues.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 652, DE 2011 -COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 652, de 2011-Complementar, do
Senador Gim Argello, que modifica as Leis nº
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, para
dispor sobre a aposentadoria especial dos
garçons.

Agosto de 2012

13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 82, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 82, de 2011, tendo como primeiro signatário
a Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o
art. 134 da Constituição Federal (Defensoria
Pública da União).
Parecer favorável, sob nº 1.282, de 2011, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad hoc: Senador Demóstenes Torres.
14
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 191, DE
2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 191, de 2012 (nº 525/2011,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Guiné Equatorial sobre o Exercício de Atividade
Remunerada por parte de Dependentes do
Pessoal Diplomático, Consular, Militar, Administrativo e Técnico das Missões Diplomáticas,
Repartições Consulares e Perante Organizações Internacionais, assinado em Malabo, em
5 de julho de 2010.
Parecer favorável, sob nº 951, de 2012, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Sérgio Souza.
15
REQUERIMENTO Nº 616, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
616, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 512, de 2007, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (alterações na CLT).
16
REQUERIMENTO Nº 618, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
618, de 2012, do Senador Sérgio Souza, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 103, de 2009, dos Projetos de
Lei da Câmara nºs 79 e 171, de 2009; e dos
Projetos de Lei do Senado nºs 31, 143, 155 e
371, de 2008; 279, de 2009; 95, 232 e 254, de
2010, a fim de que tenha tramitação autônoma
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(insere a disciplina Ética Social e Política nos
currículos do ensino médio).

21
REQUERIMENTO Nº 649, DE 2012

17
REQUERIMENTO Nº 621, DE 2012

Votação, em turno único, do(a) Requerimento
nº 649, de 2012, de autoria do(a) Senador Sérgio Souza, que solicitando a tramitação conjunta dos Projeto de Lei do Senado nºs 408, de
2009; e 452, de 2011, por regularem matéria
correlata (normas para rótulos dos alimentos).

Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 621, de 2012, de autoria do(a) Senador
Armando Monteiro, que solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Constituição, Justiça e Cidadania (cumprimento de sentença e títulos extrajudiciais na
Justiça do Trabalho).
18
REQUERIMENTO Nº 624, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
624, de 2012, do Senador Jayme Campos, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 36, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também a de Constituição, Justiça
e Cidadania (altera o nome da Ala Senador Filinto Muller para Senador Luiz Carlos Prestes).
19
REQUERIMENTO Nº 625, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
625, de 2012, do Senador Jayme Campos, solicitando que, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 36, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também a de Direitos Humanos
eLegislação Participativa (altera o nome da
Ala Senador Filinto Muller para Senador Luiz
Carlos Prestes).
20
REQUERIMENTO Nº 648, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 648, de 2012, de autoria do(a) Senadora Marta Suplicy, que solicitando o desapensamento, de forma agrupada, das seguintes
matérias: -Projetos de Lei do Senado nºs 431,
de 2003; e 150, de 2009 (propaganda de alimentos); -Projetos de Lei do Senado nºs 406,
de 2005; 181 e 495, de 2007; 489, de 2008; e
106; de 2011(normas básicas sobre alimentos); -Projetos de Lei do Senado nºs 1 e 408,
de 2009 (normas para rótulos dos alimentos).

22
REQUERIMENTO Nº 654, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
654, de 2012, do Senador Cyro Miranda, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 581, de 2007; 301, de
2008; 466, de 2009; e 580, de 2011, por regularem matéria correlata (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço).
23
REQUERIMENTO Nº 660, DE 2012
Votação, em turno único, do(a) Requerimento
nº 660, de 2012, de autoria do(a) Senador Paulo Bauer, que solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 219, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Educação, Cultura e Esporte (isenção de taxas de
inscrição em concursos e vestibulares).
Votação, em turno único, do(a) Requerimento nº 667, de 2012, de autoria do(a) Senador
José Agripino, que solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 606, de 2011,
além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a
de Assuntos Econômicos.
25
REQUERIMENTO Nº 686, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
686 de 2012, do Senador Delcídio do Amaral,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 752, de 2011 e 69, de de
2012, por regularem matéria correlata (prorrogação da licença-paternidade).
26
REQUERIMENTO Nº 687, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 687, de 2012, do Senador Paulo Bauer,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
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nado nº 206, de 2012, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Educação, Cultura
e Esporte (direitos autorais).
27
REQUERIMENTO Nº 688, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
688, de 2012, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de

Agosto de 2012

Lei do Senado nº 80, de 2011, com os Projetos de Lei do Senado nºs 5, de 2003; 200, de
2004; e 314, de 2005, que já se encontram
apensados, por regularem matéria correlata
(reajuste do salário mínimo).
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 23 minutos.)
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