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2 – ATA DA 200ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 30 DE OUTUBRO DE 2012 ......
2.1 – ABERTURA ........................................
2.2 – EXPEDIENTE .....................................
2.2.1 – Pareceres
Nº 1.314, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 90, de 2012.
(Conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 56, de 2012). ..........................................
Nº 1.315, de 2012, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 504, de 2011. .......................................
2.2.2 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Resolução nº 56, de 2012, resultante
de parecer lido anteriormente. ..............................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado nº
504, de 2011, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário (Ofício nº 123/2012-CE). ...
2.2.3 – Leitura de requerimentos
Nº 897, de 2012, de autoria do Senador Cícero
Lucena, solicitando informações à Ministra de Estado
de Desenvolvimento Social e Combate à Fome. ....
Nº 898, de 2012, de autoria da Senadora Ana
Rita, solicitando autorização para desempenho de
missão parlamentar nos dias 5 a 7 de novembro
próximo. ................................................................
Nº 899, de 2012, de autoria do Senador Delcídio do Amaral, solicitando tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 752, de 2011,
e 341, de 2012. .....................................................
Nº 900, de 2012, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando a oitiva da Comissão
de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 408, de 2009. ......................................
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2.2.4 – Reassunção do Senador Acir Gurgacz ao exercício do mandato, pelo Estado de
Rondônia (Ofício nº 172/2012). ..........................
2.2.5 – Discursos do Expediente
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI –
Comentários acerca do seminário “Soluções para
a Amazônia Brasileira”. .........................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Indignação com a agressão sofrida por Wagner Martins,
jornalista e cinegrafista da Rede Gazeta de Comunicações, no Estado do Espírito Santo. ...............
SENADOR PAULO PAIM – Apelo em favor
da discussão de projetos que interessam aos entes
federativos; e outro assunto. .................................
2.2.6 – Mensagens da Presidente da República
Nº 91/2012 (nº 488/2012, na origem), solicitando seja autorizada a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a até US$
143.198.162,32 (cento e quarenta e três milhões,
cento e noventa e oito mil, cento e sessenta e dois
dólares dos Estados Unidos da América e trinta e
dois centavos), de principal, entre o Estado de Tocantins e os Bancos Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,
Milan Branch (BBVA) e Deutsche Bank S.P.A. .....
Nº 92/2012 (nº 489/2012, na origem), solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor equivalente a até
U$1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, entre o Estado de Minas Gerais e o
Banco Credit Suisse AGD .....................................
Nº 93/2012 (nº 490/2012, na origem), solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor equivalente a até
U$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, entre o Estado de Minas Gerais e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird)....................................................
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Nº 94/2012 (nº 491/2012, na origem), solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor equivalente a até U$120.666.000,00
(cento e vinte milhões, seiscentos e sessenta e seis
mil dólares dos Estados Unidos da América), de
principal, entre o Estado do Rio de Janeiro e a Corporação Andina de Fomento (CAF). .......................
2.2.7 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Considerações sobre o julgamento do mensalão
pelo STF; e outro assunto. ....................................
SENADOR ALVARO DIAS – Denúncia contra
o Governo Federal e solidariedade aos aposentados
e pensionistas do Instituto Aerus; e outro assunto. ..
SENADORA LÚCIA VÂNIA, como Líder –
Apoio a uma solução que atenda aos interesses
dos índios guarani-kaiowá, ameaçados de expulsão
de suas terras, no Município de Iguatemi, no Mato
Grosso do Sul. ......................................................
SENADOR JAYME CAMPOS – Observações
sobre as atividades de inteligência do Governo Federal e suas implicações estratégicas no contexto
da segurança nacional...........................................
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG – Homenagem aos servidores públicos brasileiros, em
virtude do transcurso, anteontem, do Dia do Servidor Público. ...........................................................
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder –
Reflexão sobre alguns aspectos do pleito eleitoral
de 2012. ................................................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Análise
do processo eleitoral brasileiro e da importância do
voto. ......................................................................
SENADOR ALFREDO NASCIMENTO, como
Líder – Congratulações ao Sr. Arthur Virgílio Neto
por sua eleição a prefeito de Manaus....................
SENADOR CYRO MIRANDA – Destaque à
necessidade de se retomar o debate em torno da
privatização; e outro assunto. ...............................
2.2.8 – Comunicação
Da Liderança do Bloco União e Força no
Senado Federal, de substituição de membro na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização (Ofício nº 120/2012). Designação
do Senador João Costa, como titular, para compor
a referida Comissão. .............................................
2.2.9 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE, como
Líder – Defesa de projeto de lei, apresentado por
S. Exª, que pretende obrigar pais de alunos da educação básica a comparecerem à escola. ..............
SENADOR ALVARO DIAS – Requerimento de
voto de pesar pelo falecimento da vereadora Nely
Almeida, de Curitiba. .............................................
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2.2.10 – Leitura de requerimento
Nº 901, de 2012, de autoria do Senador Alvaro
Dias, solicitando voto de pesar pelo falecimento da
Sra. Nely Ameida. .................................................
2.2.11 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR TOMÁS CORREIA – Considerações a respeito da reforma do Código Penal.........
SENADOR HUMBERTO COSTA – Preocupação com a estiagem que assola a Região Nordeste,
em especial o Estado de Pernambuco. .................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Indignação com as declarações do Sr. Ricardo Noblat,
que acusou de terem sido encenadas as agressões
sofridas por S. Exª durante a campanha para a prefeitura de Manaus. .................................................
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE – Satisfação
pelo desempenho do PSB nas últimas eleições municipais...................................................................
2.2.12 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 385, de 2012, de
autoria do Senador Paulo Bauer, que dá nova redação
ao art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964,
e ao art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
para conferir crédito presumido de IPI nas operações
com produtos que utilizem materiais plásticos reciclados
e reduzir a zero as alíquotas do PIS/COFINS sobre a
receita de venda desses materiais. .............................
Projeto de Lei do Senado nº 386, de
2012-Complementar, de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a Lei Complementar nº 116,
de 31 de julho de 2003, que “dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, de
competência dos Municípios e do Distrito Federal,
e dá outras providências”. ....................................
Projeto de Lei do Senado nº 387, de
2012-Complementar, de autoria do Senador Cidinho Santos, que estabelece sistema de premiação
aos Municípios por eficiência na aplicação de recursos públicos federais. ......................................
2.2.13 – Mensagem da Presidente da República
Nº 492/2012, na origem, encaminhando proposta de modificação do Projeto de Lei nº 52, de
2012-CN, que abre ao Orçamento da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Previdência Social, crédito especial no valor de R$
44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais),
para o fim que especifica. .....................................
2.2.14 – Comunicações
Da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 578, de 2012,
de designação do Senador Benedito de Lira como
Relator revisor da Medida Provisória nº 578, de
2012 (Ofício nº 2/2012).........................................
Da Liderança do Bloco União e Força no Senado
Federal, de substituição de membro na Comissão de
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Agricultura e Reforma Agrária (Ofício nº 163/2012).
Designação do Senador Antonio Carlos Rodrigues,
como titular, para compor a referida Comissão. .......
2.2.15 – Aviso do Tribunal de Contas da União
Nº 67/2012 (nº 1.331/2012, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 2.812, de 2012,
proferido nos autos do processo TC 000.049/2012-3,
referente ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela Resolução nº 25, de 2008. ....
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 48, de 2012 (nº 299/2012, na
origem), de iniciativa da Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal a
indicação do Sr. ARNALDO CAICHE D’OLIVEIRA,
Ministro de Segunda Classe do Quadro Especial da
Carreira de Diplomata do Ministério das Relações
Exteriores, para, cumulativamente com o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Benin,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República do Níger. Aprovada, nos termos do Parecer nº 1.316, de 2012-CRE (votação nominal). .
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 1.253, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 82, de 2012 (nº 403/2012, na origem), de
iniciativa da Presidente da República, submetendo
à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr.
TEORI ALBINO ZAVASCKI para exercer o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga
decorrente da aposentadoria do Ministro Antonio
Cezar Peluso. Aprovado (votação nominal). .......
2.3.3 – Item 5 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do
Senado nº 32, de 1997 (nº 3.887/1997, naquela
Casa), que dispõe sobre o primeiro tratamento de
paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. Aprovado. ...........
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 32, de 1997 (Parecer nº 1.317, de 2012-CDIR).
Aprovada. À sanção..............................................
2.3.4 – Item 2 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2012,
de iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos, que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2012. Aprovado. ..................
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2012 (Parecer nº 1.318, de 2012CDIR). Aprovada. À Câmara dos Deputados. ......
2.3.5 – Item 3 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
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
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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. Não houve oradores na segunda
sessão de discussão em segundo turno. .........
2.3.6 – Item 4 (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 segundo turno. ..........................
2.3.7 – Item 6 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Lei da Câmara nº 40, de 2012 (nº
1.869/2011, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região (RO/AC). Aprovado. À sanção. .........
2.3.8 – Item 7 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 1, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Jorge Viana,
que altera a Resolução nº 42, de 2010, que “cria o
Programa Senado Jovem Brasileiro”, para modificar
critérios de participação dos estudantes. Aprovado
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação. .....
Redação final do Projeto de Resolução nº 1,
de 2012 (Parecer nº 1.319, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação.............................................
2.3.9 – Item 8 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 102, de 2012, do Senador
Walter Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 9, de 2012, que tramita em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e
505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e 703,
de 2011; e 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática (restrições ao uso e à
propaganda de bebidas alcoólicas). Aprovado.....
2.3.10 – Item 9 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
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). Aprovado......................................
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2.3.11 – Item 10 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 764, de 2012, do Senador
Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 735, de 2011, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (rotulagem e propaganda de alimentos). Aprovado....
2.3.12 – Item 11 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 765, de 2012, do Senador
Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 252, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (criação do Programa de Microdestilarias de
Álcool e Biocombustíveis). Aprovado. ..................
2.3.13 – Item 12 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 766, de 2012, do Senador
Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 252, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Aprovado. .............................................................
2.3.14 – Item 13 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 767, de 2012, do Senador
Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
da Câmara nº 246, de 2009, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Desenvolvimento Regional e Turismo
(cobrança de couvert artístico). Aprovado................
2.3.15 – Item 14 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 768, de 2012, do Senador
Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 246, de 2009, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania. Aprovado. ...........................................
2.3.16 – Item 15 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 783, de 2012, do Senador
Paulo Paim, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 710, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Sociais (direito de
greve dos servidores públicos). Aprovado............
2.3.17 – Item 17 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 802, de 2012, do Senador
Tomás Correia, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 406, de 2005, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 181 e 495, de 2007;
489, de 2008; e 106, de 2011, a fim de que tenha
tramitação autônoma (programa e ações de alimentação escolar). Aprovado......................................
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2.3.18 – Item 18 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 825, de 2012, do Senador João Vicente Claudino, solicitando que, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 56, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de
Infraestrutura (responsabilização na contratação de
obras públicas). Aprovado. ...................................
2.3.19 – Item 19 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 848, de 2012, do Senador
José Sarney, solicitando a criação de Comissão
Especial de Juristas, composta por onze membros, com o objetivo de realizar estudos e propor
a atualização da Lei de Execuções Penais – LEP.
Aprovado. .............................................................
2.3.20 – Item 20 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 849, de 2012, do Senador
João Vicente Claudino, solicitando a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 278, de
2012, com os Projetos de Lei do Senado nºs 24
e 111, de 2008, que já se encontram apensados,
por regularem matéria correlata (acessibilidade dos
portadores de deficiência visual). Aprovado.........
2.3.21 – Item 21 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 854, de 2012, do Senador
Renan Calheiros, solicitando, em aditamento ao
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comissão de
Juristas criada com a finalidade de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação, em cento
e oitenta dias, seja composta por treze membros.
Aprovado. .............................................................
2.3.22 – Leitura de requerimento
Nº 903, de 2012, de iniciativa da Comissão
Temporária da Reforma do Código Penal Brasileiro,
solicitando prorrogação do prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 236,
de 2012. Aprovado. ..............................................
2.3.23 – ORDEM DO DIA (continuação) ...
2.3.24 – Item 22 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 857, de 2012, da Senadora
Kátia Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 718, de 2007, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (devolução de embalagens vazias de
produtos veterinários). Aprovado..........................
2.3.25 – Item 23 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 875, de 2012, do Senador
Tomás Correia, solicitando que, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 155, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
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(destina recursos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente). Aprovado. ................................................
2.3.26 – Item 7 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 1, de 2012, da Senadora Vanessa Grazziotin e do Senador Jorge Viana,
que altera a Resolução nº 42, de 2010, que cria o
Programa Senado Jovem Brasileiro, para modificar
critérios de participação dos estudantes. Aprovada
a Emenda nº 4-CDIR, de redação.........................
2.3.27 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Comunicações
Da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no Senado Federal, de indicação de membro para
integrar a Comissão Temporária para Modernização do
Código de Defesa do Consumidor (Ofício nº 164/2012).
Designação do Senador Antonio Carlos Rodrigues,
como titular, para compor a referida comissão. ..........
Da Liderança do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB na Câmara dos Deputados, de substituição e indicação de membros em diversas comissões (Ofícios nºs 534, 532, 533 e 536/2012).
Designação do Deputado Bernado Santana de Vasconcellos, como titular, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 580, de 2012, e, como suplente, para compor as
Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às
Medidas Provisórias nºs 581 e 582, de 2012. Designação do Deputado Aracely de Paula, como titular,
para compor a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 585, de 2012. .......
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de substituição de membros em
diversas comissões (Ofícios nºs 143, 149, 144, 145,
146, 147 e 148/2012). Designação do Senador Acir
Gurgacz, como suplente, para compor a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 576, de 2012. Designação do Senador Zezé
Perrella, como titular, e do Senador José Pimentel,
como suplente, para comporem a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
577, de 2012. Designação do Senador Acir Gurgacz,
como suplente, para compor as Comissões Mistas
destinadas a proferir parecer às Medidas Provisórias
nºs 578 579, 580 e 581, de 2012. Designação dos
Senadores Jorge Viana e Eduardo Suplicy, como
titulares, e dos Senadores José Pimentel, Acir Gurgacz e Ana Rita, como suplentes, para comporem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 585, de 2012. .....................
Da Vice-Liderança do DEM na Câmara dos
Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 585, de 2012 (Ofício nº 203/2012).
Designação do Deputado Mandetta, como titular,
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e do Deputado Júlio Campos, como suplente, para
comporem a referida comissão. ...........................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de substituição de membro em
diversas comissões (Ofícios nºs 138 a 142/2012).
Designação do Senador Acir Gurgacz para compor,
como titular, as Comissões de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle; de Assuntos
Econômicos; e de Serviços de Infraestrutura; e, como
suplente, as Comissões de Desenvolvimento Regional
e Turismo; e de Constituição, Justiça e Cidadania. ..
2.4.2 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 388, de 2012,
de autoria do Senador Romero Jucá, que altera a
Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que “institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade
Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis nºs
3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de
abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de
1º de maio de 1943, e das Leis nºs 5.917, de 10 de
setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de
1975; e dá outras providências”, para estabelecer
o regime da prestação dos serviços de transporte
urbano coletivo e individual. .................................
Projeto de Lei do Senado nº 389, de 2012, de
autoria do Senador Waldemir Moka, que altera a Lei
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que “dispõe
sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências”, para conceder benefício mensal à
pessoa portadora de doença hereditária associada a
fatores raciais, e altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que “dispõe sobre os Planos de Benefícios
da Previdência Social e dá outras providências”, para
incluir a doença falciforme e outras hemoglobinopatias entre as doenças e condições cujos portadores
são beneficiados com a isenção do cumprimento
de prazo de carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. ...................
Projeto de Lei do Senado nº 390, de 2012, de
autoria do Senador Mário Couto, que acrescenta o
inciso XVIII ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, para permitir a utilização de recursos da
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço – FGTS para a compra de veículos e
dá outras providências...........................................
Projeto de Lei do Senado nº 391, de 2012, de
autoria do Senador Mário Couto, que altera a Lei nº
9.249, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a
dedução no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica de
direito privado, que empregue pessoa portadora de
necessidades especiais e dá outras providências...
Projeto de Decreto Legislativo nº 539, de 2012,
de autoria do Senador Ivo Cassol, que convoca plebiscito sobre a alteração da maioridade penal. ....
2.4.3 – Pareceres
Nºs 1.320 e 1.321, de 2012, das Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos
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Econômicos, respectivamente, sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 32, de 2012. ..............................
2.4.4 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2012, cujos
pareceres foram lidos anteriormente. ...................
2.4.5 – Ofícios do Primeiro Secretário da
Câmara dos Deputados
Nº 690/2012, comunicando o envio à sanção
do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 2010. ..........................................
Nº 692/2012, comunicando que o Projeto de
Lei da Câmara nº 74, de 2009 (nº 4.464/2004, naquela Casa), foi sancionado e convertido na Lei nº
12.725, de 2012. ...................................................
Nº 693/2012, comunicando que o Projeto de
Lei do Senado nº 59, de 2003 (nº 7.822/2010, na
Câmara dos Deputados), foi sancionado e convertido na Lei nº 12.726, de 2012. .............................
Nº 694/2012, comunicando que o Projeto de
Lei do Senado nº 128, de 2010 (nº 2.180/2011, na
Câmara dos Deputados), foi sancionado e convertido na Lei nº 12.724, de 2012. .............................
2.4.6 – Leitura de requerimentos
Nº 904, de 2012, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando autorização para
desempenho de missão parlamentar no período
de 13 a 26 de novembro próximo. ........................
Nº 905, de 2012, de autoria do Senador Jarbas Vasconcelos, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de
15 a 26 de novembro próximo. .............................
Nº 906, de 2012, de autoria da Senadora Ana
Amélia, solicitando a oitiva da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 230, de 2012. ...
Nº 907, de 2012, de autoria da Senadora Ana
Amélia, solicitando a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 230, de 2012. ...................................................
Nº 908, de 2012, de autoria do Senador Aécio
Neves, solicitando informações à Ministra de Estado
da Cultura. ............................................................
Nº 909, de 2012, de autoria do Senador Paulo Davim, solicitando desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 139, de 2012, que tramita em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs
151 e 505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692
e 703, de 2011; e 9, de 2012. ................................
2.4.7 – Avisos do Tribunal de Contas da União
Nº 1.348/2012, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.838, de 2012, proferido nos autos
do processo nº TC 015.861/2012-0, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam. ...........
Nº 1.349/2012, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.839, de 2012, proferido nos autos
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do processo nº TC 015.863/2012-3, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam. ...........
Nº 1.369/2012, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.902, de 2012, proferido nos autos
do processo nº TC 007.287/2008-0, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam. ...........
Nº 1.372/2012, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.918, de 2012, proferido nos autos
do processo nº TC 006.374/2012-3, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam. ...........
Nº 1.374/2012, na origem, encaminhando cópia
do Acórdão nº 2.914, de 2012, proferido nos autos
do processo nº TC 025.237/2009-5, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam. ..........
2.4.8 – Discursos
SENADORA ANA AMÉLIA – Considerações
sobre a Empresa de Planejamento e Logística (EPL);
e outro assunto. ....................................................
2.4.9 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 898, de 2012, de autoria da
Senadora Ana Rita. Aprovado. .............................
2.4.10 – Discursos (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Considerações a respeito dos índios Guarani-Kaiowá; e
outros assuntos. ...................................................
SENADOR WALTER PINHEIRO, como Líder
– Alegria com o resultado das eleições municipais
no Estado da Bahia; e outro assunto. ...................
SENADOR IVO CASSOL – Críticas ao Governo do Estado de Rondônia. .............................
SENADOR EDUARDO BRAGA, como Líder
– Regozijo por recente decisão do STF envolvendo
o Estado do Amazonas. ........................................
SENADOR JORGE VIANA – Agradecimentos
pela eleição do Sr. Marcus Alexandre para o cargo
de prefeito da cidade de Rio Branco......................
SENADOR SÉRGIO PETECÃO, como Líder
– Análise do resultado das eleições municipais no
Estado do Acre; e outro assunto. ..........................
SENADOR FERNANDO COLLOR – Denúncias a respeito do envolvimento de integrantes do
Ministério Público e da revista Veja nos crimes
apontados nas operações Vegas e Monte Carlo. ..
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES, como
Líder – Balanço do desempenho do PSOL nas eleições municipais; e outro assunto. .........................
SENADOR ACYR GURGACZ, como Líder
– Análise das eleições no Estado de Rondônia; e
outros assuntos. ...................................................
SENADOR MAGNO MALTA – Considerações
acerca das eleições municipais em Vila Velha e Vitória, no Estado do Espírito Santo; e outros assuntos.
2.4.11 – Discurso encaminhado à publicação
SENADORA ANGELA PORTELA – Registro
do desempenho do PT nas eleições municipais de
2012.......................................................................
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2.4.12 – Comunicação da Presidência
Realização de sessão deliberativa ordinária
amanhã, às 14 horas, com Ordem do Dia anteriormente designada. ..................................................
2.5 – ENCERRAMENTO..............................
3 – ATAS
3.1 – Mesa do Senado Federal
Ata da 8ª Reunião, realizada em 25 de setembro de 2012 .....................................................
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4 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação ..........................
Bancadas dos Partidos ................................
Por ordem alfabética ....................................
5 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL..............................................................
6 – LIDERANÇAS .......................................
7 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO ...........................................................
8 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS ..............
9 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos
CAS – Comissão de Assuntos Sociais ........
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania ..............................................................
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte ......................................................................
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle .............
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa .............................................
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional ....................................................
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.....................................................
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária ...................................................................
CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática .......................
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10 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993) ................................................................
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993) ...................................
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995) ................................................................
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005) ............................................................
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001) .............................
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009) ...................................
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010) .
Comissão do Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42, de 2010) ............................................
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental (Resolução nº 15, de 2012).........................................
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11 – COMISSÕES MISTAS
CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Resolução nº 1,
de 2006) ................................................................
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas (Resolução nº 4, de 2008) ..
Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
–Fipa (Resolução nº 2, de 2007) ...........................
CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (Lei nº 9.883, de 1999) ....
Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito.
Comissões Mistas Especiais .......................
12 – CONSELHOS E ÓRGÃO
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972) .....................
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991) .....................................................
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 1, de 2011) .....................
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CONGRESSO NACIONAL
ATO DO PRESIDENTE DA MESA
DO CONGRESSO NACIONAL Nº 46, DE 2012
O Presidente da Mesa do Congresso Nacional,
cumprindo o que dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos termos do § 7º do
art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida
Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, publi-

cada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de
2012, que “Dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre
a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade
tarifária, e dá outras providencias”, tem sua vigência
prorrogada pelo período de sessenta dias.
Congresso Nacional, 30 de outubro de 2012. –
Senador José Sarney, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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Ata da 200ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 30 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Vanessa Grazziotin e dos Srs. Paulo Paim,
Tomás Correia, Zeze Perrella, Ivo Cassol, Inácio Arruda e Randolfe Rodrigues
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 22 horas e 29 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Outubro de 2012

Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.

São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.314, de 2012,
da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 90, de 2012, concluindo pela apresentação
do Projeto de Resolução nº 56, de 2012.
A proposição ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 123, de 2012, do
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 123/2012/CE

Outubro de 2012

gimento Interno do Senado Federal, combinado com o
Ato da Mesa nº 1, de 2001, requeiro seja encaminhado à Ministra de Estado de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome o seguinte pedido de informações:
– O perfil estabelecido para credenciamento no
Programa Bolsa Família em João Pessoa, pois se constatou que uma das filhas do Secretário da Transparência Pública, Alexandre Urquiza, Vanessa Gonsalves
Urquiza de Sá, aparece como beneficiária cadastrada
do Programa do Governo Federal voltado para combater a extrema pobreza de pessoas carentes.
– As devidas providências caso seja apurado a
desobediência das normas estabelecidas.
Sala das Sessões, 26 de setembro de 2012. –
Senador Cícero Lucena, PSDB/PB.
(À Mesa para decisão.)

Brasília, 16 de outubro de 2012
Assunto: Aprovação de matéria
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
na reunião realizada nesta data, pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 504, de 2011, de autoria
de Sua Excelência o Senhor Senador Humberto Costa, que “Altera o parágrafo único do art. 25 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), para estabelecer o número máximo de alunos por turma na pré-escola e no ensino
fundamental e médio”.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Com referência ao Ofício nº 123, de 2012, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 897, DE 2012
Nos termos do disposto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Re-

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 898, DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos 13 e 40
do Regimento Interno do Senado Federal, licença para
desempenho de representação, com ônus para o Senado Federal, em diligência da CPMI da Violência contra
a Mulher na cidade do Rio de Janeiro – RJ, nos dias
5 e 6 de novembro de 2012 e de Audiência Pública da
CPMI, no dia 7 de novembro de 2012, a realizar-se na
Assembleia Legislativa do Estado.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 899, de 2012
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno, a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei do
Senado nºs 341, de 2012 e 752, de 2011, que tratam,
respectivamente da alteração da “Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
para dispor sobre a extensão do salário-maternidade,
sob a denominação de salário-paternidade, ao pai na
hipótese de óbito da mãe durante o parto; rejeição
do filho por parte da mãe; ou nos casos de adoção
onde o pai é o único adotante; e, modifica o art. 473
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da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
para ampliar o período de licença-paternidade nesses
casos” e. “Acrescenta o parágrafo 6º no art. 392A da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; altera o caput do art. 71A da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social; e dá outras providências”
Justificação
Duas proposições compartilham do propósito de
regular a extensão ao empregado dos direitos concedidos à empregada, por esta razão requeiro a tramitação
em conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs 341,
de 2012 e 752, de 2011
Sala das Sessões, – Senador Delcídio do Amaral.
REQUERIMENTO
Nº 900, DE 2012
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei do Senado Federal nº 408 de
2009, que “Acrescenta § 2º ao art. 31 da Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do
Consumidor, para tornar obrigatória a informação sobre prazo de validade de produto alimentício a partir
da abertura da embalagem e o respectivo modo de
conservação”, tramita na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle
(CMA), em caráter terminativo, conjuntamente com os
Projetos de Lei do Senado nº 01/2009 e nº 452/2011.
Nos termos do inciso II, alínea C, item 12, do art. 255
combinado com o inciso I do art. 99, todos do Regimento
Interno do Senado Federal (RISF), requeiro que sobre
a matéria seja ouvida também a Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE, tendo em vista que a proposta em
exame constitui obstáculo à harmonização das informações nos rótulos dos alimentos comercializados no
âmbito do MERCOSUL, dado que estabelece proposta
de legislação unilateral distinta do marco legal aprovada
nesse bloco econômico (Resolução/GMC nº 26/2003).
Vale ressaltar que as indústrias brasileiras que
tenham de rotular seus produtos de forma diferente daquela preconizada pela citada norma citada e que utilizam um único rótulo para comercializar seus produtos
nos países que fazem parte do Mercosul, ficarão em
flagrante prejuízo face aos produtos provenientes dos
demais países, pois necessitarão ter diferentes rótulos, afetando de forma negativa a sua competitividade.
Desta forma entendemos, nos termos do RISF, pela
necessidade de análise do PLS 408 de 2009 pela CAE.
Sala das Sessões, outubro de 2012. – Armando Monteiro
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passo à leitura do seguinte requerimento:
Exmº Sr. Presidente, tenho a honra de cumprimentar V. Exª e, na oportunidade, informar
que estou reassumindo o cargo de Senador,
no dia 30 de outubro do corrente ano, após
121 dias de licença, conforme requerimento
datado do dia 28/06/2012.
Pela atenção, antecipadamente agradeço e, no
ensejo, renovo os meus protestos de estima
e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz,
Líder do PDT.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício GSAGUR – nº 172/2012
Brasília, 30 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência
e, na oportunidade, informar que estou reassumindo
o cargo de senador, no dia 30 de outubro do corrente
ano, após 121 dias de licença, conforme requerimento
datado do dia 28-6-2012.
Pela atenção, antecipadamente agradeço e no ensejo renovo meus protestos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Acir Gurgacz, Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Vai à publicação.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu gostaria de solicitar minha inscrição em comunicação inadiável; entretanto, não sei – eu levantei
o microfone por terceiro – se os outros são pela liderança ou comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Eu teria um enorme prazer em ceder a minha palavra, a minha vez para ela...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Primeiro lugar para ela, segundo lugar para V. Exª?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Não, de jeito nenhum. Pode ir.

57118

Quarta-feira 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– Estou com outro compromisso. Então, peço a palavra
para uma comunicação inadiável
De fato, nós chegamos aqui em primeiro lugar,
e eu tenho uma importante comunicação a fazer, até
para prestar solidariedade a um jornalista que foi de
forma descabida e covardemente violentado no processo eleitoral do Espírito Santo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Ricardo Ferraço, em primeiro lugar.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E V. Exª estava com o microfone levantado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Mas, como eu estou inscrito, vou ceder para V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada, então.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A honra à sua luta e à caminhada histórica em
defesa...
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Obrigada, Senador Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a minha inscrição, digníssimo Presidente, para falar
pela Liderança do meu Partido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Mário Couto, o documento já está na
mesa, e V. Exª está assegurado para falar pela Liderança do seu Partido.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Só
peço uma informação, meu ilustre Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Em
que lugar eu vou falar? Primeiro, segundo, terceiro ou
quarto?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O primeiro orador inscrito é o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
como Líder?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sou
o primeiro?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Como Líder, V. Exª é o primeiro.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pronto. Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passo a palavra de imediato ao Senador Mozarildo
Cavalcanti, por permuta que fez com o este Senador,
e eu permutei com o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srªs e
Srs. Senadores, hoje, no Rio de Janeiro, se realizou
um seminário intitulado “Soluções para a Amazônia
Brasileira”. Eu, inclusive, tive a honra de ser convidado
para ser expositor de um dos painéis que tratava justamente da Expressão Política na questão da Amazônia.
O objetivo desse seminário era apresentar aos
participantes sugestões de políticas e estratégias a
serem adotadas pelo Poder Nacional com o propósito
de implementar ações destinadas à solução da grave
problemática existente, considerando os objetivos nacionais permanentes.
O objetivo seria, portanto, apresentar essas propostas e ações. A duração dos painéis variava. Começou às 9h e terminou às 12h35.
Havia os seguintes painéis: Visão Internacional,
de responsabilidade do Embaixador Marcos Henrique
Camillo Cortes; Expressão Política, que seria apresentado por mim. Repassei todo o material que eu havia
preparado porque, por motivo de força maior, independentemente da minha vontade, não pude comparecer.
Repassei para o seminário o material que preparei para
fazer essa palestra. Depois: Expressão Militar, feito pelo
General de Exército Luiz Gonzaga Schroeder Lessa.
Depois, os debates. E, por fim, o encerramento.
Eu quero louvar a realização desse seminário. Na
verdade, foi um seminário organizado pela Academia
Brasileira de Defesa, pela Academia Brasileira de Filosofia, pela Academia Nacional de Economia e pelo
Grande Conselho Kadosh Filosófico do Rito Moderno,
que é um órgão da maçonaria brasileira.
Então, eu quero cumprimentar os idealizadores,
os patrocinadores desse evento e dizer a V. Exª, Senador, Paim que, como Presidente da Subcomissão
Permanente da Amazônia, fico muito feliz quando iniciativas como essas são tomadas no sentido de analisar a problemática da Amazônia e principalmente
quanto têm por objetivo buscar soluções permanentes
para a Amazônia. Inclusive, conseguimos aprovar na
Subcomissão da Amazônia e da Faixa de Fronteira um
projeto de lei que cuida justamente da implantação de
uma política nacional para a Amazônia e para a faixa
de fronteira. Uma política nacional que seja uma política de Estado e não uma política do governo A ou
do governo B.
Senador Paim, falo como amazônida, um homem
que já tem mais de seis décadas de Amazônia. Conhe-
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ço a Amazônia não por ouvir dizer, não por palestras,
não por seminários ou por filmes, mas por ter nascido
lá e ter vivenciado os problemas da Amazônia e por
acompanhar de perto a questão da nossa querida
Amazônia e também da faixa de fronteira, aliás, faixa
de fronteira que na sua maior parte está na Amazônia,
mas que se estende até o Rio Grande do Sul.
Então, quero fazer esse registro e dizer que na
minha palestra eu, justamente, abordaria, mas terminei abordando indiretamente, alguns pontos, como, por
exemplo, falei da área da Amazônia, que é uma área
de 5 milhões de quilômetros quadrados, representa
quase a metade das florestas tropicais do mundo,
possui mais de 25 milhões de habitantes, ocupa 60 do
território nacional, estende-se por nove Estados e faz
fronteira com sete países – a Amazônia faz fronteira
com sete países – e possui 25 mil quilômetros de rios
navegáveis, embora haja regiões que não têm rios
navegáveis, como é o caso do meu Estado, Roraima.
O gigantismo dos números é diretamente proporcional à complexidade da região, como meio ambiente,
segurança, defesa, desenvolvimento – aliás, colocaria
desenvolvimento na frente –, porque de que adianta
àqueles 25 milhões de habitantes que estão lá terem
algum tipo de segurança, que é precária, algum tipo
de proteção do meio ambiente, se eles próprios, os
cidadãos e cidadãs que lá vivem, não têm sequer, a
assistência devida?
Um ponto que abordo nessa palestra com muita
profundidade é a questão do conservacionismo extremado, geralmente capitaneado por ONGs internacionais
de países que já devastaram 100% dos seus ecossistemas nativos e agora nos apontam o dedo em riste
como que tentando se redimirem dos seus próprios
erros do passado. Eles apontam para a “devastação”
da Amazônia – eu quero colocar essa palavra devastação entre aspas, comparando-a com o holocausto,
com o appartheid sul-americano, chamando-a de maior
tragédia da história, esquecendo-se de toda a noção
de proporção e até mesmo desmerecendo a terrível
tragédia humana que representa.
A Amazônia não é somente flora; há toda uma
sociedade vivendo nela. Não é também somente fauna.
No entanto, fazem-se distorções a respeito da Amazônia, apontando – eu tenho dito aqui – a Amazônia
como uma espécie de Geni, em quem todo mundo
joga pedra, todo mundo acusa. Mas ninguém procura
compreender, ninguém procura, sobretudo, conhecer
a Amazônia.
Nós temos muitos amazonófilos neste País, mas
que vivem em Ipanema, vivem na Avenida Paulista,
vivem até no exterior, mas querem nos dar lições de
como cuidar da Amazônia.
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Então, aqui nós temos vários aspectos, minha
palestra é realmente longa, mas merece que fique nos
Anais do Senado para uma reflexão melhor.
Eu diria que o Brasil tem que ocupar e desenvolver a Amazônia. Ocupar e desenvolver a Amazônia
não significa, como dizem estas vozes transnacionais,
devastar a Amazônia, acabar com seu meio ambiente, sua fauna e flora. É nos chamar no mínino de incompetentes ou paranóicos. Estaríamos lá vivendo e
nós mesmos acabando com o nosso meio ambiente.
Então é preciso que tenhamos coerência no cuidado
com a Amazônia.
Nesse particular, quero aqui dizer que, nesse
projeto, a gente procura criar uma política permanente
que leve em conta principalmente o desenvolvimento
e a defesa da Amazônia. Da Amazônia e da faixa de
fronteira porque somos um dos poucos países que
têm definição de faixa de fronteira, inclusive extensa,
de 150 quilômetros da linha de fronteira para dentro
do País. Um Estado como o meu está praticamente
todo compreendido na chamada faixa de fronteira. No
entanto, não existe nenhuma política adequada para
que de fato a população que vive lá tenha saúde, educação, transporte, moradia, condições de produzir e
portanto subsistir num eco-sistema.
Aliás, a Amazônia não é um ecossistema só. O
meu Estado, por exemplo, tem um bioma completamente diferente do Estado da Senadora Vanessa Grazziotin. Lá no meu Estado, nós temos os campos naturais,
que nós chamamos de lavrados, que são uma mistura
do cerrado do Centro-Oeste com os pampas gaúchos,
nós temos uma região montanhosa na fronteira com
a Venezuela e com a Guiana. Então, é preciso que
nós, principalmente, nós brasileiros, conheçamos a
Amazônia. Se você perguntar a um brasileiro que viaja
muito, você vai ouvir que ele conhece a Europa, que
ele conhece os Estados Unidos, que ele conhece a
China, mas ele não conhece a Amazônia. Para isso,
portanto, é preciso um trabalho de conscientização de
que o Brasil precisa tomar conta da Amazônia e tomar
conta, sobretudo, do povo que lá vive.
Então, eu quero pedir, Senadora Vanessa Grazziotin, que V. Exª autorize a transcrição, na íntegra, deste
material da palestra que eu faria hoje nesse seminário
lá no Rio de Janeiro, ao tempo em que parabenizo os
idealizadores, os patrocinadores e os participantes
desse grande seminário, que procura, de fato, com um
olhar nacionalista, cuidar de problemas que não dizem
respeito só à Amazônia, mas dizem respeito ao Brasil.
Quando se vê essa guerra do tráfico no Rio de
Janeiro, é preciso pensar o seguinte: se a droga não
é plantada no Brasil, se a arma de última geração
que o traficante usa não é produzida no Brasil, elas
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entram por onde? Entram pelas nossas fronteiras da
Amazônia, pelas nossas fronteiras desguarnecidas,
desguarnecidas porque não se dá condição nem às
Forças Armadas, nem à Polícia Federal, nem à Polícia
Rodoviária Federal e nem às polícias estaduais para
cuidar bem das nossas fronteiras.
Portanto, encerro reiterando, Senadora Vanessa,
o pedido de autorização para transcrição da matéria a
que aqui me referi.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 203, I e § 2º, do
Regimento Interno.)
NOTA
REF.: SEMINÁRIO “SOLUÇÕES
PARA A AMAZÔNIA BRASILEIRA”
Ocorreu hoje (30-10-12), pela manhã, no auditório da Academia Brasileira de Filosofia, na cidade do
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Rio de Janeiro, o seminário “Soluções para a Amazônia Brasileira”.
Evento idealizado pelo Grande Oriente Kadosh
do Rito Moderno – RJ, e patrocinado pelas Academia
Brasileira de Defesa, Academia Brasileira de Filosofia, Academia Nacional de Economia, além do próprio
Grande Conselho Filosófico do Rio Moderno/RJ.
O evento teve por objetivo a apresentação de sugestões políticas e estratégias a serem adotadas pelo
Poder Nacional, com o propósito de implementar ações
destinadas à solução da grave problemática existente
no que diz respeito à visão internacional; expressão
política e expressão militar sobre a Amazônia brasileira.
Fui gentilmente convidado para expor sobre a
expressão política de nossa Amazônia. Contudo, os
compromissos com esta Casa me impediram de comparecer. Entretanto, gostaria de deixar registrado nos
Anais do Senado Federal o acontecimento e também
parabenizar os idealizadores pela iniciativa.
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti, o Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Sra. Vanessa
Grazziotin, Suplente de Secretário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – V. Exª, Senador Mozarildo, será atendido na forma do Regimento e seu discurso, transcrito
nos Anais.
Passo a palavra agora, como orador, para uma
comunicação inadiável, ao Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Muito obrigado, Exmª Srª Presidente em
exercício desta sessão, Senadora Vanessa Grazziotin,
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, a minha comunicação
inadiável na tarde desta terça-feira é para manifestar
aqui o meu repúdio, o meu desagravo a um fato que
ganhou dimensão nacional nos últimos dias. E como
foi triste e, ao mesmo tempo, repugnante ver o meu
Estado alcançando as principais páginas dos veículos
de comunicação do nosso País, da imprensa nacional,
retratando uma covarde agressão que foi vivida, que foi
sofrida pelo jornalista e cinegrafista Wagner Martins,
da Rede Gazeta de Comunicações do meu Estado.
O cinegrafista Wagner Martins dava cobertura,
exercia o seu trabalho profissional de acompanhamento da apuração eleitoral, e o que nós assistimos foi a
uma agressão, não apenas contra um pai de família,
não apenas contra um trabalhador, não apenas contra
um jornalista, mas assim como ao Estado de direito
democrático, à democracia, à liberdade de exercício
da imprensa e da manifestação. Foi uma cena estarrecedora, foi uma cena primitiva, uma cena que não
tem nada a ver com a história do processo eleitoral
democrático do Estado do Espírito Santo.
Mas isso aconteceu no Município de Vila Velha,
um dos mais importantes Municípios do nosso Estado,
por onde se iniciou o processo de colonização, por onde
se deu o início da formação política, histórica, social e
cultural do Estado do Espírito Santo. E, por isso mesmo,
a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito
Santo, manifestaram também o seu repúdio, de igual
forma o Sindicato dos Jornalistas e, de maneira muito
ampla, o movimento civil organizado, os movimentos
populares do meu Estado, manifestaram toda a solidariedade a esse profissional, a esse trabalhador, a esse
jornalista, cinegrafista Wagner Martins, que foi covardemente agredido. E, seguramente, a minha expectativa,
a minha confiança de que as autoridades competentes
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apurarão, instaurarão seus inquéritos compatíveis e
respectivos, para que esse tipo de atitude não possa
se repetir num ambiente de democracia, de Estado
de direito democrático e, sobretudo, de respeito a um
profissional que estava trabalhando.
Isso não faz sentido, isso não faz parte da nossa história recente. Portanto, quero manifestar aqui,
da tribuna do Senado, na condição de Senador que
representa o Espírito Santo, o meu repúdio e o meu
desagravo a esse profissional que foi atingido, covardemente, pelas costas.
É a manifestação, a comunicação que faço, Srª
Presidente, para que esse tipo de ato seja apurado com
toda profundidade e com todo rigor, para que aqueles
que foram responsáveis por esse ato de indignidade e
de covardia possam ser alcançados pela lei.
E que isso fique marcado como uma das páginas
que vamos virar, mas, para a virarmos efetivamente,
nós precisamos que eles sejam punidos, para que esse
tipo de ação não promova impunidade em meu Estado,
no Espírito Santo, e que outros atos dessa natureza e
gravidade não possam se repetir.
É a manifestação, a comunicação que faço na
tarde desta terça-feira, revelando aqui não apenas a
minha indignação. É a minha indignação e tenho confiança em que a minha indignação é a do povo capixaba, a de todos nós que assistimos a essa crueldade e,
volto a repetir, a essa covardia que foi desferida contra
um profissional, um pai de família, um trabalhador e
um jornalista que exercia a sua função.
Muito obrigado, Srª Presidente. Muito obrigado,
Srªs e Srs. Senadores.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª, Senador Ferraço.
Dando sequência, convido agora, para fazer uso
da palavra, como orador inscrito, o Senador Paulo
Paim, que dispõe do tempo regimental de 10 minutos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, que bom vê-la retornando
à Casa. Se a capital do seu Estado não a ganhou, o
Brasil a ganhou. V. Exª sabe que faria muita falta aqui.
Eu reconheço o resultado democrático, mas estou feliz em nome do Brasil. Quem perdeu foi a sua capital!
Srª Presidenta, registro aqui uma análise que fiz
sobre o federalismo e o novo Pacto Federativo. O sistema político do federalismo deve permitir, com certeza,
maior coesão de interesses e um equilíbrio em todos
os aspectos, tanto sociais, econômicos como políticos. Para tal é necessário que o Congresso Nacional
rediscuta o Pacto Federativo.
Estamos na iminência de definirmos as novas
regras de repartição do Fundo de Participação dos
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Estados (FPE), diante da decisão do Supremo Tribunal
Federal, que declarou, em 2010, a inconstitucionalidade
da atual regra, assinando o prazo até o final deste ano
para que o Legislativo – final deste ano, vejam bem –
aprove nova lei sobre a matéria.
Caso o assunto não seja definido até o dia 22 de
dezembro, início do recesso parlamentar, os repasses
de recursos aos Estados estarão suspensos, trazendo
com isso enormes prejuízos aos Estados brasileiros.
Isso é grave, olhem que há dia e hora: 22 de dezembro, à meia-noite.
Em relação à discussão do FPE, alio-me à opinião
dos economistas Fernando Rezende, Bernard Appy
e outros, que, no seminário Desafios do Federalismo
Brasileiro, defenderam a ideia de que a discussão do
FPE deve ocorrer em conjunto com a do ICMS, na
guerra fiscal, e a da divisão dos royalties do petróleo.
E vou além. Acredito que a divisão do Fundo de
Participação dos Municípios também merece ser debatida com todas.essas questões, bem como a quebra
da unanimidade nas decisões do Confaz e as dívidas
dos Estados com a União.
São projetos da maior relevância para o povo
brasileiro, consequentemente sob a responsabilidade
da União, Estados e Municípios, que devem fazer parte de uma agenda única, com o intuito de.buscarmos
soluções que visem manter o equilíbrio entre os entes
federados e um desenvolvimento harmônico com respeito às diversidades inter e extrarregionais.
Apesar de a Carta de 1988 evidenciar a problemática das brutais desigualdades entre as regiões
brasileiras, a impressão que tenho é de que o federalismo no Brasil nasceu desigual e continua desigual.
Os esforços no sentido de equilibrarmos essas
desigualdades têm esbarrado em debates maiores,
que precisam ser enfrentados.
O tempo se esgota, dia 22 está aí.
Os institutos jurídicos constitucionais dispostos
com a finalidade de enfrentar a difícil tarefa de promover o desenvolvimento nacional de forma a reduzir tais
diferenças precisam ser revistos. Não dá mais para
adiar o debate. O tempo urge. É preciso realizar uma
reforma abrangente.
O Congresso Nacional precisa enfrentar a discussão do novo pacto federativo, partindo do que temos
e definindo aonde queremos chegar.
O Senado Federal, no papel de representante
dos Estados brasileiros, deve estar no centro dessa
discussão que envolve, inexoravelmente, a divisão
também do chamado “bolo econômico”.
Srª Presidenta, fiz questão de falar hoje sobre
esse tema, porque, como aqui disse, se até 22 de dezembro o Congresso não decidir, os Estados terão um
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enorme prejuízo. Por isso, é fundamental que, aproveitando a Comissão criada para debater esse tema,
busquemos uma solução urgente.
Por fim, Srª Presidenta, eu queria cumprimentar a
Confederação de Aposentados e Pensionistas do Brasil (Cobap) pelo congresso que vai realizar na Bahia,
coordenado naturalmente pelo Presidente Warley, da
Cobap. Nos dias 8, 9, 10 e 11, vai-se debater, com a
profundidade que o momento exige, a situação dos
aposentados e pensionistas, a política de valorização
dos benefícios, já que o salário mínimo será baseado na inflação mais o PIB, política construída com as
centrais e com o Presidente Lula – tivemos a alegria
de participar desse debate – e depois sancionada pela
Presidenta Dilma.
A questão do mínimo está resolvida: ele cresce
com a inflação mais o PIB, com reajuste previsto para
1ª de janeiro. Quem ganha o mínimo está contemplado, mesmo os aposentados, mas, para os aposentados que ganham mais que o mínimo, não há nenhuma
regra que garanta o crescimento nem do PIB nem da
massa salarial.
Por isso, apresentei um projeto e vou pedir que
seja ele apreciado em regime de urgência, no sentido
de que os aposentados brasileiros tenham um reajuste
real a partir do crescimento da massa salarial no País.
O crescimento da massa salarial pode ser medido
tanto pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
como pela arrecadação da parte do empregado pelo
próprio Ministério da Previdência.
É um caminho tranquilo. Ninguém poderá mais
dizer que o estamos vinculando ao salário mínimo e
que poderia ser inconstitucional. Na verdade, vai garantir aos aposentados um crescimento, se não idêntico,
semelhante àquele que o PIB já assegura para quem
ganha o salário mínimo.
Eu quero, mais uma vez, fazer um apelo a todos
os líderes para que esse projeto de nossa autoria,
que está tramitando na Casa, seja aprovado na maior
urgência possível para que, com isso, consigamos
apontar o caminho para que o Ministério da Previdência, enfim, o Executivo, garanta o aumento real para
os aposentados.
Não falei tanto desse tema no período anterior
às eleições porque senão sempre haverá aqueles que
iriam dizer: não, é mais uma vez um debate já levantado. Estou falando agora. Já passaram as eleições, já
passou o segundo turno; e vou pedir, então, o requerimento de urgência urgentíssima.
Estou também acreditando, Senadora Vanessa, pela conversa que tive, por diversas vezes, com
o Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia, que
o fator previdenciário que o Senado já aprovou aqui,
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por unanimidade, e que está na Câmara, será votado
agora, no mês de novembro.
Ele me assegurou, não só a mim, mas à Cobap e
a tantos outros, que assim estabeleceram um diálogo
sobre esse tema...
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Um
aparte, Senador.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) –...de que o
fim do fator seria votado durante o mês de novembro. O
termo que ele usou: logo após o término das eleições.
Espero eu que a Câmara vote com urgência a
matéria.
Senador Mário Couto com a palavra.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador
Paulo Paim, parabenizo V. Exª pelo tema dos aposentados. V. Exª nunca esquece, jamais vai esquecer; V.
Exª que sempre luta jamais vai deixar de lutar. Mas,
na minha opinião, Senador, precisamos deixar o papel,
os escritos, os pedidos, os projetos, os ofícios. Eles
jamais vão nos levar a uma decisão concreta e beneficiar os aposentados brasileiros. A verdade é única:
os aposentados, a cada dia que passa, ficam numa
situação mais crítica neste País. Nós, Senadores da
República, temos uma...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Fora do microfone.) – Senadora Vanessa, tem de dar o tempo a ele.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM. Fora do microfone.) – Pois não.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Mais
tranquila, Senador. Mas, se tirarmos alguns minutos
para pensar o que acontece na vida cotidiana de um
aposentado, o que tem o aposentado na sua mesa,
o que tem o aposentado como direito de comprar
um remédio para tratar a sua diabetes ou a sua hipertensão, que são doenças comuns a partir dos 50
anos de idade. Então, ou nos conscientizamos de uma
ação forte, aquelas ações que propus, encararmos o
governo com reações, com certas reações, reações
disciplinadas, mas reações que o governo sinta o que
está acontecendo, na verdade, com os aposentados,
porque, só no papel, o governo não os está mais lendo. Aqui, projetos seus já foram até esquecidos. Ou a
gente parte para ser um pouco radical ou, então, não
vamos conseguir absolutamente nada. Conseguimos
alguma coisa? Conseguimos. Pensamos que isso ia
evoluir? Pensamos. Não evoluiu, não evoluiu. Admiro
V. Exª, sem demagogia, admiro muito. V. Exª, pela essência do seu caráter, um caráter humano, fino, de sentimento, que mostra o sentimento publicamente, mas
temos que sofrer pelos aposentados. Se for para fazer
greve de fome, vamos fazer; de morte ou qualquer tipo.
(Interrupção do som.)
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O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Já vou
terminar. Se for para irmos para frente do Palácio,
passar três, quatro dias de vigília, nós vamos fazê-lo.
Com esses atos, vamos chamar a atenção da população brasileira, do governo; sofrer um pouco por eles,
mostrar que estamos sofrendo por eles. Assim, acho
que vamos conseguir alguma coisa, Senador. Fora
isso, sinceramente, perdi minhas esperanças. Mas,
continuo parabenizando-o.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Meus
cumprimentos, Senador Mário Couto. Entendo que a
sua fala segue a linha da mobilização. Se não houver
uma mobilização, uma pressão... Porque esta Casa
funciona assim, e o próprio Executivo também funciona a partir da mobilização. É só lembrarmos aqui.
Embora muitos tenham questionado – eu ontem falei
e fiz uma homenagem aqui aos servidores públicos –
foi um grande movimento nacional e eles tiveram um
reajuste, embora parcelado, de 15%. Só houve o reajuste porque houve a mobilização. Eu também entendo
que faz parte, inclusive, do jogo democrático. Eu sou
da Base do Governo, mas também entendo assim: se
não houver pressão, não haverá uma reação propositiva, afirmativa, que atenda aos interesses, no caso
aqui, dos aposentados.
E por isso que no congresso que os aposentados – como eu falava aqui – farão na Bahia, agora, do
dia 8 ao dia 11, eu entendo que de lá deve sair ainda
este ano uma proposta de mobilização e pressão para
tentar segurar o reajuste real para os cerca de sete milhões – já foram 15 milhões – que ganhavam mais que
o salário mínimo. Mas como o salário mínimo cresceu
e o beneficio do aposentado, não, hoje está em torno
de sete milhões que ganham mais que o mínimo...
(Interrupção do som.)
Obrigado, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª.
Antes de chamar o orador inscrito desta feita para
falar pela Liderança, que é o Senador Mário Couto, gostaria apenas ler uma Mensagem do Senado Federal.
O Senado Federal recebeu, da Senhora Presidente da República, as seguintes Mensagens:
– N° 91, de 2012 (n° 488/2012, na origem), que
solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado do Tocantins
e os Bancos Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.,
Milan Branch – BBVA e Deutsche Bank S.P.A.,
no valor de até cento e quarenta e três milhões,
cento e noventa e oito mil, cento e sessenta e
dois dólares dos Estados Unidos da América e
trinta e dois centavos, de principal, cujos recur-
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sos destinam-se ao financiamento parcial do
“Projeto de Infraestrutura Rodoviária – PIER”;
– N° 92, de 2012 (n° 489/2012, na origem),
que solicita autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Estado de
Minas Gerais e o Banco Credit Suisse AGD,
no valor de até um bilhão e trezentos milhões
de dólares dos Estados Unidos da América,
cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Programa de Reestruturação da
Dívida CRC-CEMIG”;
– No 93, de 2012 (no 490/2012, na origem), que
solicita autorização para contratar operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Estado de Minas
Gerais e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
de até quatrocentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos, cujos recursos são
destinados a financiar, parcialmente, o “Terceiro
Programa de Parceria para o Desenvolvimento
de Minas Gerais”; e
– No 94, de 2012 (no 491/2012, na origem), que
solicita autorização para contratar operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Estado do Rio de
Janeiro e a Corporação Andina de Fomento
– CAF, no valor de até cento e vinte milhões,
seiscentos e sessenta e seis mil dólares dos
Estados Unidos da América, destinada a financiar parcialmente o “Projeto de Reforma
e Adequação do Estádio do Maracanã para a
Copa do Mundo de 2014”.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Portanto, passo a palavra agora ao
próximo orador inscrito. No período de Líder, falará
como Líder do PSDB o Senador Mário Couto.
V. Exa dispõe de cinco minutos, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sra Presidenta,
Srs. e Sras Senadoras, queria eu poder hoje fazer uma
listagem de agradecimentos a todos os prefeitos em
cujos palanques estive. São muitos. Farei isso a partir
de amanhã, aos poucos, agradecendo e parabenizando
todos, inclusive o Prefeito da capital, Zenaldo Coutinho.
Queria eu também abordar o assunto referente ao esporte do meu Estado, referente à Federação
Paraense de Futebol, mas a cautela me permite que,
hoje, ainda não tenho os documentos necessários e
meu Estado sabe, o País, a Nação sabem que, quando
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falo nesta tribuna, eu trago a comprovação dos fatos.
E eu vou, a partir de amanhã, abordar esse assunto.
Mas trago hoje, Srª Presidenta, o assunto do
mensalão.
O País inteiro assistiu perplexo ao desenrolar do
julgamento do mensalão. A imprensa, em sua maioria,
enalteceu, parabenizou os membros do Supremo Tribunal Federal. Acho que o País deva ter aplaudido a
maioria dos membros do Supremo, a maioria, observo,
dos membros do Supremo.
Acredito que a população brasileira deva ter respirado com um pouco de alívio; repito, com um pouco
de alívio. Mas precisamos, precisamos, Nação brasileira, avançar; precisamos, Nação brasileira, observar o
que vai acontecer com esses políticos e não políticos
que foram condenados. Se realmente eles vão prestar
algum tempo de suas penas na cadeia.
É preciso ver o final de tudo isso. É preciso avançar. É preciso observar que muitos políticos, que muitos,
não são poucos, são muitos políticos que hoje, País,
que hoje, Nação, estão aqui, estão aqui sentados nessas cadeiras, milionários, respondendo a 30, a 40, a
50 processos, a dezenas de processos, e o Supremo
não julga. Por que o Supremo não aproveita a grande
oportunidade que tem na mão de fazer uma limpeza
nacional? Não é só o mensalão que existe no País.
Existe uma corrupção generalizada.
Seria o bom o Supremo Tribunal Federal pegar
cada um dos Senadores e Deputados que militam, que
são agora, e fazer a comparação patrimonial de cada
um, de onde vieram, de onde saíram esses patrimônios.
Comparem, Srs. Ministros, aproveitem a grande
oportunidade que o País está lhes dando. O País quer
minimizar a corrupção neste Brasil inteiro.
Tem Senadores que têm 1 casa, 2 casas; tem
Senadores que têm 10 casas; tem Senadores que
têm jatos; tem Senadores que têm King Air – King Air
é uma marca de um avião moderno que custa alguns
milhões...
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Tem
Senadores que têm televisão, que têm jornal. Para ir
ao interior, em meu Estado, fazer campanha, tive que
ir em meu carro....
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Brasil, tem outros que vão de King Air e de jato porque
têm, porque fizeram com o dinheiro do povo o seu
patrimônio, País.
É nisso que o Supremo tem que pôr a mão. É
aí que o Supremo tem que pôr a mão, para a Nação
brasileira poder aplaudir o Supremo Tribunal Federal.
Não é só no mensalão. O mensalão é uma pequena
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parte da corrupção generalizada neste País. Nós temos que combatê-la!
Enquanto tem Senadores aqui que mal possuem
um carro, para poder realizar os seus trabalhos, outros
moram em apartamentos luxuosos, casas luxuosas, 3,
4, 5, 6, 7, 10 famílias para manter;
50 mil bois no pasto, e nunca foram nada na vida,
Senador! Nunca foram nada na vida! Não têm a menor
condição de comprovar o seu patrimônio – patrimônio
acima de R$100 milhões. Nunca, jamais terão condições de provar o seu patrimônio. Estão livres, estão
andando dentro do Parlamento, estão fazendo projetos, estão perto de todos os outros Senadores, quem
sabe não olham para mim...
(Interrupção do som.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Mais um minuto para V. Exª, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Aproveitem, Srs. Ministros...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
estou levando um pouco mais de tempo, primeiro, pela
importância do tema e, segundo, porque V. Exª sempre
me deixou levar um pouco mais. Mas não vou abusar
da bondade de V. Exª.
O País vai aplaudir V. Exªs muito mais, muito mais.
São dezenas ou centenas de Parlamentares nessas
condições, dezenas ou centenas de Parlamentares que
estão aqui cheios de processos nas costas, Brasil, crivados de processos nas costas, Brasil. Está escrito na
testa, Brasil: ladrão! Está na testa, bem grande: ladrão!
(Interrupção do som.)
Mas tem homem que dá vontade de cuspir na
cara, porque eu sei que está aqui a penas duras do
povo, que estão ricos porque roubaram a Nação (Fora
do microfone), que estão ricos porque roubaram o povo.
Senadora, eu olho alguns Senadores neste Senado. Olho V. Exª, por exemplo, que é um exemplo de
dignidade. Olho a Senadora do meu Goiás, olho o Alvaro Dias, olho tantos Senadores. Vejam o patrimônio
dos Senadores de que estou falando aqui, vejam. Vejam o meu! O meu está aberto a qualquer um! Vejam
o meu! Vinte e sete anos de política consecutiva no
País, empresário. Vejam o meu patrimônio, vejam se
tem patrimônio meu colocado em nome de filho, de
mulher, de amante, de tio, de tia.(Fora do microfone)
Vejam, procurem! Procurem a minha vida! Aliás, procuram, procuram, mas não acham nada.
Agora, não é digno, Senadora, a gente olhar para
alguns e ver o que têm: patrimônio acima de R$100 milhões, Senadora. Patrimônio acima de R$100 milhões
sentado aqui do seu lado, Senadora, rindo, achando
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graça! Quantas vezes olhei para alguns deles: achando
graça altíssima! Que peso de consciência nenhuma,
Senadora! São pilantras, são malandros, são safados!
(Interrupção do som)
Safados, Senadora, porque não sentem nada. É
a mesma coisa que um crime em que... Não sentem
nada! Eles estão tirando da Nação. Eles tiraram do
povo... Eles enganaram a Nação! Eles estão milionários, mas estão aqui, estão lá na Câmara. E o Supremo Tribunal Federal sabe disso. O Supremo Tribunal
Federal tem de tomar iniciativa... (Fora do microfone)
Não se podem cruzar os braços, Nação! Não se
pode dizer que o julgamento do mensalão foi único
no Brasil, foi o exemplo da Pátria! Não, Brasil! Não!
Quando esses bandidos forem presos todos... (Fora
do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador, um minuto para V. Exª concluir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
...aqui eu virei parabenizar o Supremo. Por enquanto,
parabenizo pela ação do mensalão, mas eu quero,
Srs. Ministros, parabenizá-los por uma limpeza no
Congresso Nacional. Aproveitem, Ministros, limpem
o Congresso Nacional. Vejam o patrimônio de cada
Senador, vão in loco olhar. Vão lá olhar patrimônio por
patrimônio. Olhem toda a família, parentes, amigos. Vejam se tem patrimônio colocado no nome de parente
ou amigo. Vejam tudo isso. Procurem isso. Comparem
os patrimônios, julguem os processos que estão aí.
Julguem! Não engavetem os processos desses ladrões
que estão aqui. Não engavetem.
E eu quero ter o prazer de parabenizar um por
um de V. Exªs... (Fora do microfone.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª.
Dando continuidade, eu convido, já que o Senador
Mário Couto falou no tempo da liderança, como orador
inscrito, para falar, o Senador Anibal Diniz.
O Senador Anibal Diniz não se encontra.
Senador Alvaro Dias, que falará em permuta com
a Senadora Ana Amélia.
O Senador Alvaro Dias dispõe do tempo regimental de dez minutos.
E eu gostaria de comunicar a presença e ao
mesmo tempo agradecer aos alunos do Colégio Notre
Dame, localizado na 914 Sul. Sejam todos bem-vindos
ao Senado Federal.
Obrigada.
Senador Alvaro Dias, com a palavra.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone) – Só um pouquinho, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois
não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Só quero chamar a atenção, porque
pode acontecer a mesma coisa com Vossa Excelência.
Setenta por cento do meu pronunciamento foi cortado
pela TV. Não estou achando que foi a senhora, pelo
amor de Deus! Com a senhora tenho o maior respeito
e carinho. Só para fazer alguma reclamação e ver o
que está acontecendo.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. PCdoB
– AM) – Perfeitamente.
V. Exª pode encaminhar?
O Senador acaba de dizer que boa parte do...
Desculpe, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Obrigado, Senador Mário Couto.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Mesmo fora do microfone, ele acaba de dizer que parte do seu pronunciamento não foi
transmitido pela TV. Algum problema técnico que certamente será verificado.
Com a palavra V. Exª.
Vou voltar ao tempo.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Certamente, problema técnico. Jamais a TV Senado faria
qualquer censura a pronunciamentos de Senadores.
Isso com absoluta convicção e certeza. Por isso o
alerta do Senador Mário Couto não teve o objetivo
da denúncia, mas apenas a tentativa de correção de,
provavelmente, algum problema de natureza técnica.
Srª Presidente, quero registrar mais uma vez,
em solidariedade aos aposentados e pensionistas do
Aerus, dificuldades que encontram para que uma decisão judicial possa ser cumprida pelo Governo Federal.
Agora um novo contratempo: o Governo recorreu,
demandou, não cumpriu o compromisso de aceitar a
decisão judicial, impetrou recurso e obteve uma vitória parcial, sob a alegação de que isso pode significar
sério ônus ao Governo. E eu pergunto: isso não está
significando um sério ônus, um dramático ônus? Não
está significando uma verdadeira tragédia humana para
os trabalhadores que se aposentaram, vinculados ao
Instituto Aerus, trabalhadores especialmente da Varig?
Esse assunto tem sido repetido cansativamente.
Nós o estamos abordando há vários anos, da tribuna
do Senado Federal, acompanhando esse verdadeiro
calvário de famílias que, diante da insensibilidade do
Governo, sofrem consequências danosas. Enfim, estamos apenas registrando mais esse fato nesta oportunidade, denunciando a insensibilidade do Governo e
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manifestando a nossa solidariedade aos aposentados
e pensionistas do Aerus.
Mas eu quero também, Srª Presidente, aproveitar
o ensejo para destacar que, no dia de hoje, as lideranças dos partidos na Câmara e no Senado se reúnem,
às 17 horas, para discutir a prorrogação dos trabalhos
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito denominada CPI Cachoeira.
É fundamental a prorrogação. Quando se ouve
que buscarão consenso para a prorrogação por 40 ou
45 dias, proclama-se o encerramento dos trabalhos
da CPI, porque objetivamente, nesse período, nada
poderemos fazer para avançar nas investigações, já
que dependemos da quebra de sigilo bancário, especialmente do sigilo bancário de cerca de 29 empresas,
12 delas com requerimentos submetidos já há um bom
tempo, e 17 em razão de um relatório mais recente do
Coaf, que identificou movimentação financeira atípica
na relação com a empresa Delta, que é matriz de um
grande escândalo de corrupção neste País, ainda não
investigado convenientemente.
Portanto, nós vamos defender a prorrogação
que o Regimento nos permite, de 180 dias, para que
possamos oferecer ao País a exata fotografia desse
escândalo de corrupção denunciado nacionalmente,
mas que ainda não teve a abordagem necessária,
sobretudo na Região Sudeste do País, uma vez que
os esforços iniciais da investigação concentraram-se
basicamente no Estado de Goiás.
Concedo ao Senador Pedro Taques, com prazer,
o aparte que solicita.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Alvaro Dias, apenas para concordar com V. Exª que falar
em prorrogar a CPI – e já foi decidida, na última reunião dos Líderes, a necessidade de prorrogação – por
apenas 40 ou 45 dias é jogar o lixo que está podre para
baixo do tapete. Em 40 ou 45 dias nós não teremos o
resultado da quebra do sigilo bancário dessas pessoas
jurídicas fantasmas a que V. Exª fez referência. Como
Líder do PDT no Senado até hoje e como representante do PDT do Senado na CPI, não concordarei com
esta prorrogação para inglês ver. Esta prorrogação só
por 45 dias ou 40 dias é para enganar a população, é
não querer investigar. E não adianta argumentar que o
Ministério Público vai dar continuidade aos trabalhos,
porque a CPI dos Correios demonstrou a importância
da CPI. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento já
famoso mundialmente do mensalão, levou em conta
os trabalhos elaborados pela CPI dos Correios. Assim,
falar em prorrogar a CPI do Cachoeira só por 45 dias
é não desejar nenhuma investigação.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Exatamente, Senador Pedro Taques. A CPI é esse instru-
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mento que possibilitou recentemente a recuperação de
R$468 milhões em acordo celebrado pelos defensores
do ex-Senador Luiz Estevão com a Advocacia-Geral
da União. E, quando se divulgou o acordo para a recuperação desses recursos, não se noticiou que isso
era consequência dos trabalhos realizados por uma
comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado Federal: a CPI do Poder Judiciário, que foi presidida pelo saudoso Senador Antonio Carlos Magalhães.
E, mais recentemente, a CPI dos Correios possibilitou a denúncia da parte da Procuradoria-Geral
da República para que o Supremo Tribunal Federal
pudesse agora julgar e condenar os responsáveis pela
idealização e operacionalização do complexo e sofisticado esquema de corrupção denominado mensalão.
Segundo o atual Procurador da República, Dr. Roberto
Gurgel, “o mais atrevido escândalo de corrupção da
história do País”.
O julgamento do Supremo Tribunal Federal coroa
os esforços do Legislativo quando, ao instalar uma CPI,
proporcionou a oportunidade de avançar nas investigações, contribuindo para que o Ministério Público pudesse chegar à responsabilização civil e criminal dos
envolvidos nesse episódio de corrupção.
Portanto, prorrogar a CPI Cachoeira é essencial
para a respeitabilidade que o Congresso Nacional busca. Encerrá-la com apenas 40 dias de prorrogação, o
que é um simulacro de prorrogação, porque não terá
consequências efetivas, é transformar a CPI numa farsa e razão direta de mais um terrível desgaste para
esta instituição.
O apelo que estamos formulando aos Srs. Líderes, especialmente dos partidos governistas, já que
os oposicionistas estão concordando com a prorrogação por 180 dias, é que se coloque como prioridade
a instituição parlamentar que representamos: o Congresso Nacional. Esta CPI tem que oferecer resposta
às exigências.
Durante o discurso do Sr. Alvaro Dias, a Sra.
Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Zeze Perrella.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Pela ordem, a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de registrar aqui o meu protesto, como Líder
do PSB – peço aos outros Líderes da Casa que me
ouçam –, porque acabamos de ouvir o pronunciamento
de um Senador, chamando todo o Senado e os Senadores de ladrão. Eu não admito, acho que isto fere o
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decoro parlamentar. As notas taquigráficas deveriam
retirar esse tipo de xingamento.
Se o Senador tem alguma coisa contra algum
político, contra algum Senador, contra algum Deputado, que diga, tenha a coragem de dizer quem ele está
acusando. Mas eu, como Líder do PSB, não aceito esse
tipo de pronunciamento. O meu Partido tem Senadores
dignos, honestos, e nós não vamos aceitar esse tipo
de comportamento aqui na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Com a palavra, pela Liderança, a Senadora
Lúcia Vânia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Pela ordem o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – O Senador Mário
Couto está ausente, e ouvi o pronunciamento do Senador. Ele não fez referência a nomes, abordou tese.
Evidentemente, ele tem as suas razões para fazer o
pronunciamento que fez. Subliminarmente, ele quis alcançar determinado objetivo e, certamente, alcançou.
Mas eu não creio, Senadora, que ele tenha tido o objetivo da generalização. Em nenhum momento, ele optou
por essa estratégia, que eu considero também injusta.
A generalização é sempre injusta porque desvaloriza a
correção. A generalização desestimula os corretos. E
o Senador Mário Couto não optou pela generalização.
Talvez ele não tenha sido bem entendido, porque fez
um pronunciamento com o objetivo de atingir determinado alvo, que ele focalizou quando abordou, desta
tribuna, a questão do mensalão, as consequências
do julgamento do mensalão e pediu que o Supremo
Tribunal Federal também verificasse outros processos
que envolvem políticos e alguns Senadores e que se
encontram no Supremo Tribunal Federal. Este foi o objetivo do Senador Mário Couto: estimular o Supremo
Tribunal Federal a dar continuidade a essa missão de
julgar com correção e implacabilidade, para atender
as aspirações da sociedade de melhorar a atividade
pública no nosso País.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Senador Perrella, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Pela ordem, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Peço
licença e desculpas à Senadora Lúcia Vânia, porque,
no momento em que o Senador Mário Couto fez o
seu pronunciamento, eu dirigia a sessão. Como tal, eu
não podia interferir, sequer fazer qualquer tipo de comentário. Entretanto, eu corroboro aqui. Prestei muita
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atenção ao pronunciamento, porque me encontrava
onde está V Exª neste instante. Prestei muita atenção
ao pronunciamento do Senador. Por mais que ele tenha falado de alguns processos, ele generalizou, sim.
Ele generalizou. Foi um pronunciamento em que, por
mais que tivesse um alvo, esse alvo não ficou claro.
Nem para nós que aqui estamos, muito menos para o
povo brasileiro que nos escuta.
E tem total razão a Senadora Lídice da Mata em
falar e protestar em relação a esse tipo de pronunciamento, que não é raro. Aliás, tem sido feito com muita
frequência pelo próprio Senador Mário Couto. Seria
importante para a democracia que ele, quando subisse
à tribuna, trouxesse os processos, citasse o número
dos processos para que não atingisse a totalidade dos
Senadores e Senadoras que têm assento nesta Casa.
Então, eu solicito de V. Exª que medidas sejam
tomadas pela Mesa Diretora da Casa.
Eu participo da Mesa Diretora como membro
suplente e acho que está mais do que na hora de a
Mesa Diretora tomar um posicionamento em relação a
esses pronunciamentos, que, longe de ajudar, prejudicam muito o processo político brasileiro, a democracia
e parlamentares de muito respeito que têm assento
nesta Casa, Sr. Presidente.
Então, fica aqui o meu pedido.
Muito obrigada.
Desculpe-me, Senadora Lúcia Vânia.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT –
MG) – A Mesa recolherá todas as notas taquigráficas
de todos os pronunciamentos, Senadora, nesse sentido.
A SRª LÚCIA VÂNIA (Bloco/PSDB – GO. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, disputando a atenção da
população brasileira, que tem estado voltada para o
processo eleitoral encerrado domingo último, a mídia
tem divulgado a situação vivida pelos índios guarani-kaiowá, no Estado do Mato Grosso do Sul.
Um grupo de seis indígenas esteve reunido hoje
com a Vice-Procuradora-Geral da República, Deborah
Duprat, entregando-lhe um relatório da situação pela
qual têm passado no Mato Grosso.
O fato é que os índios estão sendo ameaçados
de expulsão de suas terras no Município de Iguatemi,
no Mato Grosso do Sul, por uma ordem judicial de
reintegração de posse da Fazenda Cambará.
A par da possibilidade da expulsão, os índios denunciam, também, que tiveram, nos últimos dias, um
suicídio e um estupro.
A área, habitada há décadas pela etnia kaiowá, é
disputada por índios e fazendeiros. Em setembro último
o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou
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a reintegração de posse, com a retirada das famílias
indígenas do local. Elas se recusam a sair.
Trago aqui o meu apoio a uma solução que atenda
aos interesses dos indígenas. Na quinta-feira, a Comissão de Direitos Humanos do Senado examinará a
questão. Enquanto isso, apoio integralmente o pedido
do Ministério Público Federal, que pede na Justiça a
permanência dos índios na fazenda Cambará, no Município de Iguatemi. O Ministério Público quer a reforma
da decisão que determinou a saída dos índios ou, ao
menos, a permanência deles até que os estudos antropológicos sejam concluídos. Essa é uma possibilidade
que leva em consideração o interesse dos indígenas,
sem, ao mesmo tempo, afrontar os fazendeiros.
Esta Casa tem a obrigação de manifestar-se no
sentido de que o respeito aos direitos indígenas sejam mantidos e que qualquer decisão passe por ampla discussão, a fim de se evitar a situação de conflito.
Ao mesmo tempo, apelo ao Governo no sentido
de acelear oprocesso de demarcação, que está em
andamento na região.
Não podemos continuar estimulando um entendimento de que os indígenas sejam olhados apenas
como elementos folclóricos e como objetos de pesquisa. São cidadãos que merecem todo o respeito e
consideração pelos seus direitos.
São indígenas quem se reconhece indígena e
tem uma comunidade que o reconhece como tal. A
função do Estado é reconhecer essa situação e evitar
os conflitos deles com os fazendeiros. Faz parte deste
momento que estamos vivendo, pois vivemos em uma
sociedade que não tem padrão único. Temos que reconhecer as diferenças e apoiar os nossos indígenas no
sentido de que tenham as condições de sobrevivência
e de cidadania no território brasileiro.
Essa é uma preocupação, Sr. Presidente, que eu
externo aqui em nome do meu Estado de Goiás, que
faz parte da Região Centro-Oeste, e em nome de um
grupo de pessoas preocupadas com a situação dos
indígenas ali naquela região.
Portanto, faço da minha voz, das minhas colocações, a voz de centenas de goianos e de todos os
habitantes do Mato Grosso, no sentido de que essa
situação seja revista, seja vista com atenção, para
evitar mais suicídios, mais estupros, o que, sem dúvida nenhuma, mancha a nossa Federação, mancha
especialmente o nosso País.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Com a palavra o Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Jayme Campos.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ao longo dos
últimos anos, uma das preocupações mais recorrentes
do Congresso Nacional tem sido a crescente desvalorização da classe política, o que vem ocorrendo principalmente por meio do aviltamento das atribuições do
Poder Legislativo e da desconstrução de sua imagem
perante a sociedade.
Tal fenómeno se reforça cada vez mais, à medida que estimulamos um modelo presidencialista ultraconcentrador. E o fazemos diuturnamente, quando
abrimos mão de nossas prerrogativas, quando permitimos a usurpação de nossas funções parlamentares;
quando aceitamos uma relação de subserviência para
com o Executivo e, em especial, quando assistimos,
de forma passiva e inerme, ao indisfarçado aparelhamento do Estado brasileiro em prol de interesses nada
republicanos.
Feitas estas considerações preliminares, trago
hoje à reflexão deste Plenário um tema, a meu ver
extremamente sensível, da mais alta relevância para
nossa democracia em geral e para nosso Parlamento
em particular.
Refiro-me às atividades de inteligência. Refiro-me mais especificamente à estrutura, administração
e operação dos serviços secretos do governo brasileiro e a suas implicações estratégicas no contexto da
segurança nacional.
Falo, Sr. Presidente, de um vasto leque que envolve considerável volume de recursos e de esforços
de planejamento e que diz respeito diretamente à qualidade e eficácia de nossas Forças Armadas, de nossa
Polícia Federal e, enfim, de toda uma articulação institucional denominada Sistema Brasileiro de Inteligência.
Há doze anos foi instituída entre nós a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência
do Congresso Nacional. Diante do potencial de sua
fabulosa importância, creio que não temos dado a ela
seu devido valor.
Na qualidade de Líder da Minoria do Senado
Federal, fui designado Relator da Mensagem ao Congresso Nacional n° 83, de 2012, que, em cumprimento à Lei Complementar n° 97, de 1999, apresenta ao
Congresso a nova Política de Defesa Nacional, a nova
Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da
Defesa Nacional.
A Política Nacional de Defesa, convém lembrar, é
“o documento condicionante de mais alto nível do planejamento de defesa e tem por finalidade estabelecer
objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da
capacitação nacional, com o envolvimento dos setores
militar e civil, em todas as esferas do Poder nacional”.
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A Estratégia Nacional de Defesa estabelece como
fazer o que se determinou na Política. É “o vínculo entre
o conceito e a política de independência nacional, de
um lado, e as Forças Armadas para resguardar essa
independência, de outro”. Trata de questões “políticas
e institucionais decisivas para a defesa do País, como
os objetivos de sua ‘grande estratégia’ e os meios para
fazer com que a Nação participe da defesa”. Considera,
ainda, Sr. Presidente, “problemas propriamente militares, derivados da influência dessa ‘grande estratégia’ na
orientação e nas práticas operacionais das três Forças”.
Já o Livro Branco de Defesa Nacional compreende a visão do governo e de parte da sociedade sobre
a Defesa Nacional do Brasil, sendo um documento de
caráter público, por meio do qual “se permitirá acesso
à informação sobre o setor da Defesa do País”. Nele é
apresentado o “contexto do atual ambiente estratégico
internacional, descrevendo o instrumento militar existente, seu relacionamento com a sociedade, futuras
projeções para adequação e modernização dos meios
militares e estreita ligação com a indústria de defesa”.
Nesse âmbito, cumpre salientar que o Poder Legislativo tem sido sempre relegado a segundo plano,
posto que não participou, nem do debate, nem da elaboração de nenhum desses três instrumentos.
Ora, entendemos aí uma falha do Poder Executivo,
que, apesar de ouvir segmentos da sociedade, como
o meio acadêmico, simplesmente desconsiderou as
contribuições que poderiam vir do Congresso Nacional.
Certamente, o Legislativo possui corpo técnico qualificado para compor o grupo de trabalho que produziu
os documentos e teria, não tenho dúvida, excelentes
contribuições para o processo.
De toda maneira, Sr. Presidente, temos esses
documentos agora em nossas mãos e buscaremos
apreciá-los de forma acurada e atenta aos interesses
nacionais.
Todos nós bem sabemos que a informação é poder. Uma vez que a Comissão Mista, nos termos da Lei
nº 9.883, de 1999, tem por função precípua fiscalizar
e controlar os serviços secretos brasileiros, precisamos fortalecê-la e dotá-la de meios apropriados ao
seu funcionamento.
Neste sentido, formulo um apelo aos nobres colegas para que rapidamente aprovemos o Regimento
Interno da Comissão que se encontra na Ordem do
Dia do Congresso Nacional, pronto para ser votado,
na forma do Substitutivo, resultante do acordo de lideranças em ambas as Casas, oferecido ao PRN n° 2,
de 2008, para que este nosso importantíssimo órgão
de controle externo de atividades do Executivo possa
funcionar de maneira eficiente, eficaz e efetiva.
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Também, Sr. Presidente, precisamos elevar o
status da matéria, o que, a nosso ver, passa necessariamente por sua constitucionalização.
Não há qualquer referência na Carta de 1988 à
atividade de inteligência ou aos serviços secretos e,
muito menos, aos seus mecanismos de controle. Isso
poderia ser feito por emenda constitucional, mediante
o acréscimo de um capítulo ao Título V da Lei Maior.
Neste ponto, importa ressaltar que o ilustre Senador
Fernando Collor já declarou, em pronunciamento, aqui
no Senado Federal, que pretende apresentar proposta
de emenda recuperando o disposto na PEC n° 398,
de 2009, arquivada ao fim da legislatura em que foi
apresentada pelo então Deputado Severiano Alves.
Além disso, urge também que possamos aperfeiçoar a legislação infraconstitucional, definindo com
mais clareza, por exemplo, o mandato da Abin – Agência Brasileira de Inteligência e estabelecendo normas e
limites quanto ao respaldo legal para proteção às operações e aos servidores da área. Eu digo isso porque
é uma das poucas agências, Sr. Presidente, que não
têm o mandato regulamentado. Todas as demais têm.
A Abin, por incrível que pareça, não tem.
Nunca é demais lembrar que, por lidarem com
dados sigilosos e, portanto, com informações que servem como instrumento de poder, os serviços secretos podem desvirtuar-se de suas funções e cometer
abusos, ameaçando a sociedade, as instituições e o
Estado democrático de direito.
Este assunto, Sr. Presidente, torna-se tanto mais
delicado quanto grave, se verificarmos a magnitude
dos riscos que assumimos no caso de prosseguirmos
omissos.
Isso porque, em face da tamanha difusão das
novas tecnologias de escuta clandestina; da facilidade
com que hoje é possível intrometer-se impunemente
na vida de qualquer cidadão de bem; dos enormes perigos do uso inadvertido ou distorcido de informações;
da gestão inadequada de dados sigilosos e, acima de
tudo, do mau uso de acessos privilegiados, havemos
seriamente de considerar a necessidade de que sejam implantadas...
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Agradeço a V. Exa. Não vou usar todo o tempo, pode
ficar tranquilo.
Portanto, Sr. Presidente, havendo seriamente de
considerar a necessidade de que sejam implantadas
salvaguardas legais à real tendência ou à tentação,
por parte de qualquer governo, de perpetuar-se no
poder à custa da sinistra implantação de um Estado
policialesco.
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Observemos que tudo isso reclama de nós peculiar atenção. Lembremos-nos de que, muitas vezes, o
pior potencial destrutivo não está no inimigo externo,
mas na negligência ao subestimarmos nossas próprias
forças internas.
Encerro minha intervenção, Sr. Presidente, e,
mais que isso, minha modesta, porém muito séria advertência, na certeza de que estas palavras haverão
de ecoar nos brios e responsabilidades dos ilustres
colegas que, nesta Casa, têm, como eu, o compromisso inarredável de bem corresponder ao mandato das
urnas e de, acima de tudo, zelar pela manutenção e
pelo aperfeiçoamento do Estado de direito.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Meu
muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Eu queria saudar os alunos do ensino fundamental do Colégio Marista do Distrito Federal.
Com a palavra a Senadora Lídice da Mata. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Rodrigo Rollemberg,
como orador inscrito.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em
primeiro lugar quero cumprimentar as escolas que
nos visitam na tarde de hoje, que muito nos honram
com as suas presenças, tanto as crianças, os alunos,
quanto os professores.
Quero agradecer à minha Líder, Senadora Lídice
da Mata, por essa permuta para falar.
Não poderia deixar de registrar que, nesse domingo, comemoramos o Dia do Servidor Público. Gostaria
de prestar aqui, desta tribuna, uma breve homenagem
a todos esses profissionais e começo pelos servidores
que se dedicam a esta Casa, o Senado Federal, e à
Câmara dos Deputados, enfim, ao Congresso Nacional para a qualificação de nosso aparato legislativo e
para o fortalecimento da nossa democracia. São trabalhadores que lutam pelo aprimoramento da esfera
pública e pelo desenvolvimento do País.
Cresci em Brasília, acompanhando de perto o
seu desenvolvimento institucional, sonhando com a
vocação humana, inovadora e democrática que fundou a nossa capital, com o seu papel na vida pública
brasileira. E esse ideário, esse patrimônio simbólico
que Brasília inscreve na história de nossa República,
é parte efetiva da vida cidade, da vida do brasiliense.
Sou, com muito orgulho, servidor público e quero hoje dar o meu testemunho pessoal diante de um
cenário ainda tão estigmatizado e distorcido que se
tem sobre esses profissionais, os mais de 9 milhões
de servidores públicos do País, julgados, muitas ve-
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zes, por rótulos fáceis e generalistas, por uma visão
limitada e circunstancial.
Mas quem são esses 9 milhões de trabalhadores? São profissionais que se dedicam efetivamente
a servir, que se colocam, de fato, como agentes de
transformação a serviço da cidadania e do desenvolvimento. Esse é um reconhecimento que precisa ser
feito, no momento em que celebramos uma data como
essa, não só pela sociedade, mas por nós, servidores.
No momento em que concursos públicos se consolidam na prática institucional do Estado brasileiro,
no momento em que a crise econômica se agrava no
mundo e já traz os seus impactos em nosso mercado de trabalho, o serviço público tornou-se um sonho
cada vez mais comum em nossa sociedade. Mas até
que ponto esse sonho dialoga com o bem comum?
Até que ponto o sentido de servir se imbui do sentido
realmente público, que não é estatal, não é partidário,
não é pessoal, mas diz respeito ao bem comum, à
política pública que só se faz legítima se estiver fundamentada no diálogo e na liberdade de expressão da
gestão compartilhada.
E isso no aparelho de Estado é um impacto mais
que estético: é política à vera; é política sem palanquismo ou culto à celebridade; é política que traduz a
própria ética da polis.
Para um País com tantas desigualdades sociais,
com tantas desigualdades regionais, com a população
ainda carente de muitos dos serviços públicos, é fundamental investir no aparelho público.
Tenho convicção de que a maioria dos servidores
públicos brasileiros traduzem este compromisso. São
profissionais que trabalham duro, que lutam a cada
dia, em condições diversas, pela autonomia e pela
qualificação da máquina pública.
Não é possível pensar numa política eficaz e eficiente de desenvolvimento sem considerar a perspectiva e o fortalecimento desses profissionais. E quando
falo em fortalecimento, não me refiro apenas à justa
remuneração, nem apenas às condições dignas de
trabalho, mas a oportunidades permanentes de modernização e formação, com políticas motivacionais
e de valorização desses trabalhadores. Um objetivo
chave a ser perseguido por qualquer projeto de modernização nacional.
Já houve muitos avanços no setor, mas ainda resta grande caminho a percorrer. Por exemplo, só agora,
24 anos após a promulgação da Constituição Federal,
a Constituição cidadã, que se discute a regulamentação dos concursos, área em que muitos abusos ainda
são cometidos. Aqui no Senado, sou relator do PLS nº
74, de 2010, que estabelece regras gerais para concursos públicos. E apresentarei, ainda nesta semana,
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um substitutivo para que possamos dar ao País uma
legislação capaz de gerar segurança para todos os
que almejam ser funcionários públicos no Brasil, garantindo regras claras, transparentes para garantir que
os melhores profissionais brasileiros possam se inserir
no serviço público.
A profissionalização do Estado permite, cada vez
mais, que os funcionários públicos deixem de servir
aos interesses dos mandatários de plantão para serem
servidores do público, e isso incomoda muita gente.
E cada vez mais ocupam o seu espaço na luta legítima contra o aparelhamento do Estado, o que também
contraria muita gente.
Embora ainda existam situações que precisam ser
resolvidas, desde o Governo do ex-Presidente Lula os
servidores públicos passaram a ser mais valorizados.
Sabemos que ainda não é o mundo ideal, que
muitas categorias padecem com a baixa remuneração,
sem o reconhecimento que merecem, com árduas
condições de trabalho, sem um plano de carreira adequado, mas os avanços são evidentes. Sabe-se que
os salários do setor público ainda são marcados por
uma profunda disparidade de salários para funções
semelhantes e que o Executivo concentra os salários
mais defasados. Essa também é uma questão a refletir
neste momento. Tivemos greves históricas neste ano,
uma crise que só será uma grande oportunidade para
o País se levar a um debate mais profundo.
O País tem-se tornado referência mundial por
ter conseguido aliar, nos últimos anos, crescimento
econômico, redução da pobreza e das desigualdades
sociais e redução do desmatamento num ambiente
de consolidação da democracia. Sem dúvida, os servidores públicos das diversas esferas do Estado brasileiro tiveram a participação fundamental para isso.
Estas são marcas de uma nova sociedade que está
sendo construída por todos nós e, principalmente, pelos servidores públicos, que têm um papel estratégico
nesse processo.
Por isso, o funcionalismo, caracterizado pelo mérito, é merecedor de todos os aplausos e tem direito a
boa remuneração, plano de carreira, correta avaliação
de desempenho e ascensão funcional.
Estamos vivendo um tempo em que o servidor
público compreende o sentido do seu espaço nas instituições do Estado, deve receber treinamento especializado e permanente para desempenhar cada vez
melhor as suas funções e capacita-se para participar
das decisões da gestão pública numa crescente humanização da sua participação no trabalho.
Somente a partir da valorização desses profissionais é que poderemos empreender uma gestão pú-
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blica moderna e eficiente, compensando as próprias
limitações estruturais da máquina pública.
É nesse sentido que presto, hoje, esta homenagem aos servidores públicos brasileiros.
Era esse o registro, Sr. Presidente, que gostaria
de fazer no dia de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Com a palavra a Senadora Lídice da Mata,
pela Liderança do PSB.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Como
Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, quero, como Líder do PSB, ressaltar,
neste tempo de liderança, o resultado eleitoral. Sei que
o nosso Senador Rodrigo Rollemberg já falou sobre
isso ontem, mas não posso deixar de registrar alguns
aspectos desse pleito.
Primeiro, é o exercício, a vitória do exercício democrático em nosso País, que ocorre numa eleição
sem maiores conflitos, sem nenhum grande registro
de dificuldades, do ponto de vista da segurança do
pleito, e que é, portanto, algo a ser registrado justamente por nossa geração, que conquistou a democracia neste País.
Quero saudar a Ministra Cármen Lúcia, responsável maior pelo clima de paz ocorrido nestas eleições,
e destacar a rapidez de apuração ocorrida nestas eleições, no segundo turno mais ainda, obviamente, porque
só havia dois candidatos. É fruto de uma tecnologia
completamente nacional aplicada às eleições no Brasil.
O segundo aspecto, Sr. Presidente, que quero
ressaltar e reconhecer é a grande vitória do Governo
da Presidente Dilma nestas eleições. O Governo de
Dilma foi o grande vitorioso. A vitória eleitoral é evidente,
cristalina na simples soma dos sufrágios conquistados
pelas legendas partidárias da Base de Apoio ao Governo. E uma vitória política que se consubstancia na
preservação da unidade política desta mesma base
vitoriosa nas urnas. Mágoas remanescem, contenciosos permanecem, conflitos ainda se prolongam para
além do período eleitoral, mas segue firme a unidade política nacional de uma ampla base partidária de
sustentação ao Governo Dilma.
Isso é extremamente importante e salutar que
possamos registrar aqui. E a grande vitoriosa desse
processo eleitoral, a Presidente, foi a responsável, com
o seu equilíbrio, com a sua capacidade de análise,
com a sua decisão de não interferir nas cidades onde
a Base do Governo se confrontava. O que permite que
agora possamos sair desse processo, que é sempre
de conflito, que, como disse antes, sempre restarão
mágoas que serão superadas ao longo do processo,
mas mantida a base de apoio nacional, a unidade es-
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sencial para a continuidade da Base de Apoio ao seu
Governo no Congresso Nacional.
O último aspecto que gostaria de destacar, Sr.
Presidente, é saudar os partidos que mais cresceram: o PT, com a conquista de suas 636 cidades, mas,
especialmente, a legenda que represento aqui, no
Senado Federal, o PSB, que cresceu mais de 40%,
que conquistou 442 prefeituras, que foi vitorioso, das
7 cidades em que disputou no segundo turno, em 6
delas, transformando a nossa legenda numa legenda
reconhecida nacionalmente e politicamente vitoriosa,
fortalecendo a liderança do nosso Presidente, líder
nacional e Governador do Estado de Pernambuco,
Eduardo Campos.
Outro destaque que faço, para finalizar desta vez
realmente, é a pluralidade partidária que resulta desta
eleição, reafirmando esse que é o talento e a vocação
brasileira de pluralidade. Não adianta se tentar nacionalizar as eleições municipais. Por mais que tenham
os grandes partidos, o PSDB e o PT principalmente,
tentado transformar esta eleição numa disputa da eleição de 2014, o que resta e o que se afirma é, antes de
tudo, o caráter municipal desta eleição e a decisão do
povo na escolha daqueles seus administradores com
base em critérios bastante fincados no Município e,
por isso, nós temos...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...o
resultado em que foram eleitos partidos da Base do Governo e também partidos de oposição para governar as
cidades brasileiras (fora do microfone), demonstrando
a força e o vigor da democracia brasileira.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Zeze Perrella. Bloco/PDT
– MG) – Com a palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Senador Perrella, de Minas
Gerais, que preside esta sessão, e caros colegas, concluímos, no último domingo, mais um processo eleitoral em nosso País. Aliás, tema que acabamos também
de ouvir da eminente Senadora da Bahia, Lídice da
Mata. Milhões de brasileiros foram às urnas de forma
pacífica e contribuíram para definir os rumos de seus
Municípios nos próximos quatro anos. Nossa jovem
democracia dá provas inequívocas de seu contínuo
amadurecimento.
Cabe-nos, neste momento, saber ouvir e interpretar o recado das urnas – e ele não diz apenas quem
serão os novos representantes. O eleitor manifestou
suas preferências, vontades e tendências, e tais posições devem ser discutidas por nós com a profundidade e a seriedade que merecem. Inequivocamente, fica
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transparente e imperativa a necessidade de tratarmos
da reforma política, que já foi discutida nesta Casa e
ainda aguarda definições.
O quadro partidário estabelecido após a apuração dos votos demonstra, por exemplo, uma grande
fragmentação partidária. Os 85 maiores Municípios do
País serão governados por prefeitos de 16 partidos
diferentes. Isso para não falar das coligações, que, no
mais das vezes, não guardavam coerência com as vigentes no plano federal ou sequer no plano estadual.
Em outras palavras, o eleitor há muito deixou de enxergar nos partidos uma linha ideológica e propositiva
clara. São vistos apenas como agrupamentos de políticos que unem-se ou combatem-se de acordo com
as conveniências momentâneas.
Outra conclusão evidente e preocupante diz respeito ao ultrapassado instituto do voto obrigatório. Os
índices de abstenção, votos brancos e nulos nos obrigam a uma reflexão. Aí eu gostaria de me deter por
alguns instantes: levam-nos a uma reflexão mais profunda o número de votos nulos e brancos verificados
neste último pleito.
No primeiro turno, dos 138,5 milhões de eleitores,
16,4%, ou seja, 22,7 milhões não foram às urnas. Ao
somarmos os 9,2% que votaram em branco ou anularam seu voto, temos um contingente total de 35,5
milhões de eleitores absolutamente alheios ao processo – mais de um quarto do total, mais ou menos
25% dos votos no Brasil que não se manifestaram nas
eleições. É muito voto.
Esse não foi um fenômeno restrito a poucos Municípios e repetiu-se no segundo turno. Na Região Sul,
a capital catarinense, Florianópolis, registrou 20,3%
de abstenções e 13% de votos nulos ou brancos; no
Sudeste, 20% dos paulistanos não foram às urnas e
outros 11,6% anularam ou votaram em branco; em
Campo Grande, no Centro-Oeste, 18,5% não foram
às urnas, e 3,8% foram brancos ou nulos; na Região
Nordeste, 19,4% dos eleitores de Natal se ausentaram,
enquanto outros 13,2% não votaram em nenhum dos
dois candidatos; no Norte, em Rio Branco, foram 19,1%
de abstenções e 2,5% de nulos ou brancos.
Este é um panorama que temos no Brasil. É um
perfilar pelo País para a gente ver que não é uma questão localizada. Abstenção, votos nulos e brancos têm
sido fortes numa média nacional, ultrapassado os 20%.
Obviamente, os números exibem uma certa distorção: em Municípios onde o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu realizar o recadastramento de eleitores,
o nível de abstenções sofreu redução. Não há a menor dúvida. Esta, contudo, não foi tão significativa que
altere a percepção de que devemos repensar o voto
compulsório. No recadastramento, a redução foi míni-
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ma. É grande a abstenção, os votos nulos e brancos
que têm acontecido no primeiro e no segundo turnos
destas eleições. Por isso é necessário refletirmos sobre o voto obrigatório no País.
Independentemente do dever, o voto é um direito
do qual nenhum brasileiro deve abrir mão. Mas, ao mantermos essa obrigatoriedade, de que seja compulsório,
se mantivermos isso, esse mesmo direito de cidadão
converte-se em dever de súdito. Porque ao levá-lo
no cabresto, ser obrigado a votar, tem que ir, ele vai,
muitas vezes, porque se torna obrigado a ir, é um voto
compulsório. Ele se considera até no dever de súdito e
não no dever de cidadania, no direito dele de exercer
essa expressão. Isso se exprime muito nas pessoas.
As justificativas, até então utilizadas para a manutenção desse voto obrigatório, já não se sustentam
hoje em dia. Atingimos um nível mais elevado de amadurecimento do eleitor, que sabe escolher se quer ou
não votar – e não deve ser penalizado por não fazê-lo.
Essa história de “não, em certos lugares, as pessoas
com menor poder aquisitivo, os coronéis da eleição vão
lá no dia em que não se é obrigado a voltar, dão um
jeito, dão uma bolsa, dão não sei o quê, ou participam,
ou molham a mão – como se diz na gíria –, e acabam
levando, levam o voto, canalizam para fazer isso e fazer
aquilo”, mas hoje diria que com a Ficha Limpa, com a
transparência, com outras modalidades, com o amadurecimento as coisas não são como eram e o eleitor
– quer queira, quer não –, já é bem mais esclarecido.
Ao longo da história, não resta comprovada a
tese de que essa obrigação “educa” o eleitor, melhora
a representação ou aprimora a democracia. Pelo contrário – a consciência do eleitor e seu desenvolvimento
econômico, social e educacional é que cumprem esse
papel com maestria. Então, essa formação mais independente dele, de ter autonomia, esclarecimento, conhecimento, uma vida social mais diferenciada é que
lhe dá esse direito a ele de participar ou não participar.
É claro que quem não participar da decisão não tem o
direito também de estar reclamando a todo instante e,
por isso, temos que ter essa consciência.
Por fim, todos sabemos que o cidadão indiferente, transformado em eleitor na marra, não é um bom
exemplo. Votar é um ato, desde a Grécia Antiga, envolto
em um sentido sagrado: é ferramenta eficaz e legítima
de transformação social.
Então, essa ferramenta, o voto, é para transformar. Ele tem que ir conscientemente à urna, porque ele
vai querer transformar alguma coisa no seu Município,
onde ele mora, na sua região. É votação municipal, ou
estadual, ou nacional – como queira. Principalmente
agora, que nós tivemos as eleições municipais.
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Estou indo para os finalmentes, Sr. Presidente.
Mas deve ser exercido igualmente dentro do mais
elementar princípio democrático: o do respeito ao livre
arbítrio e à autodeterminação.
Eu acho que essa consciência começa a crescer
e deve ser estimulada sempre.
Outros tantos temas devem ser alvo de discussões: as regras de coligações nas eleições proporcionais, financiamento público de campanha... Porque
é uma loucura agora para negociar partidos, apoio
daqui, apoio de lá, para a televisão, o espaço. É um
balcão de mercadorias, no sentido vulgar, no sentido
mais conhecido. É uma negociação. Vai daqui, vai de
lá, vem. Viram as noites negociando participação. É
uma loucura.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ... sejam alteradas. As regras de coligações nas
eleições proporcionais, financiamento público de campanha, limite de reeleições para o Legislativo, entre outros. É dever do Parlamento aprofundar e ampliar esse
debate, envolvendo as forças vivas de nossa sociedade.
Finalizo, Sr. Presidente. O Senado já deu o primeiro passo, mas deve continuar essa trajetória. Temos
que assumir, definitivamente, nosso compromisso com
a modernização da política no Brasil.
Essas são as reflexões que trago nesta tarde.
Estamos passando dois, três dias das últimas
eleições. Não podemos esperar o próximo pleito para
aí acordarmos para essa questão, para esse tema.
Por isso, houve, no ano passado, a constituição
de uma comissão, no Senado. E essa Comissão da
Reforma Política elaborou um anteprojeto, e esse anteprojeto está na CCJ.
(Interrupção do som.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Acho que precisa haver o estímulo do Governo,
das lideranças do Governo, porque só a oposição não
adianta. Então, o Governo tem que sinalizar esse caminho, para avançarmos, prepararmos o terreno para
daqui a 24 meses. Se não, de novo estaremos, daqui
a 24 meses, nessa confusão. E aí: “Ai, meu Deus do
céu, há dois anos falamos e paramos, agora vamos
voltar a falar, em cima da hora?”
A Presidência me permite? O nobre professor,
Senador Cristovam Buarque, deseja participar, como
mestre, ainda mais nesse tema.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senador, fico satisfeito de ouvir sua fala, mas queria
dizer que, ultimamente, aqui, todo dia, dois, três de
nós falamos sobre isso. Como é que não conseguimos
romper essa inércia que nos impede de fazer o que o
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Senhor está propondo aqui? Todos nós estamos descontentes com uma eleição – será que não? Pode ser
que não todas, Senador Casildo, mas muitos de nós...
(Interrupção do som.)
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
... muitos de nós estamos contra esse caos que foi.
Eu viajei o Brasil, muitos lugares, fazendo campanha
para prefeitos. Fiz campanha para todas as siglas
que se imaginam, todos os números. Tinha que me
lembrar que número eu era naquela cidade, porque
o meu estava misturado com todos; e havia lugar em
que o meu não estava, mas que havia gente boa, de
outro partido, que eu terminava defendendo. Isso tem
que parar. O eleitor, tenho dito, virou um garimpeiro,
tentando escolher unzinho que se salve, porque, pelo
Partido, pelas companhias dos candidatos, não sabe
em quem votar. Misturou tudo e tem que fazer uma
reforma política. Acrescentaria uma das coisas que
não sei se o senhor chegou a falar: tem que acabar
com legenda de aluguel. E não é difícil. Há um projeto do Senador Alvaro Dias que diz que, se houver
uma aliança de um Partido com o outro, esse aqui
não passa o tempo de televisão para cá, o tempo de
televisão de um candidato é só o tempo do seu partido. Isso já acabaria uma porção de compra de apoio.
Sou mais radical, defendo que todo partido tem que
lançar candidato a prefeito, governador e presidente,
no primeiro turno; no segundo, pode fazer alianças; no
primeiro, não. Acaba legenda de aluguel, fortalece os
partidos. Mas não é só isso. O Senhor mesmo listou
algumas coisas muito importantes que comparto totalmente. Mas a minha pergunta é: como é que nós que
queremos fazer mudanças nos juntamos, aqui, para
quebrar essa letargia, essa inércia, essa paralisia que
vivemos no Senado?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Com o aparte de V. Exª, Senador Cristovam
Buarque, encerro a minha participação.
No bojo do meu pronunciamento, analiso as questões: o negócio do aluguel, a transformação em prateleira, em balcão de negócios, essas legendas, essa
questão toda que desvirtua a finalidade.
Quero encerrar com o aparte do eminente Senador Cristovam Buarque à nossa análise,
E, para que nós saiamos, como diz a expressão
do Senador Cristovam...
(Interrupção de som)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
–... V. Exª, que é catarinense e que brilha no Estado de
Rondônia, tem sido Governador por dois mandatos, é
Senador, precisamos pensar agora o que vai ocorrer,
preparar o terreno para entrarmos em campo daqui a
24 meses, não durante o jogo, mas, antes de entrar-
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mos em campo, temos que ter as regras claras, e o
momento é agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente, nobres colegas.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o
Sr. Zeze Perrela deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com as palavras verdadeiras do Senador Casildo
Maldaner, de Santa Catarina, vamos agora passar a
palavra, pela Liderança do PR, ao Senador Alfredo
Nascimento.
Tive o prazer, Senador Alfredo Nascimento, de,
na última semana, passar no Estado do Amazonas,
no Apuí, e, ao mesmo tempo, Senador Alfredo, estive
também lá na 180. É Matupi, se eu não me engano.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – Matupi.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Matupi. E aquela população está ansiosa, necessitada, e não quer, de maneira nenhuma, trabalhar na
clandestinidade. O que eles querem é que o Terra Legal os regularize, para que os madeireiros neste Brasil,
que contribuem com o desenvolvimento do progresso, possam ser respeitados pelo trabalho que fazem,
aproveitando madeira madura.
Então, o senhor está de parabéns, porque o senhor é bem visto naquela região, e mande um abraço
para o Prefeito Marquinho, do Apuí.
Com a palavra.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Sr. Presidente, que nasceu em Santa Catarina, mas
escolheu viver em Rondônia, onde fez sucesso, onde
faz sucesso, e agora já está enveredando pelos caminhos do Amazonas. Fique em Rondônia, Senador, que
lá o senhor está muito bem.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil encerrou no domingo mais uma eleição para Prefeitos e Vereadores. Mais uma vez, a nossa sociedade deu uma
demonstração efetiva e renovada da força da nossa
democracia, da solidez de nossas instituições e do
compromisso dos partidos e candidatos com o debate elevado de problemas e soluções e a defesa dos
interesses da população. Quem saiu ganhando, sem
a menor dúvida, foi o eleitorado, que escolheu e terá
quatro anos para ver atendidas as suas demandas.
Penso que podemos afirmar que essa foi, mais
do que em outras oportunidades, a eleição em que
venceram projetos, em que programas de governo e
compromissos falaram mais alto do que a política partidária pura e simples ou a mera afinidade, simpatia
com um ou outro candidato. Em todo o Brasil, o eleitor
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apontou caminhos e votou pensando na cidade que
gostaria de ter e em que gostaria de viver.
Em Manaus, Sr. Presidente, não foi diferente.
A Capital do meu Amazonas, cidade emblemática da Amazônia e uma das maiores da Região Norte
do Brasil, tem enfrentado problemas e coloca desafios
importantes para a administração. Uma das cidades-sede da Copa do Mundo de 2014, Manaus passou por
um período de estagnação, em que a gravidade dos
gargalos se sobrepôs ao esforço da Prefeitura. Nem
mesmo a parceria com o Governo do Estado e o apoio
do Governo Federal foram suficientes para reverter o
cenário de deterioração da cidade. O cidadão percebe
isso claramente, no trânsito intenso e desorganizado,
no péssimo estado de nossas ruas e avenidas, no saneamento precário de nossos igarapés, entre tantos
outros transtornos que se observam em Manaus.
No último domingo, por uma maioria ampla e inquestionável, a população de Manaus elegeu o Prefeito
Arthur Virgílio Neto, diplomata e ex-Senador, político
reconhecido e respeitado por todos nós pelo excelente trabalho que produziu nesta Casa ao longo de seu
mandato. Atento, combativo e comprometido com o
povo do Amazonas, ele volta à prefeitura décadas depois de ter assumido o posto pela primeira vez. Sua
eleição, Srªs e Srs. Senadores, deveu-se não apenas
ao reconhecimento do seu amadurecimento como homem público e dos grandes serviços que prestou ao
Amazonas, mas, principalmente, pela identificação da
melhor proposta de ação para enfrentar os problemas
de Manaus com táticas novas e um olhar renovado sobre os problemas da cidade e suas soluções.
Meu partido, o Partido da República, apoiou a
candidatura de Arthur Virgílio no segundo turno, convencido de sua capacidade para conduzir Manaus perante os desafios que se colocam diante de nós. Arthur
apresentou um programa de governo consistente e
alinhado ao que esperávamos do próximo prefeito de
nossa capital. Nosso apoio, Sr. Presidente, decorreu
do entendimento de que a cidade espera uma gestão
que se coloque acima de interesses políticos menores e rivalidades, uma gestão pensada para o povo,
unindo as forças políticas da cidade para ser levada a
efeito, o que exige um líder experimentado, combativo
e agregador. Em suas primeiras manifestações, nosso
prefeito eleito sinaliza a determinação de abrir diálogo
com o Governo do Estado e o Governo Federal, separando as questões partidárias dos interesses maiores
da nossa população. Essa é a atitude que esperamos
e que apoiaremos, Sr. Presidente.
Assim, passada a eleição, penso que é fundamental reaglutinarmos as forças do Amazonas para seguir
em frente na jornada que tornará Manaus uma cidade
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melhor para se viver. Nesse esforço, há que ser reconhecida a importância e a qualidade de nossos oponentes, que contribuíram decisivamente para o debate
e o amadurecimento de nossa cidade. Tenho certeza
de que poderemos contar com o apoio e a grandeza
da Senadora Vanessa Grazziotin, cuja trajetória nessa
disputa demonstrou, por mais de uma vez, a determinação de cuidar de nosso povo e apresentar solução
para os problemas da cidade.
Sr. Presidente, desmontados os palanques e somados os votos, o que o povo do Amazonas espera
de nós e dos prefeitos eleitos é a união e o tratamento
respeitoso entre as forças políticas da cidade. A condução do projeto de recuperação de Manaus deve ser
colocada acima de quaisquer rusgas. Vivemos um momento propício para fazer avançar as demandas: nossa Bancada, na Câmara e no Senado, foi ampliada e
tem, entre nós, seus integrantes, o Líder do Governo
nesta Casa, o meu colega Senador Eduardo Braga,
de quem nós esperamos muito, para que a cidade de
Manaus continue a crescer, a prosperar e a melhorar
a vida dos seus cidadãos. Em uma atitude elevada, a
Presidente Dilma Rousseff tem sinalizado que oferecerá
aos chefes municipais tratamento isonômico e respeitoso, independentemente de cor partidária e partido
a que faça parte esse prefeito. Faço, assim, senhoras
e senhores, um convite, uma convocação para a harmonização e aglutinação de nossas forças em torno
do projeto escolhido pela população de nossa querida
Manaus, para ver a nossa Capital avançar.
Quero finalizar, Sr. Presidente, parabenizando
a Senadora Vanessa Grazziotin, que teve, durante a
campanha, um comportamento exemplar, e dar ao
nosso ex-Senador Arthur Virgilio Neto os desejos de
boa administração à frente da Prefeitura da cidade de
Manaus – cidade que tive a honra de dirigir por três
mandatos, dois deles consecutivos. E tenho a certeza de que o nosso Arthur Virgilio Neto reúne todas
as condições para transformar Manaus numa cidade
melhor de se viver.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Alfredo Nascimento, que falou
pela Liderança do PR.
Agora, com a palavra o décimo inscrito, Cyro Miranda, do PSDB de Goiás.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Ivo Cassol, que preside neste
momento a sessão do Senado, Srªs e Srs. Senadores,
TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, senhoras
e senhores, passadas as eleições municipais, cada
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partido deve fazer a sua avaliação interna e verificar
de que maneira se apresentará à sociedade brasileira
nos próximos pleitos.
Mais do que a celebração da vitória de uma ou
outra agremiação partidária, as urnas deram um sinal
claro com a significativa abstenção. Se 19% dos eleitores não compareceram às urnas é porque as propostas
dos partidos políticos não os convenceram.
É notória, também, a quantidade de jovens prefeitos eleitos. Isso, além de reoxigenar a política e
fortalecer novas lideranças, representa outro sinal da
sociedade: um anseio por propostas novas que direcionem o Brasil à solução de velhos problemas, como
os de infraestrutura, saneamento, saúde e educação.
Pensando nisso, queremos retomar, de imediato,
o debate em torno da privatização e dizer da necessidade urgente de o Governo da Presidente Dilma rever
os paradigmas de transferência à iniciativa privada de
aeroportos, portos, rodovias e ferrovias.
A grande imprensa tem confirmado o que dissemos nesta tribuna: o Governo não vai encontrar parceiros para fazer investimentos se continuar a querer
colocar a Infraero como controladora dos aeroportos.
Ou se acaba com o ranço estatizante e retrógado
de querer manter a mão do Estado sobre segmentos
da economia que tendem a funcionar melhor sob a
batuta da iniciativa privada, ou o Brasil vai continuar a
se arrastar, sem resolver os gargalos da infraestrutura.
Não foi outro o recado que a Presidente recebeu
das grandes administradoras de aeroportos quando
sondou o interesse dessas em participar das novas
concessões. Nenhum investidor com juízo vai topar
ser acionista minoritário da Infraero ou fazer um vale
para o Governo, como já dissemos aqui anteriormente.
Libertar o Brasil das amarras da estatização,
da burocracia e do corporativismo é um desafio sem
limites, que não se vence apenas com retórica, programas e ideologias.
A Presidente Dilma deverá enfrentar o mesmo
desafio no processo de privatização e modernização dos portos no Brasil. Para haver alguma chance
de sucesso, será preciso desatar os nós históricos e
promover uma profunda mudança na gestão dos portos brasileiros. Entre 142 países avaliados, o Brasil
está na posição de número cento e trinta em termos
de eficiência, armazenamento e desembaraçamento
aduaneiro, ou seja, é o décimo segundo em pior avaliação!!! Nossos portos são lentos, burocratizados e
dominados pelo corporativismo. Ao contrário do que
ocorre em inúmeros países, onde há sistemas automatizados, satélites e sonares para o atracamento de
navios de grande porte, no Brasil isso depende de 350
profissionais. Trata-se dos práticos, que hoje são con-
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cursados, mas tinham, até bem pouco tempo, o direito
hereditário de legar aos filhos a profissão de conduzir
os navios até as docas, um verdadeiro cartório. Esses profissionais têm a tarefa de livrar os navios das
armadilhas dos portos brasileiros, muitas vezes com
problemas de profundidade para as grandes embarcações, limitação de áreas para armazenamento e
uma burocracia marcada pela completa desarticulação
entre os órgãos que atuam nas docas. Não há uma
coordenação única para a fiscalização aduaneira e o
controle sanitário, por exemplo.
Somados esses fatores, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, enquanto a liberação de uma carga
leva um dia no exterior, aqui pode levar meses.
Como se tudo isso não bastasse para aumentar
o custo Brasil, os investidores encontram inúmeras
barreiras para aprovar projetos capazes de melhorar a
precária situação dos portos no Brasil, 90% deles sob
a gerência do Estado. Para variar, senhoras e senhores, o setor de portos é regido por legislação antiga
e ultrapassada. A Lei 8.630/93 estabelece o Governo
como dono dos portos, mas permite que estes sejam
operados diretamente ou por meio de concessão a
terceiros.
Exatamente por isso, o maior desafio da Presidente Dilma está no marco regulatório, porque de
nada adianta transferir à iniciativa privada esse mar
de burocracia e ineficiência em que se transformaram
os portos no Brasil.
A Presidente precisa entender que ou ela é ousada o suficiente para apresentar mudanças capazes
de dinamizar o setor e abrir novas perspectivas para
os produtos brasileiros no mercado globalizado, ou o
seu Governo vai ficar enterrado na vala comum, sufocado pela ideologia.
A questão que se coloca não é de terminologia,
e pouco importa se vamos falar em privatização ou
concessão. O fundamental é nortear o processo de
transferência à iniciativa privada por um paradigma de
gestão capaz de dar aos portos agilidade compatível
com a força e o dinamismo da economia brasileira.
A modernização dos portos é imperativa porque
saímos de um movimento de 435 milhões de toneladas
no ano de 1999 para 700 milhões em 2011.
As Companhias das Docas não foram capazes
de acompanhar pari passu esse ritmo da movimentação portuária no Brasil. Pararam no tempo e têm sido
responsáveis pela lentidão dos portos brasileiros. É
como se fechássemos as portas ao dinamismo da
globalização.
Para se ter uma noção do que a burocracia representa no Brasil, a própria Presidente Dilma previu,
para 2012, mais de R$3 bilhões em investimentos nos
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portos, mas, até hoje, somente 14% desse montante
foi empenhado e aplicado, ou seja, R$434 milhões.
Por isso, nós esperamos que a ousadia da Presidente Dilma em romper com o discurso retrógado
contrário à privatização dos setores estratégicos da
economia não fique apenas no papel e na palavra.
De nada vai adiantar apresentar uma medida
provisória voltada ao estabelecimento de parcerias e
concessões dos portos brasileiros, se não for superado o ranço estatizante que quer manter o comando da
administração de portos e aeroportos.
Ou, de fato, se tira a Infraero e as Companhias
das Docas do papel de administradoras dos aeroportos
e portos brasileiros, ou vai ser difícil encontrar parceiros no mundo que queiram fazer esse investimento tão
necessário para diminuir o custo Brasil.
Como afirmou o empresário Eike Batista, por
ocasião do lançamento do Programa Federal para
Rodovias e Ferrovias, os investidores fogem do Brasil
porque a maior dificuldade é entrar e sair do País. Se
for pelos portos, então, a demora é garantida!
Se quisermos tomar o caminho do desenvolvimento sustentável, teremos de enterrar esse modelo
jurássico de gerir os portos e aeroportos e criar os
condicionantes para fazer surgir um modelo compatível com o atual estágio de desenvolvimento de nossa
economia. Não se pode querer transferir os portos,
aeroportos e rodovias à iniciativa privada pela metade,
mantendo a Infraero e a Companhia das Docas como
gestoras. Se a privatização for feita dessa forma, será
um fracasso. Difícil será encontrar empresários dispostos a investir na infraestrura do Brasil, mas continuar
sob o comando da pesada mão burocrática do Estado.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Cyro Miranda.
Agora, com a palavra, pela Liderança do PDT, o
Senador Cristovam Buarque, por dez minutos.
Antes de S. Exª fazer uso da palavra...
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com referência ao expediente a ser lido, a Presidência designa o Senador João Costa, em substituição ao
Senador Vicentinho Alves, para integrar, como titular,
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização, em vaga do PR no Senado Federal,
conforme composição da CMO estabelecida em 20
de março de 2012.
Sr. Presidente, com meus cordiais cumprimentos e nos termos do art. 81, § 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, dirigimo-nos
a Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco
Parlamentar União e Força, o Senador João
Costa, para integrar, como membro titular, a
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú-
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ao nobre Senador Vicentinho Alves, que se

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos a Vossa Excelência protestos de estima
e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello. .

encontra licenciado desta Casa.

É o seguinte o Ofício na íntegra:

blicos e Fiscalização – CMO, em substituição
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Com a palavra, pela Liderança do PDT, o Senador
Cristovam Buarque, por cinco minutos.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, às vezes, damos entrada em projetos de lei aqui porque temos convicção deles, mas não
temos ideia da repercussão que eles podem vir a ter.
Eu dei entrada, agora, em 2012, na Comissão de
Educação, em um projeto que é de uma simplicidade
tão grande que eu pensava que ia passar despercebido, mas que, de repente, está chamando a atenção
de uma maneira muito grande de pessoas a favor dele
e de pessoas contrárias a ele.
É um projeto de lei que obriga pais, mães e responsáveis por crianças a irem, pelo menos a cada dois
meses, à escola do filho. Se eles não forem, pagarão
uma dívida igual àquela que se paga pelo não comparecimento à eleição.
Esse projeto tem algumas razões. Primeira: não
há educação só na escola. É um erro! Educação é
fruto, pelo menos, dos pais e da escola e, em geral,
ainda mais da mídia, das igrejas e de tudo aquilo que
rodeia uma criança.
Mas pelo menos essas duas instituições, família
e escola, elas têm que estar articuladas, interligadas,
complementadas. E nós sabemos que, no Brasil, a tradição de comparecer à escola para ver como está o filho
não existe. Nas escolas particulares, como a escola
é paga, os pais, em geral, comparecem, como quem
vai para fiscalizar um serviço pelo qual está pagando.
Nas escolas públicas, que são grátis, e cujos pais se
sentem, inclusive, inibidos diante dos professores, o
comparecimento de pais à escola é quase zero.
E isso dificulta a aprendizagem, Senador Cassol.
Fica difícil. Os pais não sabem nem se as crianças
estão indo à aula, quanto mais se estão estudando.
E os professores não sabem se, em casa, existe um
acompanhamento das crianças ou se as crianças
saem da escola direto para a rua. Temos que quebrar
isso. Temos que provocar um casamento entre pais e
professores, entre escola e família.
Eu não vejo outra – mas gostaria que alguém
mostrasse – a não ser a obrigatoriedade do comparecimento. E essa obrigatoriedade se faz através de
uma penalidade aos pais que não cumpram a obrigação educadora que têm para com seus filhos. E essa
punição pode ser a mesma, como defendo, da punição para quem não comparece às urnas. Escola não
é menos importante do que urna, e, se é obrigatório
ir às urnas, por que não é obrigatório ir às escolas?
Eu não tenho a menor dúvida de que, criado esse
movimento, através de uma pressão sobre os pais, em
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breve eles vão sentir a importância, eles vão se sentir
à vontade para conviver com os professores, para fiscalizar os seus pais e para complementar, em casa,
aquilo que as crianças aprendem, em parte, na escola.
Apesar disso, algumas pessoas têm sido contra.
Primeiro, porque, neste País, nos acostumamos a direitos, e não a obrigações. Se olharmos a Constituição, Senador Cassol, não há obrigação, só há direito.
Segundo, porque, ao longo da história do Brasil, não
houve esse envolvimento.
Algumas pessoas, hoje, defendem que a maneira
de obrigar os pais a irem à escola é cobrar uma mensalidade pela educação dos filhos. Alguns propõem
que quem ganha um salário mínimo pague R$5,00,
mas pague, porque aí se sente um pouco proprietário.
Sente-se como usuário de um serviço pelo qual está
pagando, e aí ele começa a querer cobrar.
Eu creio que o Brasil não está preparado para
debater esta ideia de cobrar em escola pública, como,
aliás, é na maior parte dos países, mas, pelo menos,
criemos mecanismos para que haja uma coação, uma
obrigação do envolvimento das famílias com a escola.
Esse é o objetivo deste Projeto nº 189, de 2012,
para o qual peço apoio dos Senadores para que, se
não para aprovarem já, pelo menos a gente ponha na
pauta para discutir da maneira mais rápida possível
para que a população veja que sem o envolvimento
dela com a escola não há educação.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador, pela liderança do PDT.
Agora, com a palavra o Senador Tomás Correia,
do Estado de Rondônia.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Pois não. Pela ordem, Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Pois não, pela ordem, Senador Alvaro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para comunicar à Casa que encaminhei à Mesa
um requerimento com voto de pesar pelo falecimento
da Vereadora Nely Almeida, de Curitiba, que estava
completando o seu sexto mandato, um quarto de século representando a população de Curitiba na Câmara
de Vereadores.
Após ser submetida a uma cirurgia, veio a falecer aos 78 anos. Deixa um legado de trabalho, de
honradez, de decência e de dignidade. Viúva do médico Félix de Almeida, conhecido pelo seu caráter hu-
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manitário, pelos serviços prestados à comunidade de
Curitiba. É, portanto, uma ausência que lamentamos
profundamente. A nossa solidariedade à família de
Nely Almeida, aos seus amigos, aos seus eleitores,
enfim, à população de Curitiba, que tanto a respeitava
e a admirava. Os nossos profundos sentimentos pelo
falecimento de Nely Almeida.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 901, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, homenagem de pesar, consistente em
inserção em ata de Voto de Pesar e apresentação de
condolências à família, pelo falecimento da veterana
vereadora curitibana Nely Almeida, ocorrido ontem,
dia 29, em Curitiba.
Justificação
A vida pública curitibana perdeu ontem, ao meio-dia, uma figura política conhecida, respeitada e sobretudo querida, que foi a vereadora Nely Lídia Valente
de Almeida. Ou, simplesmente, Nely Almeida, como
se tornou conhecida a ativa representante do PSDB
na Câmara Municipal. Aos 78 anos, ela nos deixou
por conta de complicações após uma cirurgia a que
se submetera três dias antes.
Viúva do médico Félix do Rego Almeida, licenciada em História e Geografia pela Universidade Federal
do Paraná, Nely Almeida conquistou seu espaço na
vida pública curitibana como uma das mais ativas, coerentes e longevas integrantes da Câmara Municipal.
Em seu sexto mandato, a vereadora estava em
vias de completar a expressiva marca de um quarto
de século como ocupante de uma das cadeiras da
Câmara de Vereadores de Curitiba.A fidelidade dos
seus eleitores, que desde 1989 a reconduziam sistematicamente à sua cadeira na Câmara, se deve, principalmente, ao reconhecimento dos curitibanos à sua
dedicação àqueles aos quais se dispôs a representar:
os idosos e deficientes.
Nely Almeida foi a autora dos projetos de lei que
garantiram, em Curitiba o transporte gratuito aos maiores de 65 anos de idade; o atendimento prioritário aos
idosos, deficientes físicos, gestantes e mulheres com
criança no colo nas filas de caixas dos supermercados;
o uso de focinheira em cães ferozes em locais públicos;
a proibição da venda de bebidas alcoólicas próximo
a escolas. Ela também é autora do projeto de lei que
resultou na Política Municipal de Atenção ao Idoso.
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A criação e implantação do Conselho Municipal
dos Direitos da Pessoa Idosa, chamado Conferência
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa também tiveram
a participação da vereadora Nely Almeida.
Além de sua relevante atuação em prol da atenção aos idosos e portadores de deficiências, Nely
Almeida ainda encontrou tempo para se dedicar à
produção cultural. Ela é autora de trabalhos como o
Esboço Histórico de Curitiba, Curiosidades Históricas
da Irmandade de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais
da Vila de Curitiba e Histórias de Curitiba.
Por acreditar que reconhecer os méritos de quem
os tem é fazer justiça, entendo que Nely Almeida se
faz merecedora dessa homenagem por parte do Senado Federal, que sinto-me extremamente honrado
em propor.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. – Senador Alvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Presidência encaminhará o voto de pesar solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sr. Senador, fica registrado nesta Casa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O Senador Tomás Correia, de Rondônia, vai usar a
palavra, mas, antes, pela ordem, com a palavra a Senadora do Estado do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente
Ivo Cassol.
Eu queria apenas fazer o registro da presença,
nas galerias do Senado, das líderes e representantes
da Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com
Câncer – Abac Luz e também das integrantes da Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília –
Grupo Recomeçar, porque são verdadeiras vitoriosas,
que estão ajudando muito as mulheres e os demais
pacientes com câncer nesta dura luta para superação
desse problema. Eu queria fazer esse registro de que
elas estão acompanhando esta sessão nas galerias.
Queria também solicitar a V. Exª a minha inscrição
pela Liderança do PP, após a Ordem do dia.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Fica registrado nesta Casa, Senadora Ana Amélia.
Com a palavra, agora, o Senador Tomás Correia.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, acompanho, com bastante
atenção, o trâmite nesta Casa do projeto de reforma

Outubro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

do Código Penal, um instrumento jurídico que se propõe a substituir o atual Código Penal, que já tem 70
anos de existência.
Na verdade, Sr. Presidente, há uma certa inquietação no mundo jurídico, principalmente na área criminal, na área penal, no que diz respeito não apenas
ao conteúdo, mas principalmente, à pressa com que
tramita nesta Casa o projeto do novo Código Penal.
Juristas, associações, professores e outros especialistas em Direito Penal, por meio de reuniões,
entrevistas, artigos na imprensa e manifestos, criticam
o anteprojeto do novo Código Penal, tanto na forma
como no conteúdo.
As críticas são fortes, são contundentes, e, precisamos admitir, muitas delas fundamentadas, pois são
formuladas por alguns dos maiores especialistas em
matéria penal deste País, como é o caso do grande
jurista Miguel Reale Júnior e do jurista René Ariel Dotti.
Este último, inclusive, chegou a participar, por um curto
período, da Comissão de Juristas que, por indicação
do Presidente desta Casa, José Sarney, formulou o
anteprojeto que tramita agora como o Projeto de Lei
do Senado nº 236, de 2012.
Eu gostaria de frisar, inicialmente, que discordo
das opiniões mais exacerbadas de pessoas ou de grupos, especialmente quando elas afirmam que o projeto do novo Código Penal deve ser rejeitado em sua
inteireza, que o trabalho da Comissão de Juristas foi
absolutamente inútil, que o projeto não tem conserto
e que deve ser recomeçado do zero. Obviamente, esta
é uma posição um tanto quanto exacerbada. Mas num
ponto estou inteiramente de acordo com os juristas:
é quando eles discutem, quando eles questionam o
açodamento, a pressa e a ligeireza com que o projeto
tramita nesta Casa.
Aqui, para uma lei tramitar – uma lei comum,
ordinária, simples, para alterar um simples artigo do
Código Penal –, às vezes, demora décadas nesta
Casa. Por que é que um diploma dessa envergadura
tem que andar com rapidez, tem que andar com uma
pressa exagerada?
É claro que confiamos plenamente na Comissão
que cuida dessa matéria, Sr. Presidente, principalmente
em seu Relator, que considero uma das figuras mais
preparadas da Casa, o Senador Pedro Taques. Mas
eu entendo que toda a comunidade jurídica precisa
ser ouvida! Aqui há temas que dizem respeito a interesses de religiões cujas igrejas ou entidades religiosas querem debater. Trata-se de assuntos como, por
exemplo, o aborto, a eutanásia, o uso de maconha, a
descriminalização da maconha. São, pois, temas extremamente polêmicos que dependem de um grande
debate nacional.
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Ouço, com muito prazer, o Senador Pedro Taques,
por sinal o Relator dessa matéria.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Eu
quero cumprimentá-lo, Senador Tomás, pela fala e
dizer que, como Relator do projeto do Código Penal,
eu não colocaria o meu nome e, sobretudo, o nome
do Senado da República em algo feito de afogadilho,
em algo feito sem fundamento. V. Exª tem razão: uma
lei de condutas como é o Código Penal precisa, sim,
ser debatido com a sociedade, precisa, sim, ser debatido com instituições. Eu, como Relator, defendo a
prorrogação do prazo, com toda a tranquilidade. Nós
não podemos terminar esse debate neste ano de 2012.
Nós temos que prosseguir com os debates. A respeito das críticas – e elas existem –, digo que elas são
absolutamente aceitáveis, na sua grande maioria. E
nós como Senadores, como legisladores, temos que,
democraticamente, acatar essas críticas, para que,
no momento da construção de um consenso sobre a
nova legislação penal, nós possamos levar essas críticas em consideração. Agora, eu não aceito – e faço
isto não como Senador, mas como pessoa – críticas
sem respeito, críticas desrespeitosas, críticas sem
argumentos, porque aquele que não tem argumento
ataca o argumentador, alguém já disse isso. Se formos
analisar as comissões passadas, até em relação à comissão que redigiu a parte geral do Código Penal, de
1984 – aliás, uma comissão convocada pela ditadura
–, veremos que aquela comissão também recebeu críticas, críticas pesadas por falta de interesse democrático
na aprovação do projeto. É importante sabermos que
esta comissão partiu do Legislativo, num momento de
restauração do Legislativo, diferentemente de outras
comissões que saíram do Poder Executivo, comissões
de gabinete. Então, precisamos, sim, prorrogar o prazo, e eu, como Relator, desde logo, quero dizer que
isso eu defendo. Aceitamos todas as críticas, agora,
críticas ao argumentador, sem argumento, nós não
podemos aceitá-las. Quero expressar o meu respeito
aos juristas citados por V. Exª: Miguel Reale Júnior,
Juarez Tavares, o René Ariel Dotti. São grandes brasileiros que contribuíram, sim, e devem contribuir com a
legislação. Agora, com todo respeito, eles não são donos da verdade. Existem outras posições doutrinárias,
metodológicas, que precisam ser também ouvidas. Se
nós buscarmos algumas dessas críticas e formos aos
livros de alguns desses doutrinadores, veremos que,
nos seus livros, existem pontos totalmente diversos,
que eles defendem. Nós devemos acatar as críticas,
mas críticas feitas com respeito; não críticas que dizem que este ou aquele membro da Comissão não
poderia ter participado, porque nasceu no Estado de
Goiás ou porque nasceu no Estado de Sergipe. Isso é

57152

Quarta-feira 31

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

preconceito, e a Constituição o veda no art. 19, inciso
III. Está lá a vedação. Temos de ouvir a comunidade,
e isso nós faremos. Tenho certeza de que um Senador
como V. Exª, que faz parte da Comissão, um Senador
como Aloysio Nunes, que faz parte da Comissão, Senadores como Armando Monteiro, Eunício Oliveira,
Jorge Viana, entre outros, não colocaremos o nosso
nome e a nossa biografia em algo que não seja bom
para a Nação brasileira.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– Eu agradeço a V. Exª, Senador Pedro Taques. Concordo plenamente com V. Exª.
Recentemente fiz um pronunciamento nesta Casa
mostrando que as iniciativas de lei por parte do Poder
Executivo estão em torno de 1,2 mil, enquanto as do
Legislativo são apenas a metade dessa quantidade.
A diferença é exatamente essa: esse projeto nasceu
do Poder Legislativo, nasceu desta Casa, por isso tem
todo o nosso apoio.
É um projeto importante; é um projeto que está
avançando. Não concordo também, quando se diz que
o projeto deve morrer desde o início – de forma nenhuma! Agora, concordo plenamente com a tese de
que deve haver debate em torno desse projeto, sob
pena de comprometermos seriamente o seu conteúdo.
(Interrupção do som.)
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO)
– (...) de sorte que discordo, e agradecemos o aparte
do Senador... (Fora do microfone.)
Pois não, Presidente.
Obrigado a V. Exª.
Concordo com o aparte do Senador Pedro Taques:
não tenho dúvidas de que, pelo preparo de S. Exª, pela
sua responsabilidade e a dos demais integrantes da
Comissão do Código Penal, da qual tenho a honra de
participar, faremos um bom projeto. Mas é necessário que esse projeto seja discutido com a sociedade.
O que se está aqui a discutir não é o conteúdo
do projeto. O que os juristas querem não é discutir
agora se o projeto é bom ou ruim; o que os juristas
querem, na verdade, o que desejam as entidades que
compõem o corpo jurídico, sobretudo na área penal, é
exatamente debater o Código Penal. E achamos que
o açodamento e a pressa, certamente apontarão um
caminho muito ruim para se chegar a essa conclusão.
Recebi, Sr. Presidente, uma carta do jurista Dr.
René Ariel Dotti, do Paraná, com conceituação extraordinária, pessoa de grande valor, de grande conteúdo. Peço a V. Exª que autorize a transcrição dessa
carta, cujo inteiro teor não terei condições de registrar
integralmente.
Prosseguindo – e peço a V. Exª só um pouquinho
mais de tempo para concluir meu discurso –, reafirmo
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que discordo dessas opiniões, Sr. Presidente, pois
acredito que a Comissão fez um bom trabalho. Foram
oito meses de um esforço monumental, levado a cabo
por profissionais sérios e competentes, que se debruçaram sobre temas ásperos, com a responsabilidade
de propor soluções para problemas complexos que
afetam milhões e milhões de brasileiros.
Oito meses de trabalho têm, sim, seus méritos e
suas qualidades. Quero, aqui, parabenizar o Ministro
Gilson Dipp, Presidente da Comissão de Juristas, a
cujos membros estendo meus cumprimentos; e quero
parabenizar também, é claro, o Presidente José Sarney,
pela nobre iniciativa de capitanear essa necessária e
inadiável revisão de nossa legislação penal.
No entanto, é incontestável que o projeto, com
todos os seus méritos, não é perfeito. Existem nele
imprecisões de variados graus, que maculam, sim, o
projeto do novo Código Penal, sem, no entanto, inviabilizar o projeto como um todo. Tanto é que a grande
maioria desses problemas já foi identificada e está
sendo contemplada em relatórios, análises, emendas.
Enfim, há todo um movimento, no Senado, na academia, na imprensa, nas associações da área penal e
criminal, voltado para a identificação dos principais
problemas e a sugestão de propostas para corrigi-los.
Em primeiro lugar, o próprio fato de o anteprojeto
ter sido elaborado em cerca de oito meses talvez tenha
relação com os problemas que ele apresenta. De fato,
por mais admirável que seja o esforço dos membros da
Comissão em apresentar um projeto dessa magnitude
em espaço de tempo tão curto, precisamos admitir que
uma legislação desse porte precisa de um período de
maturação mais generoso.
Não pode ser outra a explicação para algumas
distorções graves presentes no projeto. Um dos defeitos mais comentados é o tratamento privilegiado dedicado a fauna, em detrimento da flora e dos próprios
seres humanos.
Segundo a proposta de Código Penal, a omissão
de socorro a animais em perigo é punida com prisão
de 1 a 4 anos. A omissão de socorro a seres humanos, por sua vez, é punida com multa ou prisão de 1
a 6 meses! Apenas a pressa na confecção do projeto
pode justificar um lapso dessa magnitude.
São abundantes os exemplos de deslizes de gravidade similar. Promover rinhas de galo, por exemplo,
dá de 2 a 6 anos de prisão, mas provocar lesão intencional em outro ser humano dá de 6 meses a 1 ano.
Molestar baleias e golfinhos é até punido com pena
de 2 a 5 anos de prisão, mas molestar sexualmente
um adolescente gera no máximo 2 anos de cadeia. Os
atos de destruir uma floresta nativa inteira e de estragar

Outubro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

um canteiro num parque urbano geram exatamente a
mesma pena: prisão de 3 meses a 2 anos.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Senador, já se passaram cinco minutos, 50% do
seu tempo. Então, eu gostaria que V. Exª encerrasse.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Eu estou acostumado a falar por 20 minutos, e, agora,
o Regimento só me dá 10.
Eu peço a V. Exª que dê por lido o pronunciamento, tanto o resto do pronunciamento como a carta que
recebi do jurista Ariel Dotti.
Peço desculpas por ter me excedido no prazo e
encerro as minhas palavras.
Muito obrigado a V. Exª.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR TOMÁS CORREIA.
O SR. TOMAS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, tenho acompanhado com
muita atenção tudo que se vem discutindo, dentro e
fora do Senado Federal, a respeito da reforma do Código Penal, processo que se iniciou em novembro do
ano passado e que, atualmente, se encontra em uma
fase, digamos assim, conturbada.
Essa agitação provém, principalmente, de grupos
e associações de juristas, professores e outros especialistas em direito penal, que, por meio de reuniões,
entrevistas, artigos na imprensa e manifestos, criticam
o anteprojeto do novo Código Penal tanto em forma
quanto em conteúdo.
As críticas são fortes, são contundentes, e, precisamos admitir, são bem fundamentadas, pois são
formuladas por alguns dos maiores especialistas em
matéria penal deste País, como é o caso de Miguel
Reale Júnior e René Ariel Dotti – este último, inclusive,
chegou a participar por um curto período da comissão
de juristas que, por indicação do Presidente desta Casa,
José Sarney, formulou o anteprojeto que tramita agora
como Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012.
Eu gostaria de frisar, inicialmente, que discordo
das opiniões mais radicais de algumas pessoas desses grupos, especialmente quando elas afirmam que
o projeto do novo Código deve ser rejeitado em sua
inteireza, que o trabalho da comissão de juristas foi
absolutamente inútil, que o projeto não tem conserto
e deve ser recomeçado do zero.
Discordo dessas opiniões, Senhor Presidente,
pois acredito que a comissão fez um bom trabalho.
Foram oito meses de um esforço monumental, levado
a cabo por profissionais sérios, competentes, que se
debruçaram sobre temas ásperos, com a responsabi-
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lidade de propor soluções para problemas complexos
que afetam milhões e milhões de brasileiros.
O esforço da comissão, portanto, deve ser reconhecido, e o anteprojeto que resultou desses oito meses
de trabalho tem, sim, seus méritos e suas qualidades.
Quero, aqui, parabenizar o Ministro Gilson Dipp, presidente da comissão, a cujos membros estendo meus
cumprimentos, e quero parabenizar também, é claro,
o Presidente José Sarney, pela nobre iniciativa de capitanear essa necessária e inadiável revisão de nossa
legislação penal.
No entanto, é incontestável que o projeto, com
todos os seus méritos, não é perfeito. Existem nele
imprecisões de variados graus, que maculam, sim, o
projeto do novo Código Penal, sem, no entanto, inviabilizar o projeto como um todo. Tanto é que a grande
maioria desses problemas já foi identificada e está
sendo contemplada em relatórios, análises, emendas
– enfim, há todo um movimento, no Senado, na academia, na imprensa, nas associações da área penal
e criminal, voltado para a identificação dos principais
problemas e a sugestão de propostas para corrigi-los.
Em primeiro lugar, o próprio fato de o anteprojeto ter sido elaborado em cerca de oito meses talvez
tenha relação com os problemas que ele apresenta.
De fato, por mais admirável que seja o esforço
dos membros da comissão em apresentar um projeto dessa magnitude em espaço de tempo tão curto,
precisamos admitir que uma legislação desse porte
precisa de um período de maturação mais generoso.
Não pode ser outra a explicação para algumas
distorções graves presentes no projeto. Um dos defeitos mais comentados é o tratamento privilegiado dedicado a fauna, em detrimento da flora e dos próprios
seres humanos. Segundo a proposta de novo Código
Penal, a omissão de socorro a animais em perigo é
punida com prisão de um a quatro anos. A omissão de
socorro a seres humanos, por sua vez, é punida com
multa ou prisão de um a seis meses! Apenas a pressa na confecção do projeto pode justificar um lapso
dessa magnitude.
São abundantes os exemplos de deslizes de gravidade similar. Promover rinhas de galo dá dois a seis
anos de prisão, mas provocar lesão intencional em outro
ser humano dá seis meses a um ano. Molestar baleias
e golfinhos é ato punido com dois a cinco anos de prisão, mas molestar sexualmente um adolescente gera,
no máximo, dois anos de cadeia. Os atos de destruir
uma floresta nativa inteira e de estragar um canteiro
num parque urbano geram exatamente a mesma pena:
prisão de três meses a um ano.
Os problemas avançam por outras áreas igualmente sensíveis. É o caso, por exemplo, do combate
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às drogas. O projeto descriminaliza o porte de drogas,
desde que a quantidade portada seja suficiente para
o consumo individual pelo período de cinco dias. Ora,
Senhor Presidente, é evidente que definir esse tipo
de variável é absolutamente impossível, pelo alto grau
de subjetividade envolvido. Além do porte, o plantio e
a compra para consumo próprio também serão legalizados, embora se mantenha, contraditoriamente, a
punição a quem vender drogas. Como pode coexistir
uma contradição dessas, em que é legal comprar uma
substância, mas vendê-la é ilegal?
Outra questão absolutamente sensível é a do
aborto. A legalização do aborto em determinadas circunstâncias é uma das discussões mais complexas e
acaloradas no Brasil de hoje. E as propostas do novo
Código relativas ao aborto desagradam a uma grande
parcela de brasileiros e brasileiras, que, obviamente,
não se sentiram ouvidos nem representados durante
a elaboração do novo Código Penal.
Não foram ouvidas as congregações religiosas.
Não foram ouvidas as várias associações de defesa da
vida e dos direitos dos não-nascidos. Não foram ouvidas as diversas organizações voltadas para a defesa
dos direitos humanos. Por mais competentes e bem-intencionados que sejam os membros da comissão,
um tema dessa complexidade e dessa repercussão
não pode ser deliberado por um pequeno comitê, entre quatro paredes. A discussão tem que ser ampla,
tem que ser longa, tem que ser cuidadosa, tem que
ser nacional.
O mesmo vale, Sr. Presidente, para todos os
assuntos problemáticos do Código Penal: além do
aborto e das drogas, que já citamos, acrescente-se a
ausência de sanção a atos de racismo, discriminação
e preconceito; a eliminação da liberdade condicional,
instituto consagrado em todo o mundo e da máxima
importância para a disciplina penitenciária e a reinserção social do condenado; o recrudescimento das
sanções a jornalistas, mais duras que as da própria
Lei de Imprensa, que já era considerada autoritária;
a retirada dos movimentos sociais da relação de autores possíveis de atos de terrorismo, o que dá uma
liberdade de ação sem precedentes a esses grupos,
liberando-os para a prática de atos de violência e vandalismo; entre outros temas espinhosos e polêmicos
que exigiriam um debate mais prolongado e com mais
participação da academia, de especialistas, da sociedade civil organizada.
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Com todos esses problemas, Senhor Presidente,
o novo Código Penal precisa, evidentemente, de mais
discussão. Precisamos de mais tempo para eliminar as
várias distorções do projeto e deixá-lo mais condizente
com os anseios da sociedade brasileira. Precisamos
de mais prazo, inclusive, para mostrar aos críticos mais
radicais que o projeto apresentado pela comissão tem,
sim, inúmeras qualidades; que o projeto pode, sim, ser
aprimorado por meio de emendas, por meio de audiências públicas com os grupos interessados, por meio
de debates com representantes da academia, com
juristas de renome, com estudiosos do direito penal.
Lembro aqui que o projeto trata do novo Código
de Processo Penal, tramitou durante aproximadamente
dois anos nesta Casa; o projeto que resultou no atual
Código Civil tramitou por décadas; já o projeto que estabelece o novo Código de Processo Civil tramitou por
seis meses nesta Casa, mas encontra-se em tramitação na Câmara dos Deputados até a presente data,
ou seja, quase dois anos, e recebeu 900 emendas.
Recebemos a feliz notícia de que o presidente
da comissão que examina o PLS 236/2012, Senador
Eunício Oliveira, irá propor a prorrogação do calendário de tramitação do novo Código. Sua Excelência
trabalha com a hipótese de estender o prazo final para
o início de dezembro.
Entretanto, entendo que só a prorrogação do
prazo não seja suficiente para que possamos nos debruçar sobre a matéria com o vagar e a atenção que
o assunto merece. Nesse sentido, estou apresentando
requerimento com a finalidade de suspender o prazo
para apresentação das emendas até a realização de
todas as audiências públicas e demais diligências solicitadas na Comissão Especial. Assim, cada parlamentar
terá a oportunidade de estudar o projeto com calma
e propor emendas bem fundamentadas e debatidas.
Tenho a convicção de que as audiências públicas,
além da oportunidade de ouvirmos especialistas, nos
auxiliarão em nosso dever de entregar à sociedade
brasileira um Código Penal moderno, coerente, justo
e humano, que é o que se espera de nós, Senadores,
neste momento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR TOMÁS CORREIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Ok. A Mesa aceita e dá por lido o restante do
pronunciamento de V. Exª.
Agora a palavra está com o Senador Humberto
Costa, do PT, por 10 minutos.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espectadores da
TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, em abril deste
ano eu tive oportunidade de estar aqui, nesta tribuna,
manifestando a minha preocupação com a estiagem
que, já naquela época, castigava o Nordeste e parte
de Minas Gerais. Naquele mês, que deveria ser de
chuvas, vários Municípios já sofriam com a seca, iniciada precocemente em outubro do ano passado, 2011.
Hoje, a situação no interior do Nordeste, e particularmente de Pernambuco, é ainda mais delicada. Isso
porque não houve chuva praticamente durante todo
este ano. No período chuvoso, de outubro a março, as
precipitações ficaram 75% abaixo da média esperada
na maior parte do Sertão pernambucano.
Nas áreas onde houve mais chuvas, a queda
no índice pluviométrico chegou a 50%. Resultado: o
Nordeste vem enfrentando a maior seca dos últimos
50 anos.
Essa é uma situação preocupante, que diz respeito à vida de milhares de pessoas e ao desenvolvimento da nossa região. Estamos falando de falta de
água para o consumo humano, para o consumo animal, para as lavouras, com repercussão não somente
para as áreas mais áridas, como também para toda a
região e para o País.
A TV Jornal, emissora de Pernambuco, mostrou
em reportagem veiculada nesta segunda-feira, 29 de
outubro, o impacto da seca sobre a venda de frutas,
verduras e legumes no Recife. Isso porque a falta
d’água prejudicou lavouras de mais de 100 Municípios
pernambucanos, do Sertão e do Agreste.
Outra consequência desse flagelo é a migração,
a retirada das famílias das suas cidades e o abandono
de suas terras em busca da sobrevivência.
Texto publicado hoje, terça-feira, 30 de outubro,
no jornal Folha de S. Paulo, refere-se à migração de
famílias como a de Antonio Romárcio Pereira, de Ipiranga, no Piauí, que largou sua terra, onde havia plantado
sem sucesso milho e feijão, e foi para o interior de São
Paulo trabalhar na safra da cana-de-açúcar. Imaginem
o sofrimento dessas famílias que não podem sequer
ver suas lavouras prosperarem e ficam à mercê desse vaivém constante, algumas vezes submetendo-se
a condições de trabalho não dignas e não seguras.
Sim, esse é um drama histórico que marca a vida
de muitos nordestinos e brasileiros. Faz-se premente,

Outubro de 2012

aqui no Senado Federal, uma articulação a fim de acelerar algumas medidas importantes.
O Governo Federal tem atuado em várias frentes
e liberado recursos para minimizar os efeitos da seca.
No último dia 16 de outubro, o Senado Federal aprovou a Medida Provisória n° 572, que destinou R$381
milhões para atendimento à população dos Municípios
castigados pela estiagem. São recursos a serem repassados ao Ministério da Defesa para aquisição de
carros-pipa, geradores, bombas d’água e mais equipamentos.
Outra medida provisória enviada pelo Governo
Federal ao Congresso abre crédito de R$676 milhões
no Orçamento para os Municípios que sofrem com a
escassez de chuvas. Esses recursos serão destinados ao Ministério da Integração Nacional e servirão
para a aquisição de alimentos, cestas básicas e para
o abastecimento de água. Medidas emergenciais são
fundamentais, não podem ser esquecidas. Porém, precisamos acelerar o atendimento à população e imprimir
um ritmo mais forte aos grandes projetos estruturadores em andamento, como a transposição das águas
do Rio São Francisco.
Neste final de semana, estivemos nos Municípios
de Custódia, São José do Egito, Tabira e em Serra Talhada, onde pudemos acompanhar de perto o drama
da estiagem na vida das pessoas. Levantei alguns importantes pleitos com prefeitos e lideranças daquela
região e gostaria de aqui registrá-los.
Estão entre eles: aceleração das obras da Adutora do Pajeú; anistia para os débitos dos pequenos
produtores; condições adequadas para transporte e
alimentação do rebanho, já reduzido a menos de 30%
na maior parte da região; ampliação do ritmo das obras
da transposição, que têm efeitos no emprego, na renda e no comércio da região; ampliação do ritmo das
obras da Transnordestina, que também traz impacto
na geração de emprego, renda e no comércio da região, dinamizando a economia local; construção de
sistemas de abastecimento simplificado – poços artesianos, pequenos açudes, cisternas, etc; recuperação
de pequenos e médios açudes construídos pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal; ampliação do
número de carros-pipa e de pontos de abastecimento
com melhor articulação e sistemas de contrapartidas
nos executores Governo Federal (Exército), Governo
Estadual e Prefeituras; perenização do Açude Vira-Beiju, em Petrolina, com águas do Projeto Pontal;
garantia de condições orçamentárias e operacionais
adequadas para os órgãos federais estratégicos, como
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, o Ministério da Agricultura e Abastecimento,
a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, a
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Codevasf, o DNOCS, a Conab e o Incra, dinamizando
as suas ações e os seus programas.
Outras importantes proposições da sociedade
compõem o relatório preliminar da Comissão Especial
de Convivência com a Seca, da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Estou com esse documento em
mãos. Ele será muito importante para avançarmos na
busca de soluções.
Caros colegas, caras colegas, o Senado Federal
pode aqui articular-se para pedir maior agilidade dos
órgãos federais responsáveis por essas obras e pelas
medidas urgentes de alívio aos efeitos da seca.
Nós, Parlamentares, Governo Federal, governos
estaduais, prefeituras e movimentos sociais podemos
trabalhar em conjunto para buscar tanto soluções mais
rápidas e eficazes, como um trabalho mais aprofundado com impacto duradouro na região.
Proponho ainda uma reunião articulada entre
os ministérios que cuidam dessa temática. Sei que o
Governo da Presidenta Dilma nos atenderá com o máximo de empenho, pois essa tem sido a sua postura.
É forçoso aqui reconhecer grandes avanços que
tivemos ao longo desses 10 anos dos Governos Lula
e Dilma Rousseff no trato com o problema da seca.
Em outras épocas, com certeza, na condição em que
estamos hoje, já teríamos tido, em várias cidades do
Nordeste, saques de feiras, de empresas comerciais,
enfim, violência como resposta à fome.
Hoje, graças ao fato de termos conseguido implementar programas sociais, como o Bolsa Família,
o Bolsa Estiagem e tantas outras ações, esses efeitos são bem menores. No entanto, a situação chega a
ser tão dramática que algumas cidades, como Serra
Talhada, deixarão de ter água para consumo humano
no centro da cidade. Portanto, todo esforço que pudermos fazer para enfrentar essa mazela social é muito
importante e muito bem-vindo, e é obrigação deste
Congresso também fazê-lo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Humberto Costa.
Com a palavra, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador
Cassol, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras. Sr. Presidente, cheguei no dia
de hoje a Brasília, tendo vindo de Manaus no voo da
madrugada. Assim do meu desembarque, eu comecei a receber alguns telefonemas de pessoas amigas
dando conta de um episódio ocorrido ontem durante
o programa do Jô Soares, programa de entrevista que
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vai ao ar pela Rede Globo de Televisão, já num horário
bem avançado da noite.
Ao chegar aqui, Sr. Presidente, procurei assistir à
parte do programa em que era entrevistado o jornalista
Ricardo Noblat, que para lá foi no sentido de fazer uma
análise sobre o resultado das eleições no Brasil. E, em
determinado momento, esse jornalista, esse senhor
chamado Ricardo Noblat, que é o responsável pelo
Blog do Noblat, analisou as eleições na cidade de Manaus. E, ao analisar as eleições na cidade de Manaus,
o que farei também desta tribuna no momento oportuno, Sr. Presidente, porque fui candidata a prefeita da
cidade de Manaus, num determinado momento esse
jornalista passou a relatar ao vivo, no Programa do Jô,
aquilo que ele teria dito como, talvez, um episódio que
se tenha caracterizado como uma farsa, dizendo que
eu teria, para me vitimizar e procurar, assim, virar o
quadro eleitoral, montado uma grande farsa.
Eu lamento, Sr. Presidente, que um jornalista
com o nome, com a experiência que tem esse cidadão
chamado Ricardo Noblat, tenha ido a um programa
tão importante como o programa do Jô Soares, com
quem eu acabo de conversar ao telefone, para falar
inverdades em cadeia nacional. Conversei há poucos
instantes, repito, ao telefone com o próprio apresentador Jô Soares e disse a ele que estaria, como de
fato o fiz, enviando a ele todo um conjunto de explicações, e não apenas um conjunto de explicações, mas
um conjunto de provas, de denúncias feitas perante a
Justiça Eleitoral e à Polícia do meu Estado do Amazonas, que mostram, na realidade, o que teria acontecido durante um dos debates organizados, ou antes
dele, no período eleitoral, pela TV Em Tempo, que lá é
a retransmissora do SBT.
Fui muito bem atendida pelo jornalista Jô Soares.
Inclusive, disse a ele que viria à tribuna para relatar
os fatos. Desta tribuna, Sr. Presidente, não gostaria de
chegar ao detalhe dos fatos, mas solicito seja incluído
nos Anais da Casa o expediente que encaminhei hoje,
através de e-mail, ao apresentador Jô Soares. Pedi a
ele que, se possível, reparasse tudo aquilo que foi dito
pelo jornalista Ricardo Noblat e que, repito, não corresponde à realidade. Tanto é que, baseado em uma
denúncia-crime apresentada por mim junto ao Tribunal
Regional Eleitoral, esse senhor, esse jornalista, foi multado em R$65 mil, exatamente pelo fato de disseminar,
de noticiar, fatos que não corresponderam à realidade
do que ocorreu na cidade de Manaus.
Apenas solicito de V. Exª, Sr. Presidente, que inclua nos Anais desta Casa cópia do expediente que
encaminhei no dia de hoje ao também jornalista, apresentador e ator, respeitado por mim e por todo o povo
brasileiro, Jô Soares, para que a verdade dos fatos
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possa ser reposta. Não admito, como alguém que tem
mais de 30 anos de vida pública, como alguém que já
foi vereadora na cidade de Manaus, como alguém que
já foi Deputada Federal por três mandatos e Senadora
da República, que um jornalista vá a um programa tão
importante quanto o Programa do Jô falar inverdades e
que estas passem por verdades, Sr. Presidente. Que o
expediente encaminhado hoje ao próprio apresentador
Jô Soares seja incluído nos Anais.
Quero dizer que tenho plena confiança na Justiça Eleitoral e na Justiça do meu Estado. O que nós
vivemos, Sr. Presidente, isso sim, foi um fato ser transformado em uma farsa. Repito: não admito que isso
continue ocorrendo, Sr. Presidente. Por isso, fiz questão de vir a esta tribuna apenas para relatar o episódio e para dizer que conversei com o apresentador Jô
Soares, a quem solicitei que a verdade fosse reposta,
porque a agressão que sofri durante o primeiro turno
da eleição, Sr. Presidente, não foi apenas uma agressão física, não. Foi uma agressão moral também, e
isso está tudo devidamente anunciado e comprovado
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nas ações que nós ajuizamos junto à Justiça Eleitoral
e no próprio inquérito que foi aberto pela Polícia do
meu Estado.
Então, era o que eu tinha a dizer.
No mais, agradeço a deferência do próprio Jô
Soares por ter conversado longamente comigo ao telefone, tendo dito que tratará do assunto com toda a
responsabilidade que este requer.
E, amanhã, voltarei a esta tribuna, Sr. Presidente,
aí, sim, para fazer uma avaliação do que foram as eleições na cidade de Manaus, das quais eu tive a honra
de participar. Tenho certeza de que, apesar de não
vencedora do pleito, me considero uma pessoa extremamente vitoriosa e reconhecida pelo povo da minha
terra, pelo povo da minha querida cidade de Manaus.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senadora Vanessa.
Quero também cumprimentar o Vereador Hailton,
Presidente da Câmara Municipal de Presidente Médici. Deixo-lhe o nosso abraço. Também cumprimento,
nas nossas tribunas, os alunos do curso de Direito da
Faculdade Unipar, em Paranavaí, Paraná.
Sejam bem-vindos! Sintam-se em casa.
O próximo orador a usar a palavra é o Senador
Flexa Ribeiro, que não se encontra. Então, o seguinte
é João Capiberibe; após, o Senador Eduardo Suplicy.
Senador João Capiberibe, com a palavra.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com
enorme satisfação que venho à tribuna para me dirigir
ao País, com o coração radiante de satisfação, para
saudar o desempenho do Partido Socialista Brasileiro
(PSB) nas eleições encerradas no domingo passado.
Aos 65 anos, o PSB é hoje um Partido que orgulha os seus militantes, abrigados nos núcleos de base,
que ainda hoje mantêm vivos os postulados dos seus
fundadores E lembro aqui Hermes Lima, Evandro Lins
e Silva, Antonio Cândido, Joel Silveira e Rubem Braga,
liderados pelas mãos seguras de João Mangabeira.
A semente, lançada em 1947, interrompida em
1965 com a ditadura militar e retomada em 1985 com
a refundação do PSB e com a redemocratização do
nosso País, continua rendendo bons frutos.
O PSB tem hoje uma ampla representação política em todo o País e é respeitado pela fidelidade a seus
princípios e a seu programa. Com densidade, apresenta
propostas voltadas com um olhar no futuro, que será,
certamente, socialista e democrático.
Nessas eleições municipais, foi posto o desafio
para a continuação do crescimento do PSB. Sob a liderança do Governador Eduardo Campos, Presidente Nacional, com a participação das lideranças emergentes
do Partido, nossa aguerrida militância venceu o desafio.
Em 1987, então no cargo de Secretário de Agricultura do Amapá, eu e um grupo de militantes políticos
decidimos sair do MDB e ingressamos no PSB.No ano seguinte, em 1988, o PSB do Amapá apresentou-me como
candidato a prefeito de Macapá. Vencemos a eleição.
Em 1990, atendendo a um convite da direção do
PSB, Miguel Arraes ingressa no Partido e, três anos depois, é eleito Presidente do Partido. Em 1994, Arraes
elege-se governador de Pernambuco, e eu do Amapá.
Desde sua refundação, o PSB vem tendo o reconhecimento popular e vem sendo honrado com os
compromissos assumidos pelos seus fundadores.
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Nessas eleições municipais, as conquistas do Partido foram magníficas. Nesse segundo turno, disputamos
em sete cidades: três capitais e quatro cidades importantes e ganhamos em seis dessas cidades. Vencemos
em Fortaleza, com Roberto Claudio; em Cuiabá, com
Mauro Mendes; em Porto Velho, com Mauro Nazzif; em
Duque de Caxias, com Alexandre Cardoso; em Petrópolis, com Rubens Bomtempo e, em Campinas, com
Jonas Donizette.
Vale lembrar que já havíamos conquistado, no
primeiro turno, vitórias retumbantes em Belo Horizonte, reelegendo o Prefeito Marcio Lacerda e, no
Recife, conquistando a prefeitura com Geraldo Julio.
O PSB foi o Partido que elegeu o maior número
de prefeitos de capitais. Ao todo, cinco. O Partido ainda foi decisivo nos apoios a Fernando Haddad, em São
Paulo; a Arthur Virgílio, em Manaus; e a Clécio Luís, em
Macapá, candidato do PSOL do nosso companheiro
Senador Randolfe Rodrigues.
O PSB cresceu em 42% o número de prefeituras e
ampliou em 100% o número de eleitores nas cidades
que serão por nós administradas a partir de janeiro de
2013. Pulamos de 7,6 milhões de eleitores para 15,3 milhões. No conhecido G85, formado por 85 cidades com
mais de 200 mil habitantes, que podem ter segundo turno, elegemos 11 prefeitos. Essas 11 prefeituras fazem
com que o PSB seja o segundo Partido a administrar
o maior número de habitantes do País, algo em torno
de 10 milhões de brasileiros e brasileiras.
Uma das conquistas do PSB neste ano foi a nossa inserção na Região Sudeste, onde saltamos de 55
prefeituras para 91, incluindo uma capital, Belo Horizonte, e cidades do porte de Campinas, São José do Rio
Preto, Limeira e Marília, em São Paulo; Duque de Caxias
e Petrópolis, no Rio de Janeiro; e Serra e Guarapari, no
Espírito Santo.
Além disso, o PSB é o segundo Partido do País
em quantidade de prefeituras no Nordeste brasileiro.
No Amapá, que eu represento nesta Casa, o PSB, que
governa o Estado, fez 3 prefeituras, de 16; mais 4 vice-prefeitos e 28 vereadores, conquistando o título de o
maior Partido do Amapá.
O PSB tem ainda o maior percentual de reeleição
de prefeitos. Reelegemos 71% dos nossos prefeitos,
quando a média nacional foi um pouco mais de 50%,
numa demonstração de que os eleitores dessas cidades avaliaram de forma positiva o jeito socialista de
governar.
Nada disso seria possível se não tivéssemos uma
militância forjada nos núcleos de base, que remonta
da fundação do Partido e que até hoje cumpre suas
tarefas de conscientizar a militância.
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Os núcleos de base envolvem a militância no projeto partidário, discute as questões nacionais e, através
da soma das opiniões debatidas, forma a orientação e
o alvo da ação partidária.
Por isso, a militância é a alma do PSB. Uma militância que homenageio e a quem credito a vitória do PSB
nessas eleições.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o Sr.
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 385, DE 2012
Dá nova redação ao art. 14 da Lei nº 4.502,
de 30 de novembro de 1964, e ao art. 28 da
Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, para
conferir crédito presumido de IPI nas operações com produtos que utilizem materiais
plásticos reciclados e reduzir a zero as alíquotas do PIS/COFINS sobre a receita de
venda desses materiais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 14 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescido dos seguintes
§§ 5º e 6º:
“Art. 14. .........................................................
.......................................................................
§ 5º Os estabelecimentos industriais farão jus
a crédito presumido de IPI na aquisição de
materiais reciclados constantes do Capítulo 39
da Tabela, desde que sejam utilizados como
matérias-primas ou produtos intermediários
na fabricação de seus produtos.
§ 6º O crédito presumido de que trata o § 5º
será calculado pelo adquirente mediante a
aplicação da alíquota da Tabela a que estiver
sujeito o produto que contenha materiais reciclados em sua composição sobre o total do
valor dos materiais reciclados efetivamente
utilizados.” (NR)
Art. 2º O art. 28 da Lei nº 10.865, de 30 de abril
de 2004, passa a vigorar acrescido de inciso XXXVI
com a seguinte redação:
“Art. 28. .........................................................
.......................................................................
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XXXVI – materiais plásticos reciclados, quando
vendidos à indústria para produção de produtos
classificados no Capítulo 39 da Tipi.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá
regulamentar o disposto nos incisos IV, X e
XIII a XXXVI do caput.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O crescimento ambientalmente sustentável firmou-se como uma das maiores bandeiras do século XXI. O
grande desafio a ser enfrentado é a criação de incentivos para que os produtores e os consumidores adotem
posturas ambientalmente corretas, de forma a preservar
o planeta sem sacrificar o crescimento da economia, a
geração de emprego e renda e o bem-estar da população.
Nesse contexto, cresce a preocupação com o destino e a reciclagem de diversos materiais, entre os quais
os plásticos, que, devido à lenta reintegração de seus
componentes químicos ao meio natural, estão entre
os produtos com maior potencial de dano à natureza.
Essa preocupação torna-se mais aguda em vista do fato de que milhares de toneladas de materiais
plásticos são produzidas e descartadas diariamente,
nem sempre com disposição final adequada.
Não é por outra razão que a Lei nº 12.305, de
2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, elegeu, em seu art. 7º, o incentivo à indústria
da reciclagem como um de seus objetivos principais.
No entanto, a coleta e a separação dos resíduos plásticos somente podem ser realizadas mediante
a mobilização de um grande contingente de pessoas.
Esse esforço é condição sine qua non para a recuperação dos resíduos gerados. Após a coleta, ocorre a
recuperação dos materiais e, somente depois, a indústria poderá usar o material reciclado para produzir
novos bens e mercadorias.
Infelizmente, a indústria da reciclagem no Brasil enfrenta um sério obstáculo, que tem limitado seu
crescimento e dificultado o desenvolvimento de uma
economia sustentável. De fato, a dificuldade inerente
ao processo de coleta e separação, com sua elevada
demanda de mão-de-obra, representa um alto custo,
dificilmente competitivo com a desenvolvida indústria
química de produção primária de material virgem.
Por isso, será vital o apoio do setor público para
que a reciclagem dos materiais plásticos possa crescer
e fornecer ao País uma alternativa valiosa no combate
ao desperdício e à poluição.
Para atingir esse objetivo, proponho aqui dois caminhos. O primeiro é a concessão de crédito presumido do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a qualquer
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contribuinte do imposto que adquira materiais plásticos
reciclados. Isso tornará o produto reciclado mais atraente
para a indústria, aumentará a sua demanda e permitirá
a adequada remuneração da empresa empenhada na
recuperação dos materiais usados.
O segundo caminho é a redução a zero das alíquotas da Contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS) incidentes sobre a receita de venda de materiais plásticos reciclados. Essa
alteração removerá a incidência dos dois tributos sobre
a indústria de recuperação de plásticos, sem que se
perca o crédito tributário a que tem direito o industrial
da fase subsequente.
O apoio pretendido justifica-se pela necessidade
de combater o malefício causado ao meio ambiente
pelo descarte diário, irracional e perverso, de uma
imensa quantidade de valiosos materiais plásticos. A
renúncia fiscal decorrente de um apoio à indústria da
reciclagem certamente se reverterá em uma redução
dos gastos, públicos e privados, com despoluição e
regeneração ambiental, além de preservar recursos
naturais não renováveis e significar uma maior qualidade de vida para a população.
Além disso, a proposição estimula a contratação
de mão-de-obra em um setor que tipicamente emprega
por trabalhadores de baixa renda, além de propiciar a
saída da informalidade, frequente nessas atividades.
Certamente, isso se traduzirá em um incremento de
renda para uma parcela vulnerável da população, reforçando os avanços sociais que o País vem registrando
nas últimas décadas.
Mais do que uma mera declaração de intenções,
a presente proposição representa uma ação efetiva em
busca do crescimento sustentável. Pelos inegáveis benefícios que gerará, peço aos ilustres Parlamentares
que apoiem esta iniciativa.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Bauer.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 4.502, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1964
Vigência
Dispõe Sôbre o Impôsto de Consumo e
reorganiza a Diretoria de Rendas Internas.
O Presidente da República , faço saber que o
CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO IV
Do Cálculo do Impôsto
Art . 13. O impôsto será calculado mediante aplicação das alíquotas constantes da Tabela anexa sôbre

Quarta-feira 31

57177

o valor tributável dos produtos na forma estabelecida
neste Capítulo.
Art. 14. Salvo disposição em contrário, constitui
valor tributável: (Redação dada pela Lei nº 7.798, de
1989)
I – quanto aos produtos de procedência estrangeira, para o cálculo efetuado na ocasião do despacho;
a) o preço da arrematação, no caso de produto
vendido em leilão;
b) o valor que servir de base, ou que serviria se
o produto tributado fôsse para o cálculo dos tributos
aduaneiros, acrescido de valor dêste e dos ágios e
sobretaxas cambiais pagos pelo importador;
II – quanto aos produtos nacionais, o valor total
da operação de que decorrer a saída do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. (Redação
dada pela Lei nº 7.798, de 1989)
§ 1º. O valor da operação compreende o preço
do produto, acrescido do valor do frete e das demais
despesas acessórias, cobradas ou debitadas pelo
contribuinte ao comprador ou destinatário. (Redação
dada pela Lei nº 7.798, de 1989)
§ 2º. Não podem ser deduzidos do valor da operação os descontos, diferenças ou abatimentos, concedidos a qualquer título, ainda que incondicionalmente.
(Redação dada pela Lei nº 7.798, de 1989)
§ 3º. Será também considerado como cobrado ou
debitado pelo contribuinte, ao comprador ou destinatário, para efeitos do disposto no § 1º, o valor do frete,
quando o transporte for realizado ou cobrado por firma
coligada, controlada ou controladora (Lei nº. 6.404) ou
interligada (Decreto-Lei nº. 1.950) do estabelecimento
contribuinte ou por firma com a qual este tenha relação de interdependência, mesmo quando o frete seja
subcontratado. (Incluído pela Lei nº 7.798, de 1989)
§ 4º. Será acrescido ao valor da operação o
valora das matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, nos casos de remessa de
produtos industrializados por encomenda, desde que
não se destinem a comércio, a emprego na industrialização ou no acondicionamento de produtos tributados,
quando esses insumos tenham sido fornecidos pelo
próprio encomendante, salvo se se tratar de insumos
usados. (Incluído pela Lei nº 7.798, de 1989)
Art . 15. o valor tributável não poderá ser inferior:
LEI No 10.865, DE 30 DE ABRIL DE 2004
Mensagem de Veto
Dispõe sobre a Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público e a Contribuição para o Financiamento da Segurida-
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de Social incidentes sobre a importação de
bens e serviços e dá outras providências.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda,
no mercado interno, de: (Vide Lei nº 11.727, de 2008)
(Vigência)
I – papel destinado à impressão de jornais, pelo
prazo de 4 (quatro) anos a contar da data de vigência
desta Lei ou até que a produção nacional atenda 80%
(oitenta por cento) do consumo interno, na forma a ser
estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Vide
Lei nº 11.727, de 2008) (Vide Lei nº 12.649, de 2012)
II – papéis classificados nos códigos 4801.00.10,
4801.00.90, 4802.61.91, 4802.61.99, 4810.19.89 e
4810.22.90, todos da TIPI, destinados à impressão
de periódicos pelo prazo de 4 (quatro) anos a contar
da data de vigência desta Lei ou até que a produção
nacional atenda 80% (oitenta por cento) do consumo
interno; (Vide Lei nº 11.727, de 2008) (Vide Lei nº
12.649, de 2012)
III – produtos hortícolas e frutas, classificados
nos Capítulos 7 e 8, e ovos, classificados na posição
04.07, todos da TIPI; e
IV – aeronaves classificadas na posição 88.02 da
Tipi, suas partes, peças, ferramentais, componentes,
insumos, fluidos hidráulicos, tintas, anticorrosivos, lubrificantes, equipamentos, serviços e matérias-primas
a serem empregados na manutenção, conservação,
modernização, reparo, revisão, conversão e industrialização das aeronaves, seus motores, partes, componentes, ferramentais e equipamentos; (Redação dada
pela Lei nº 11.727, de 2008)
V – semens e embriões da posição 05.11 da
NCM. (Incluído pela Lei nº 10.925, de 2004)
VI – livros, conforme definido no art. 2o da Lei no
10.753, de 30 de outubro de 2003; (Incluído pela Lei
nº 11.033, de 2004)
VII – preparações compostas não alcoólicas, classificadas no código 2106.90.10 Ex 01 da Tipi, destinadas à elaboração de bebidas pelas pessoas jurídicas
industriais dos produtos referidos no art. 49 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. (Incluído pela Lei
nº 11.196, de 2005) (Vide pela Lei nº 11.727, de 2008)
VIII – veículos novos montados sobre chassis,
com capacidade para 23 (vinte e três) a 44 (quarenta e
quatro) pessoas, classificados nos códigos 8702.10.00
Ex 02 e 8702.90.90 Ex 02 da Tipi, destinados ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual e municipal, que atendam aos dispositivos da
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de
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Trânsito Brasileiro, quando adquiridos pela União, Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a
ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo;
(Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
IX – embarcações novas, com capacidade para
20 (vinte) a 35 (trinta e cinco) pessoas, classificadas
no código 8901.90.00 da Tipi, destinadas ao transporte escolar para a educação básica das redes estadual
e municipal, quando adquiridas pela União, Estados,
Municípios e pelo Distrito Federal, na forma a ser estabelecida em regulamento do Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 11.727, de 2008)
X – materiais e equipamentos, inclusive partes,
peças e componentes, destinados ao emprego na
construção, conservação, modernização, conversão ou
reparo de embarcações registradas ou pré-registradas
no Registro Especial Brasileiro; (Incluído pela Lei nº
11.774, de 2008)
XI – veículos e carros blindados de combate,
novos, armados ou não, e suas partes, produzidos no
Brasil, com peso bruto total até 30 (trinta) toneladas,
classificados na posição 8710.00.00 da Tipi, destinados
ao uso das Forças Armadas ou órgãos de segurança
pública brasileiros, quando adquiridos por órgãos e
entidades da administração pública direta, na forma
a ser estabelecida em regulamento; (Incluído pela Lei
nº 11.727, de 2008)
XII – material de defesa, classificado nas posições 87.10.00.00 e 89.06.10.00 da Tipi, além de partes,
peças, componentes, ferramentais, insumos, equipamentos e matérias-primas a serem empregados na sua
industrialização, montagem, manutenção, modernização e conversão; (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
XIII – equipamentos de controle de produção,
inclusive medidores de vazão condutivímetros, aparelhos para controle, registro, gravação e transmissão
dos quantitativos medidos, quando adquiridos por
pessoas jurídicas legalmente obrigadas à sua utilização, nos termos e condições fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto às suas
especificações técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.727,
de 2008) (Produção de efeitos)
XIV – produtos classificados na posição 87.13
da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM. (Incluído
pela Lei nº 11.774, de 2008)
XV – artigos e aparelhos ortopédicos ou para
fraturas classificados no código 90.21.10 da NCM; (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVI – artigos e aparelhos de próteses classificados no código 90.21.3 da NCM; (Incluído pela Lei
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
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XVII – almofadas antiescaras classificadas nos
Capítulos 39, 40, 63 e 94 da NCM. (Incluído pela Lei
nº 12.058, de 2009) (Produção de efeito)
XVIII – bens relacionados em ato do Poder Executivo para aplicação nas Unidades Modulares de
Saúde de que trata o Convênio ICMS no 114, de 11 de
dezembro de 2009, quando adquiridos por órgãos da
administração pública direta federal, estadual, distrital e municipal. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)
XX – serviços de transporte ferroviário em sistema de trens de alta velocidade (TAV), assim entendido
como a composição utilizada para efetuar a prestação
do serviço público de transporte ferroviário que consiga atingir velocidade igual ou superior a 250 km/h
(duzentos e cinquenta quilômetros por hora). (Incluído
pela Lei nº 12.350, de 2010)
XXI – projetores para exibição cinematográfica,
classificados no código 9007.2 da NCM, e suas partes
e acessórios, classificados no código 9007.9 da NCM.
(Redação dada pela Lei nº 12.599, de 2012)
XXII – produtos classificados nos códigos
8443.32.22, 8469.00.39 Ex 01, 8714.20.00, 9021.40.00,
9021.90.82 e 9021.90.92, todos da Tipi; (Incluído pela
Lei nº 12.649, de 2012)
XXIII – calculadoras equipadas com sintetizador
de voz classificadas no código 8470.10.00 Ex 01 da
Tipi; (Incluído pela Lei nº 12.649, de 2012)
XXIV – teclados com adaptações específicas
para uso por pessoas com deficiência, classificados
no código 8471.60.52 da Tipi; (Incluído pela Lei nº
12.649, de 2012)
XXV – indicador ou apontador – mouse – com
adaptações específicas para uso por pessoas com
deficiência, classificado no código 8471.60.53 da Tipi;
(Incluído pela Lei nº 12.649, de 2012)
XXVI – linhas braile classificadas no código
8471.60.90 Ex 01 da Tipi; (Incluído pela Lei nº 12.649,
de 2012)
XXVII – digitalizadores de imagens – scanners
– equipados com sintetizador de voz classificados no
código 8471.90.14 Ex 01 da Tipi; (Incluído pela Lei nº
12.649, de 2012)
XXVIII – duplicadores braile classificados no código 8472.10.00 Ex 01 da Tipi; (Incluído pela Lei nº
12.649, de 2012)
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XXIX – acionadores de pressão classificados no
código 8471.60.53 Ex 02 da Tipi; (Incluído pela Lei nº
12.649, de 2012)
XXX – lupas eletrônicas do tipo utilizado por
pessoas com deficiência visual classificadas no código 8525.80.19 Ex 01 da Tipi; (Incluído pela Lei nº
12.649, de 2012)
XXXI – implantes cocleares classificados no código 9021.40.00 da Tipi; (Incluído pela Lei nº 12.649,
de 2012)
XXXII – próteses oculares classificadas no código 9021.39.80 da Tipi; (Incluído pela Lei nº 12.649,
de 2012)
XXXIII – programas – softwares – de leitores de
tela que convertem texto em voz sintetizada para auxílio de pessoas com deficiência visual; (Incluído pela
Lei nº 12.649, de 2012)
XXXIV – aparelhos contendo programas – softwares – de leitores de tela que convertem texto em
caracteres braile, para utilização de surdos-cegos; e
(Incluído pela Lei nº 12.649, de 2012)
XXXV – neuroestimuladores para tremor essencial/Parkinson, classificados no código 9021.90.19, e
seus acessórios, classificados nos códigos 9018.90.99,
9021.90.91 e 9021.90.99, todos da Tipi. (Incluído pela
Lei nº 12.649, de 2012)
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá regulamentar o disposto nos incisos IV, X e XIII a XXXV
do caput. (Redação dada pela Lei nº 12.649, de 2012)
Art. 29. As disposições do art. 3o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, do art.
5o da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, e do
art. 53 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997,
alcançam também o comerciante atacadista.
Art. 30. Considera-se aquisição, para fins do
desconto do crédito previsto nos arts. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, a versão de bens e direitos neles referidos, em decorrência de fusão, incorporação e
cisão de pessoa jurídica domiciliada no País.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Assuntos Econômicos, cabendo à última a
decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 387, DE 2012
(Complementar)
Estabelece sistema de premiação aos Municípios por eficiência na aplicação de recursos públicos federais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir
sistema de premiação aos Municípios por eficiência na
aplicação de recursos públicos federais decorrentes de
transferências voluntárias.
§ 1º Os requisitos e critérios de premiação deverão ser estabelecidos em decreto, com observância
das seguintes diretrizes:
I – cumprimentos dos requisitos de legalidade e
eficiência estabelecidos na legislação aplicável e no
convênio ou instrumento congênere celebrado;
II – alcance de patamares superiores de eficiência, em relação aos indicativos pactuados;
III – criação de órgão certificador específico, com
competência para definir normas complementares do
sistema de premiação e promover a avaliação e classificação dos Municípios, segundo critérios objetivos;
III – apreciação de aspectos técnicos, orçamentários, financeiros, contábeis, operacionais e patrimoniais da aplicação dos recursos; e
IV – divulgação periódica da classificação dos
Municípios.
§ 2º As formas de premiação serão definidas em
decreto, podendo consistir, entre outras, nas seguintes
modalidades:
I – exigência de menores percentuais de contrapartidas financeiras do convenente, em convênios
futuros;
II – oferecimento de linhas de crédito a juros subsidiados aos Municípios que se destacarem;
III – concessão de certificados federais de eficiência aos Municípios.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Diversas medidas poderiam ser implantadas para
se estabelecer um sistema de premiação dos Municípios por eficiência na aplicação de recursos públicos
federais. Todavia, as regras legais para tal sistema,
embora exigíveis, não são capazes de descer a pormenores técnicos, em razão da complexa realidade que
envolve cada caso concreto. Assim, após a previsão
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em lei, seria necessária a edição de decretos e outros
atos complementares do Poder Executivo, os quais
estabeleceriam as regras objetivas de classificação e
premiação de Municípios, para a efetiva operacionalização do sistema.
As regras legais poderiam ser veiculadas tanto
em lei de criação de órgão certificador específico ou
de atribuição de competência nova a órgão já existente, de iniciativa do Executivo, como na Lei de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Executivo, mas
enviada anualmente ao Congresso Nacional, que poderia propor emenda nesse sentido, ou ainda, em lei
complementar de finanças públicas, que pode ser de
iniciativa do Poder Legislativo.
Sala das Sessões, – Senador Cidinho Santos.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.708, DE 17 DE AGOSTO DE 2012
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
e execução da Lei Orçamentária de 2013 e
dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente
da República a Mensagem nº 492, de 2012, na origem,
encaminhando, ao Congresso Nacional, proposta de
modificação do Projeto de Lei nº 52, de 2012-CN, que
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Previdência Social, crédito
especial no valor de R$ 44.000.000,00 (quarenta e
quatro milhões de reais), para o fim que especifica”.
É a seguinte a Mensagem:
MENSAGEM Nº 492
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do § 5º do art. 166 da Constituição,
submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências
propostas de modificação do Projeto de Lei nº 52, de
2012-CN, que “Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor do Ministério da Previdência
Social, crédito especial no valor de R$44.000.000,00,
para o fim que especifica”.
Brasília, 29 de outubro de 2012. – Dilma Rousseff.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mensagem será anexada ao processado do
Projeto de Lei do Congresso Nacional nº 52, de 2012,
e publicada em avulsos e no Diário do Senado Federal
de 31 de outubro do corrente.
O processado da matéria vai à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 2/MPV578-2012
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que designo como
Relator Revisor da Medida Provisória nº 578, de 31 de
agosto de 2012, o Senador Benedito de Lira.
Respeitosamente, – Senador José Pimentel,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa o Senador Antonio Carlos Rodrigues para integrar, como titular, a Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, em substituição ao
Senador Alfredo Nascimento, nos termos do Ofício
nº 163/2012, encaminhado pela Liderança do Bloco
Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
OF. Nº 163/2012-BLUFOR
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito as providências de Vossa Excelência no sentido de indicar
o nobre Senador Antonio Carlos Rodrigues para ocupar, como membro Titular, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária – CRA, em substituição ao nobre
Senador Alfredo Nascimento.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço, colocando-me à
disposição.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da
União, o Aviso nº 67, de 2012 (nº 1.331/2012, na origem), que encaminha cópia do Acórdão nº 2.812/2012TCU, referente ao acompanhamento da operação de
crédito autorizada pela Resolução nº 25, de 2008, do
Senado Federal (TC 000.049/2012-3).
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 67, DE 2012
Aviso Nº 1.331-Seses-TCU-Plenário
Brasília – DF, 17 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em atenção ao Ofício nº 2.465-SF, de 29-12-2011,
cópia do Acórdão proferido nos autos do processo nº
TC 000.49/2012-3, pelo Plenário desta Corte na sessão
ordinária de 17-10-2012, acompanhado do Relatório
e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Aviso nº 67, de 2012, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Ordem do Dia...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Por acordo das Lideranças, vou testar o quórum, submetendo o Embaixador para, em seguida...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Perfeitamente, Sr. Presidente, era exatamente esse
o apelo que eu gostaria de fazer a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tinha falado comigo?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– V. Exª, como sempre, ensinando-nos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Vamos iniciar com a Mensagem nº 48.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 48, 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 48, de 2012 (nº 299/2012, na
origem), na qual a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. ARNALDO CAICHE
D´OLIVEIRA, Ministro de Segunda Classe do
Quadro Especial da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer,
cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Benin, o cargo de
Embaixador do Brasil junto à República do Níger.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Relações
Exteriores. (Parecer nº 1.316, de 2012 – CRE.)
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Relator: Senador Eduardo Suplicy, cujo Parecer é favorável.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, eu encerro a discussão.
Passamos à votação.
Peço à Mesa que prepare o painel para receber
o voto dos Srs. Senadores.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, feita essa primeira votação – creio eu
que teremos a comprovação de que não haverá problema –, eu solicitaria a V. Exª que a próxima votação,
tendo em vista que haverá reunião da CPI e reunião
de Lideranças, que fizéssemos, então, a votação, com
inversão, do Ministro Teori Zavascki, Item 2 da pauta,
se assim V. Exª entender.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É essa a intenção da Presidência, desde que
tenhamos um quórum alto, uma vez que precisamos
de ter número qualificado para aprovação de ministro
do Supremo Tribunal Federal.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes ou noutras dependências da Casa o
comparecimento no plenário.
Estamos em processo de votação.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, pela ordem.
Sr. Presidente, a palavra por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª tem a palavra, Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Obrigado. Enquanto não se completa o quórum, Sr. Presidente, solicito a palavra só para apresentar – estarei protocolizando
na Mesa daqui a pouco – uma série de requerimentos
com base no art. 222 do Regimento Interno do Senado, requerendo e apresentando votos de aplauso às
seguintes instituições: ao Tribunal Regional Eleitoral
do Amapá, na pessoa do seu Presidente, o Desembargador Raimundo Vales; ao Ministério Público Estadual do Amapá, na pessoa da sua Procuradora-Geral
de Justiça, Drª Ivana Cei; assim como aos Promotores de Justiça, aos Promotores Eleitorais de Justiça
conduzidos pela Drª Rosemary; ao Ministério Público
Federal, em especial à Drª Damaris Baggio, Procuradora da República no Estado do Amapá, Procuradora
da República junto ao Tribunal Regional Eleitoral do
Amapá; aos Juízes Eleitorais, Dr. Rommel de Araújo,
Dr. Luciano de Assis e Dr. Adão, que participaram da
eleição em Macapá, no segundo turno; à Polícia Civil, na pessoa do Delegado Geral de Polícia, Dr. Tito;
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à Polícia Militar do Estado do Amapá, na pessoa do
Coronel Carlos; e também ao Governador do Estado
do Amapá, o Sr. Camilo Capiberibe.
Esses votos de aplauso que aqui apresento, Sr.
Presidente, é por conta da condução do processo
eleitoral no primeiro e no segundo turnos na cidade
de Macapá. O processo eleitoral foi conduzido com
atuação célere e presente das instituições do Estado
democrático de direito. A Polícia Militar, a Polícia Civil
e a Inteligência da Polícia Civil, sob o comando, claramente, do Ministério Público Federal e do Ministério
Público Eleitoral, atuaram coibindo, inibindo e impedindo a compra de votos. Isso foi fundamental na minha
cidade, na capital do Estado do Amapá, porque outrora,
eleições foram marcadas, lamentavelmente, pela desregrada compra de votos e captação ilícita de sufrágios.
Em decorrência disso, para esta eleição, nós tivemos a preocupação, e essa preocupação foi atendida
na atuação do Tribunal Regional Eleitoral, na atuação
do Ministério Público do Estado e do Ministério Público
Federal, que cumpriram o papel de defender o Estado
democrático de direito e de assegurar aos cidadãos
que se deslocassem livremente de suas residências
para o local de votação, sem o assédio, sem a pressão
e sem a corrupção eleitoral.
Oxalá – e daí vem minha crença em instituições
como o Ministério Público – essa atuação de instituições como o Ministério Público e o Tribunal Regional
Eleitoral se repita em todo o País.
A democracia só é completa, Sr. Presidente,
quando as instituições do Estado de direito funcionam.
A democracia só é completa quando o cidadão livremente manifesta sua opção política sem nenhum tipo
de pressão, sem nenhum tipo de assédio e, em especial, quando os candidatos que concorrem ao pleito
o disputam com igualdade de armas, com igualdade
de condições para disputá-lo. Por isso é necessário a
reforma política neste País, por isso é necessário, no
futuro, debatermos e aprovarmos, o quanto antes, o
financiamento público de campanha. Mas, enquanto
não temos a reforma política, enquanto não temos o financiamento público, é fundamental nós saudarmos. Na
verdade, isso não deveria ser necessário, pois a regra
é que as instituições funcionem no Estado de direito.
Quando isso não ocorre, é fundamental que nós saudemos quando as instituições do Estado democrático
de direito funcionam e garantem a imparcialidade do
pleito e, em especial, a livre manifestação do cidadão.
É o que registro à Mesa e a V. Exª. Protocolizarei este conjunto de votos de aplauso às instituições
que atuaram nas eleições na cidade, no primeiro e no
segundo turno, e em todo o Estado do Amapá, e, em
especial, no segundo turno, na cidade de Macapá.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pode
ser primeiro o Senador... Eu aguardo. O Senador... Oh,
meu Deus, me falhou. O Senador Capiberibe pediu antes de mim, eu peço que o senhor o atenda primeiro;
depois, o senhor me atenda. Eu aguardo. Primeiro, o
Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
fazer um registro. Nós estamos, no Amapá, vivendo uma
situação grave. Está ocorrendo um incêndio na Reserva Biológica do Lago Piratuba, e não temos meios para
combater o incêndio. Gostaria de fazer um apelo à Defesa
Civil e à Presidência da República que nos auxiliem neste
momento, porque essa reserva é fundamental, tem um
papel muito importante na reprodução da vida marinha
na Costa Atlântica. Eu pediria a intervenção imediata do
Governo Federal, pois não temos condições de combater, não temos meios, não temos helicópteros, não temos
condições de combater esse incêndio de grandes proporções. Aqui fica o meu apelo para que o Governo Federal
intervenha o mais rapidamente possível para nos ajudar
a combater esse incêndio.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Sarney, hoje fiz
um pronunciamento na tribuna deste Senado, e já não é a
primeira vez que acontece, por isso quero recorrer a V. Exª,
porque me tiraram o direito democrático, constitucional, de
poder falar o tempo que tinha pelo Regimento Interno da
Casa. Eu tinha 5 minutos, falei uns 8, 10 minutos, talvez
até mais. Infelizmente, eu não sabia, Sr. Presidente, que
esta é a décima ou vigésima vez que falo e a TV Senado
ou alguém corta o meu pronunciamento. Eu gostaria que
V. Exª mandasse verificar o que está acontecendo, porque não quero ter a sensação, o mal-estar de estar numa
Casa em que não tenho o direito democrático de falar. Calar a minha voz, Presidente, ninguém vai calar. Só Deus
vai calar a minha voz. Então, como sei do seu caráter, sei
da sua lealdade a todos os companheiros, gostaria que V.
Exª pudesse verificar o que aconteceu hoje. Até as notas
taquigráficas a imprensa pede ao meu gabinete e eu não
tenho como dar, porque as notas taquigráficas minhas, só
as minhas, até agora não saíram. Só as minhas até agora
não saíram! De todos os Senadores que falaram pós-Mário
Couto as notas taquigráficas já foram colocadas à disposição da imprensa. As minhas, um dos primeiros oradores
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a falar na tarde de hoje, não foram colocadas até agora à
disposição da imprensa e dos gabinetes, porque no meu
gabinete ainda não chegou a cópia do meu discurso. Gostaria que V. Exª pudesse verificar o que está acontecendo
no corte das minhas falas.
Muito obrigado. Confio na sua lealdade.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido. Eu não sabia, de nenhuma maneira, nem tive a oportunidade de assistir ao
discurso de V. Exª – V. Exª estava comigo durante a
solenidade que houve –, mas vou determinar, exatamente, a apuração do ocorrido, e terei a oportunidade
de dar a V. Exª satisfação.
Quanto às notas taquigráficas, eu chamei logo
a Secretária, durante o discurso de V. Exª, e ela já me
deu as notas, que já foram distribuídas. Estou mandando a V. Exª já.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente José
Sarney, eu queria, em primeiro lugar, renovar os cumprimentos pelo ato ocorrido há pouco, do lançamento
do resumo dos trabalhos para a discussão do Pacto
Federativo. Cumprimentos por essa iniciativa relevante.
Não temos que discutir, digamos, a superficialidade,
se podemos ou não, mas fazer, trabalhar, e aí é um
primeiro caminho para, objetivamente, trabalhar.
Gostaria, agora, de pedir a V. Exª a gentileza,
se possível... O item 5 da pauta de hoje é matéria da
maior relevância social, que é o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 32,
que trata de um direito para os portadores de câncer
no tratamento do SUS.
Então, eu fico grata a V. Exª. É o item 5 da pauta,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Será atendida. Já estava incluída para ser votada nesta sessão.
Muito obrigado.
Peço aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes ou em outras dependências da Casa que
compareçam ao plenário, pois precisamos de um quórum
alto, uma vez que a Constituição exige, para Ministro
do Supremo Tribunal Federal, um quórum qualificado.
Peço aos Srs. Líderes...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, só para acrescentar, se V. Exª me permite, com
a atenção da Secretária, eu estava vendo, agora, on-
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line, que, além de cortarem praticamente todo o meu
pronunciamento, palavras que eu falei na tribuna, na
tarde de hoje, foram tiradas do meu pronunciamento.
Eu, Presidente, sinceramente, questiono e vou questionar isso, porque eu não quero que o meu direito democrático seja tirado nesta Casa, eu não vou admitir.
Palavras como “ladrão”, eu quero que a palavra “ladrão”
esteja contida no meu pronunciamento. Eu exijo que a
palavra esteja contida no meu pronunciamento, porque
é um direito democrático que eu tenho de fazer o que a
Constituição me permite fazer. Então, eu gostaria que
V. Exª, com a ilibidez que tem, com o caráter que tem,
levantasse o acontecimento de hoje e me informasse
por que tiraram as palavras do meu discurso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido. Vou determinar à Secretaria da Mesa que apure o que ocorreu e terei oportunidade de responder a V. Exª.
V. Exª me conhece perfeitamente e sabe da isenção com que presido os trabalhos da Casa. Não vou
permitir, de nenhuma maneira, que nenhum colega
seja ferido nos seus direitos.
Peço aos Srs. Líderes que façam um apelo às
suas bancadas para que compareçam ao plenário.
Senador Alvaro Dias, peço a V. Exª que faça um apelo aos seus liderados para que compareçam ao plenário.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr. Presidente, convidamos os Senadores do PSDB para que
compareçam ao plenário do Senado Federal, a fim de votarmos o nome de Teori Zavascki para o Supremo Tribunal
Federal. É o apelo que nós formulamos aos Senadores da
Oposição que ainda não se encontram no plenário.
Mas, Presidente, me parece já haver quórum para
V. Exª iniciar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Senador Renan, peço a V. Exª que apele aos
seus liderados para comparecerem ao plenário, para
compormos um quórum alto, de modo a podermos
submeter o Ministro Teori à deliberação do Plenário.
Seria a votação em seguida, mas, com este quórum baixo, eu não terei a oportunidade de colocá-la.
Peço a V. Exª que faça um apelo aos seus correligionários.
O SR. RENAN CALHEIROS (Bloco/PMDB – AL)
– Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu quero fazer um apelo aos Senadores da Bancada do PMDB, que, por favor, venham ao plenário. É
muito importante o quórum. Nós vamos deliberar sobre
a apreciação de autoridades, sobretudo do Ministro
do Supremo Tribunal Federal, e é muito importante a
presença de todos.
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O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Presidente Sarney, quero aproveitar inclusive este momento
de convocação da nossa bancada para vir ao plenário
não só para que possamos concluir esta votação, mas
também, já aqui presentes, termos a oportunidade da
apreciação do nosso indicado para o Supremo Tribunal
Federal, ainda na tarde de hoje. Então, seria importante
que as Srªs e os Srs. Senadores pudessem comparecer
ao plenário para que nós apreciássemos isso.
E até na mesma linha, indagar a V. Exª se há,
efetivamente, disposição para apreciação do indicado ao Tribunal Militar na tarde de amanhã, para que
possamos comunicar à Bancada sobre a necessidade
da permanência das Srªs e dos Srs. Senadores, portanto, prevalecendo uma alteração no calendário, que
é a manutenção de sessão deliberativa para o dia de
amanhã. Portanto, firmando para que todos possam
estar aqui para apreciarmos não só essa questão como
também tocarmos, durante a manhã, as sessões das
comissões temáticas aqui do Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O desejo da Presidência é estabelecer amanhã o mesmo procedimento de hoje, em relação ao
Ministro do Supremo Tribunal Militar, que vai ser submetido à sabatina pela manhã e, à tarde, teremos a
oportunidade de votar no plenário.
Peço, portanto, aos Senadores que permaneçam
aqui e, amanhã à tarde, teremos a oportunidade de
votar, até mesmo porque a promoção do Ministro que
tem que ser aprovada e, ao mesmo tempo, submetida à
Presidência da República, de acordo com as datas que
as Forças Armadas têm para a promoção, ela barrará
completamente essa possibilidade. E o Senado não vai,
de nenhuma maneira, deixar de colaborar nesse sentido.
Peço ao Plenário um pouco de silêncio, para que
a Mesa possa ser ouvida.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para solicitar a V. Exª que
abrisse o painel. Há um sentimento aqui entre as Lideranças e os Senadores de concordância plena em
relação ao Ministro Teori. O quórum está por volta de
60 Senadores, Sr. Presidente, portanto, creio que seria,
com a experiência de V. Exª, claro, talvez o momento
adequado, se V. Exª assim entender.
Ao mesmo tempo, gostaria de convidar as Srªs
e os Srs. Senadores que estejam nos seus gabinetes
para comparecerem ao plenário. Neste momento, estamos votando autoridades, votação nominal, inclusive votação do Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Portanto, convido todos os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras para estarem aqui no plenário, a fim de que
possamos exercer essa votação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vamos aguardar mais cinco minutos ou dez,
de modo a que o quórum possa aumentar um pouco.
(Pausa.)
Faço um apelo, uma vez mais, aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes, em outras
dependências da Casa, nas comissões, para que compareçam ao plenário. Precisamos concluir esta votação
para iniciarmos a nova votação. (Pausa.)
Senador Flexa.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – Já votei.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mas V. Exª é um líder e pode convocar os seus
colegas – mais uns dois – para comparecerem aqui.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Lideranças comunicam que estão todas de
acordo em votar o nome do Ministro Teori, de maneira
que vou encerrar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foram 56 votos SIM; 5 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 61 votos.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Presidência
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Consulto as Lideranças se podemos colocar
o nome do Ministro Teori.
Senador Randolfe.
Senador Alvaro Dias. (Pausa.)
Então, a Mesa vai colocar em votação.
Item extrapauta:
PARECER Nº 1.253, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
1.253, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Renan Calheiros, sobre a Mensagem nº 82,
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de 2012 (nº 403/2012, na origem), pela qual a
Senhora Presidenta da República submete à
apreciação do Senado a indicação do Sr. TEORI ALBINO ZAVASCKI para exercer o cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro
Antonio Cezar Peluso.
Discussão do parecer. (Pausa)
Não havendo quem queira discuti-lo, vou encerrar
a discussão, e vamos passar à votação.
Encerrada a discussão.
O painel está aberto. Peço à Secretaria da Mesa
que...
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, apenas para, em nome da Liderança do
Governo, convidar todos os Srs. Senadores e as Srªs
Senadoras que estejam na Casa... Neste momento,
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iniciamos a votação nominal do Ministro Teori Albino
Zavaschi para o Supremo Tribunal Federal.
É importante destacar, Sr. Presidente, a forma
com que a Comissão de Constituição e Justiça fez a
sabatina: de uma maneira tão especial, de uma maneira tão eloquente, em torno da questão da vaga do
Supremo Tribunal Federal, com uma participação intensa dos Srs. Senadores. Foi uma sabatina em que
não houve atropelos; pelo contrário, houve tempo necessário para que todos os Senadores pudessem
manifestar suas indagações, fazendo perguntas, esclarecimentos, buscando um posicionamento sobre o
Ministro Teori Zavascki.
Eu não tenho nenhuma dúvida, Sr. Presidente,
de que hoje, aqui no plenário, estaremos, mais uma
vez, ratificando aquilo a que assistimos na Comissão
de Constituição e Justiça: a indicação, com aprovação
pela esmagadora maioria dos membros desta Casa, do
Ministro Teori Zavaschi para o Supremo Tribunal Federal.
Mais uma vez, a Liderança do Governo solicita a todos os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que
possam votar a indicação do Ministro Teori Zavaschi
para o STF; que compareçam ao plenário, porque
neste momento estamos fazendo a votação do ilustre
Ministro Teori Zavaschi para o Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Sr. Presidente, gostaria de fazer um registro.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Casildo e Senador Magno.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu gostaria, Sr. Presidente, neste momento
em que estamos exercendo o direito de voto nominal,
como catarinense, de me congratular com a indicação,
pela Presidente da República, do nome do Ministro
Teori Zavascki. É um ilustre catarinense de quem nos
orgulhamos, Sr. Presidente. Sei que, nesta Casa, não
só eu, mas nós catarinenses – por sinal, o Senador
Luiz Henrique foi o Relator da matéria na CCJ –, nós
três, Senador Luiz Henrique, Senador Paulo Bauer e
eu, ao votarmos agora nominalmente a indicação do
Ministro Teori Zavascki, esse ilustre catarinense, para
o Supremo, ficamos honrados. Honra Santa Catarina
e, com certeza, haverá de honrar o Judiciário, o Supremo do Brasil. Acho que o Brasil ganha com isso. O
Judiciário brasileiro ganha com a eleição do Ministro
Teori Zavascki.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Tem a palavra o Senador Magno Malta. Depois, V. Exª falará.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, quero parabenizá-lo pela pesquisa feita
pelo DataSenado, uma pesquisa com credibilidade,
tratando da proposta de mudança do Código Penal,
sobre aquilo que a imprensa coloca como temas polêmicos na mudança do Código Penal, ou seja, legalização de drogas, aborto, eutanásia, o debate da
redução da maioridade penal – de que, aliás, sou o
autor do debate deste tema nesta Casa; as primeiras
propostas são minhas –, além de trazer para dentro
desse novo Código Penal a questão da criminalização
da homofobia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Brasil que
nos vê, não há um tema sobre o qual o DataSenado
fez pesquisa que traga a rejeição de menos de 80%
da sociedade brasileira. Quanto ao tema da redução
da maioridade penal, mais de 90% da sociedade entende que um homem de 16 anos, de 17 anos, que
estupra, que mata, sequestra, ou um de 15 anos que
mata um ser humano queimado dentro de um pneu não
é criança e precisa responder pelo crime que comete.
Legalização da maconha, legalização do aborto,
eutanásia, criminalização da homofobia: nós não temos
nessa pesquisa um número sequer, um número sequer
que registre menos de 80% de repúdio por parte da
sociedade brasileira. Por isso, aqueles que, como eu,
acreditam nessas bandeiras, não estamos sozinhos:
nós estamos ao lado da maioria absoluta das famílias
e da população brasileira, Sr. Presidente.
Registro ainda, no final, que já protocolei pedido
junto à Mesa para que V. Exª dê encaminhamento à
CPI dos planos de saúde no Brasil. Nada mais nocivo, nada mais criminoso no Brasil hoje do que plano
de saúde. Está protocolado devidamente, com as assinaturas, para que V. Exª dê prosseguimento a esse
assunto e nós possamos instalar essa CPI sobre os
planos de saúde e investigar essa atividade no Brasil.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizar a
Presidenta Dilma Rousseff pela indicação do Ministro
Teori Zavascki e quero aqui também cumprimentar todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação de seu nome, que, tenho certeza,
será referendado pelo Plenário do Senado Federal.
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Pude testemunhar a alegria no meio jurídico
diante da indicação feita pela Presidenta, pela carreira, pela vida do Ministro Teori, uma pessoa que tem
um conhecimento enorme, tem uma reputação ilibada.
Realmente, há o reconhecimento de que é um grande Ministro do Superior Tribunal de Justiça e será um
grande Ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, quero manifestar aqui a minha convicção de que
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teremos hoje uma aprovação por unanimidade, pelo
reconhecimento da trajetória do Ministro Teori Zavascki.
Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente, agradecendo a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a votação.
Vou proclamar o resultado.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 57; 4 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 61.
A indicação foi aprovada, o quórum constitucional foi alcançado e será feita a devida comunicação
à Excelentíssima Senhora Presidente da República.
A Presidência do Senado congratula-se com essa
aprovação, uma vez que o Ministro Teori é um homem
excepcionalmente competente, de uma capacidade
reconhecida e de uma integridade a toda prova.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, para fazer das palavras de V. Exª
também as palavras da Liderança do Governo, congratulando-se, portanto, com a Presidência desta Casa
e com os membros desta Casa, pela aprovação do
nome do Ministro Teori, exatamente pelas virtudes já
colocadas por V. Exª e comprovadas e ratificadas pelo
Plenário desta Casa.
Parabéns ao Ministro Teori!
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente Sarney, eu queria também me somar às palavras
de V. Exª e dizer que fico muito feliz de ver a manifestação do Plenário da Casa, aprovando a indicação da
Presidenta Dilma, do Ministro Teori, que, aqui, depois
de passar pela Comissão de Constituição e Justiça,
recebeu 57 votos deste Plenário.
Estou certo de que a Justiça brasileira cresce e
ganha com a chegada do Ministro à mais Alta Corte
de Justiça do nosso País.
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Parabéns a ele, à Presidenta Dilma pela indicação e ao Senado Federal por referendar esse nome,
porque, com certeza, o Ministro Teori vai engrandecer
a Justiça brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero aqui,
em nome da Bancada do Partido dos Trabalhadores
e também do Bloco de Apoio ao Governo nesta Casa,
na mesma linha do que colocaram aqui V. Exª, o Senador Jorge Viana, o Senador Eduardo Braga, parabenizar, eu diria, inclusive o Judiciário, por ter entre os
seus membros alguém tão qualificado e tão bem preparado para essa tarefa, como o Ministro Teori, agora
aqui submetido ao Plenário desta Casa e plenamente
aprovado. E que já não era por menos.
Na Comissão de Constituição e Justiça, ali presidida por nosso Senador Eunício Oliveira, em uma
demonstração muito clara de preparo e, eu diria, de
amadurecimento, o Ministro se submeteu ali à sabatina
e deixou a todos nós tranquilos, no que diz respeito,
inclusive, à sua condução para a Suprema Corte, e
entendeu todo o Colegiado daquela Comissão, como
também agora, com a aprovação pelo Plenário, que
o Supremo Tribunal Federal ganhará, sem dúvida nenhuma, um dos melhores quadros para o desempenho
daquela função.
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Portanto, parabenizo também a Presidenta Dilma
pela escolha. Obviamente, uma escolha que recai de
forma muito eficiente e contundente sobre alguém que
representará sobejamente bem aqueles que, na carreira do Judiciário, cumpriram, com caráter, com retidão
e com conhecimento, a causa em que se envolveram,
do ponto de vista pessoal, profissional, demonstrando
assim uma completa entrega da sua vida a essa brilhante causa em nome de nosso País.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes eu quero registrar a presença em nosso
plenário, nas galerias, dos alunos do curso de Direito
da Unifeb – Universidade Federal de Barretos, em São
Paulo. Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de solicitar
a V. Exª que colocasse em votação, em segundo turno,
a PEC 65, já que houve acordo de Lideranças. V. Exª
sabe a grande aspiração dos mineiros e, em nome dos
mineiros, eu agradeceria a V. Exª se fosse possível hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está na pauta e nós vamos chegar imediatamente aí.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Sr. Presidente, também na mesma linha dos Líderes
que me antecederam, quero registrar as congratulações do meu partido, o PCdoB, ao novo indicado, Teori,
que teve uma sabatina de nível elevadíssimo, com a
tranquilidade de quem tem conhecimento, capacidade,
preparo, firmeza, com aquela suavidade necessária
para quem vai decidir num fórum tão importante como
o Supremo Tribunal Federal.
Nós temos grande expectativa sobre a sua atuação, de que, mesmo naquelas horas mais difíceis de
pressões externas mais vigorosas que ocorrem sobre
juízes, inclusive da Suprema Corte do nosso País, do
Supremo Tribunal Federal, que não são pequenas
– dialoguei com ele sobre isso na nossa Comissão
de Constituição e Justiça, e ele demonstrou aquela
tranquilidade de quem está indo para o Supremo já
com essa trajetória de um homem público dedicado
à causa da justiça –, que não vai se impressionar de
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forma nenhuma por ações daqueles que querem tirar
do Supremo Tribunal Federal a posição de interesse
particular de um segmento ou outro da sociedade brasileira. Dele, afirmou para nós, não vão tirar posição
que não seja o julgamento justo, correto e necessário
que as provas apontem nos autos; seja para que tipo
de ação for, esse é o seu posicionamento.
Por isso, ele tem os nossos cumprimentos, do
nosso partido, do PCdoB, e que ele exerça um grande
mandato que lhe é dado agora pelo Congresso Nacional, através do Senado Federal, por indicação da
Presidente Dilma Rousseff, a quem também estendo
nossas congratulações pela escolha.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Só para justificar e registrar o meu voto favorável nas
duas votações anteriores, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Mesa registra o voto de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Atendendo à solicitação da Senadora Ana Amélia, dou prioridade e vou submeter à votação o Item 5,
um projeto extremamente humano que diz respeito ao
tratamento da neoplasia maligna comprovada.
Item 5:
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 32, DE 1997
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
32, de 1997 (nº 3.887/1997, naquela Casa),
do Senador Osmar Dias, que dispõe sobre o
primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo
para seu início.
Parecer favorável sob nº 1.152, de 2012, da
Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Ana Amélia.
Discussão do substitutivo, em turno único.
Com a palavra os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerrada a
discussão.
Vamos proceder à votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 902, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento
Interno do Senado Federal, votação em globo do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº 32,
de 1997 (nº 3.887/1997, na Câmara dos Deputados),
que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente
com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início.
Sala das Sessões, de de 2012. – Senadora
Ana Amélia.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento da Senadora Ana
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Amélia, que pede votação em globo do substitutivo da
Câmara que dispõe sobre o primeiro tratamento de pacientes com neoplasia maligna comprovada.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Substitutivo.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em votação o requerimento da Senadora Ana
Amélia, que pede votação em globo do substitutivo da
Câmara que dispõe sobre o primeiro tratamento de pacientes com neoplasia maligna comprovada.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação o Substitutivo.
As Senadoras e os Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final:
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Sem contestação, aprovada.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra a Senadora Ana Amélia, pela
ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Queria agradecer imensamente a votação desse substitutivo pela relevância.
Simbolicamente, ele está acontecendo praticamente
no encerramento do Outubro Rosa das mulheres e dos
homens vítimas de câncer. Por isso, quero agradecer a
V. Exª a inclusão na pauta e a votação dessa matéria.
Queria também, ao passo que registro a sua presença aqui, homenagear a Presidente da Femama,
Drª Maira Caleffi, representante de todas as mulheres
portadoras de câncer de mama, dizendo que fizemos
esse esforço para a aprovação dessa matéria.
Queria homenagear também o autor original da
matéria aqui no Senado, o ex-Senador e nosso colega
Osmar Dias, pela iniciativa.
Agradeço, é claro, a todos os Líderes que trabalharam nessa concertação em prol de uma matéria
que é de interesse da sociedade brasileira, em especial das pessoas portadoras de câncer.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Consulto o Plenário se devemos colocar em
votação o Projeto de Lei da Câmara nº 35, uma vez que
ainda não há acordo para votação hoje. As Lideranças
estão procurando encontrar esse acordo.
O projeto dispõe sobre a tipificação criminal de
delitos informáticos.
Consulto o Plenário se...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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é importante colocar para V. Exª que, em reunião com
os Líderes do DEM, do PSDB, do PMDB, do PT, de
diversos partidos na Casa, chegamos à conclusão de
que teríamos entendimento sobre alguns itens da pauta para votação no dia de hoje – e V. Exª, inclusive, já
tratou desses itens –, restando, contudo, sem acordo
diversos itens que constam da pauta.
Por isso, faço um apelo a V. Exª no sentido de que,
ouvidas as Lideranças, nós possamos... Até porque
existem emendas com relação a essa matéria sendo
discutidas entre o Governo e as Lideranças, emendas
apresentadas inclusive em plenário e que constam, portanto, da pauta, para que possamos aprimorar o projeto,
cujo Relator, inclusive, é este Senador que lhes fala.
Por isso é que digo a V. Exª que não há acordo
para que nós possamos continuar a votação de diversos desses itens que constam da pauta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Levando em consideração a proposta do Relator,
eu consulto o Plenário se nós devemos adiar a matéria
até que seja encontrado, através do diálogo, um acordo sobre o projeto, de modo a que possamos votá-lo
atendendo a todas as tendências da Casa. (Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, a Mesa
adia a votação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Aqui, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sobre essa matéria do crime cibernético, eu gostaria de
prestar um esclarecimento.
Essa matéria, na sua essência, no seu mérito, está
acordada entre os Líderes e entre as pessoas que, por
bom zelo legislativo, manifestaram preocupação, como
os Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira,
Ricardo Ferraço, que manifestaram, no plenário, alguma preocupação com relação ao acoplamento dessa
matéria à discussão do Código de Processo Penal.
Há já um consenso e há um entendimento com
relação à qualidade do texto da matéria, mas ainda
persistem algumas emendas de boa qualidade que
o Relator, Senador Eduardo Braga, está apreciando.
Contudo, a matéria, que está em regime de urgência
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e, portanto, impõe-se como prioridade para as Lideranças, está em final de processo de entendimento,
de consenso.
De modo que quero dar essa explicação a V. Exª,
ou seja, que não é uma matéria sobre a qual exista
dissenso, há consenso, mas não está ainda completamente definido o processo de consenso. A paciência
de uma semana nos recomenda adotar um prazo maior
para que se vote com consenso integral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado.
Senador Eduardo Braga, diante dos esclarecimentos do Senador José Agripino e ainda diante do
fato de que a Mesa não tem competência para retirar
de pauta, eu faço um apelo a V. Exª para que, como
Relator, o mais rapidamente possível, traga o projeto,
que vai continuar na pauta da Casa.
Obrigado.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, há
sobre a mesa requerimento da Comissão Especial que
trata do Código Penal pedindo a prorrogação do prazo,
por mais 20 dias, a fim de apreciarmos as emendas e,
assim, possamos concluir os nossos trabalhos.
Ali constam as assinaturas de todos os membros
da Comissão.
Nós acabamos de sair de uma reunião e solicitamos a V. Exª que fosse colocado em votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – V. Exª será atendido.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Clésio Andrade.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu solicitaria a possibilidade, ouvidas as Lideranças,
de fazer a segunda discussão da PEC nº 65 e votá-la
ainda hoje. Os Líderes consultados aqui por mim, ao
que parece, estariam de acordo.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nós vamos em seguida... É o terceiro item da
pauta essa PEC.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Está em fase de contagem de prazo.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Isso.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – De maneira que vamos discutir a matéria.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Segunda discussão para votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Mas será feita.
O SR. CLÉSIO ANDRADE (Bloco/PMDB – MG)
– Obrigado, Presidente.
Os mineiros agradecem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 536, DE 2012
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 536, de 2012 (apresentado como conclusão do Parecer nº 1.256, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator ad hoc: Senador Casildo Maldaner),
que aprova a Programação Monetária para o
terceiro trimestre de 2012.
Não foram oferecidas emendas.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Sem oradores.
Encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, dou como aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 63, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
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 1.017, de 2012, da Comissão
Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy,
oferecendo a redação para o segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 65, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em segundo
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 1.055, de 2012, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação para o segundo turno.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Sem oradores, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéria constará da
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para
prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 40, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 40, de 2012 (nº 1.869/2011, na
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Casa de origem) de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que dispõe sobre a criação
de cargos de provimento efetivo no Quadro de
Pessoal da Secretaria do Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região (RO/AC).
Parecer favorável sob o nº 1.148, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Senador Pedro Taques foi o Relator.
Não foram oferecidas emendas.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, aprovado.
A matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o Projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 40, DE 2012
(Nº 1.869/2011, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam criados, no Quadro de Pessoal da
Secretaria do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª
Região, com sede na cidade de Porto Velho, Estado
de Rondônia, 10 (dez) cargos de provimento efetivo
e Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade
Execução de Mandados.
§ 1º A criação dos cargos prevista nesta Lei fica
condicionada à sua expressa autorização em anexo
próprio da lei orçamentária anual com a respectiva
dotação suficiente para seu primeiro provimento, nos
termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal.
§ 2º Se a autorização e os respectivos recursos
orçamentários forem suficientes somente para provimento parcial dos cargos, o saldo da autorização e
das respectivas dotações para seu provimento deverá
constar de anexo da lei orçamentária correspondente ao exercício em que forem considerados criados e
providos.
Art. 2º Os recursos financeiros decorrentes da
execução desta lei correrão à conta das dotações
orçamentárias consignadas ao Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região no orçamento geral da União.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem.) – Gostaria apenas de justificar que, nas votações anteriores, acompanho a orientação da Liderança
do Partido dos Trabalhadores.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registra a opinião de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 1, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 1, de 2012, da Senadora Vanessa
Grazziotin e do Senador Jorge Viana, que altera a Resolução nº 42, de 2010, que “cria o
Programa Senado Jovem Brasileiro, para modificar critérios de participação dos estudantes”.
Pareceres sob nºs 1.250 a 1.252, de 2012,
das Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Randolfe Rodrigues, favorável,
com as Emendas nºs 1 a 3-CCJ, de redação,
que apresenta;
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad
hoc: Senador Mozarildo Cavalcanti, favorável
ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ; e
– Diretora, Relator: Senador Anibal Diniz, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 3-CCJ,
apresentando, ainda, a Emenda nº 4-CDIR,
de redação.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, encerrada a discussão.
Votação do projeto sem prejuízo das emendas.
Quem concorda permaneça como se encontra.
(Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, aprovado.
Votação, em globo, das Emendas de nºs 1 a 3,
de redação.
As Senadoras e os Senadores que as aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Discussão da redação final. (Pausa.)
Não havendo contestação, encerrada a discussão, e pela aprovação.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 8:
REQUERIMENTO Nº 102, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 102, de 2012, do Senador Walter Pinheiro,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2012, que tramita em conjunto
com os Projetos de Lei do Senado nºs 151 e
505, de 2007; 9, de 2009; 99, 177, 307, 692 e
703, de 2011; e 139, de 2012, além das Comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (restrições ao uso e à propaganda
de bebidas alcoólicas).
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 9:
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).
Em votação o requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 10:
REQUERIMENTO Nº 764, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
764, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 735, de 2011, além das Comissões
constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (rotulagem e propaganda de alimentos).
As Srªs e os Srs. Senadores que estejam de acordo permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Requerimento nº 765, do Senador Delcídio do
Amaral, e Requerimento nº 766, solicitando que o Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2011, para que, além
da Comissão constante, sejam ouvidas as de Serviços
de Infraestrutura e Assuntos Econômicos.
São os seguintes os itens na íntegra:
Item 11:
REQUERIMENTO Nº 765, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
765, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 252, de 2011, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infraestrutura (criação do Programa de Microdestilarias de Álcool e Biocombustíveis).
Item 12:
REQUERIMENTO Nº 766, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
766, de 2012, do Senador Delcídio do Amaral,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Se-
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nado nº 252, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos.
Votação, em globo, dos requerimentos. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, aprovados.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB - AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pela
ordem.) – É para justificar minha ausência na última
votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A ata vai registrar a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação, em turno único, dos Requerimentos
nº 767 e nº 768, ambos do Senador Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara, além
da Comissão constante do despacho inicial, sejam
ouvidas a de Desenvolvimento Regional e Turismo e
a de Constituição e Cidadania.
São os seguintes os itens na íntegra:
Item 13:
REQUERIMENTO Nº 767, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
767, de 2012, do Senador Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 246, de 2009, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Desenvolvimento Regional
e Turismo (cobrança de couvert artístico).
Item 14:
REQUERIMENTO Nº 768, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
768, de 2012, do Senador Zeze Perrella, solicitando que, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 246, de 2009, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 15:
REQUERIMENTO Nº 783, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
783, de 2012, do Senador Paulo Paim, solici-
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tando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 710, de 2011, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Sociais (direito de
greve dos servidores públicos).
Sem manifestação contrária do Plenário, o requerimento é aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 17:
REQUERIMENTO Nº 802, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
802, de 2012, do Senador Tomás Correia, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 406, de 2005, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 181 e 495, de 2007; 489,
de 2008; e 106, de 2011, a fim de que tenham
tramitação autônoma (programa e ações de
alimentação escolar).
Votação do requerimento. (Pausa.)
Sem contestação do Plenário, está aprovado o
requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 18:
REQUERIMENTO Nº 825, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 825, de 2012, do Senador João Vicente
Claudino, Requerimento nº 825, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 56,
de 2012, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, que seja ouvida, também, a Comissão de Serviços de Infraestrutura (responsabilização na contratação
de obras públicas).
Votação do requerimento. (Pausa.)
Sem nenhuma manifestação contrária ao requerimento, ele é dado como aprovado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 19:
REQUERIMENTO Nº 848, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
848, de 2012, do Senador José Sarney, solicitando a criação de Comissão Especial de
Juristas, composta por onze membros, com
o objetivo de realizar estudos e propor a atualização da Lei de Execuções Penais – LEP.
Votação do requerimento.
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Senadoras e Senadores que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 20:
REQUERIMENTO Nº 849, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 849, de 2012, do Senador João Vicente
Claudino, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei do Senado nº 278, de 2012,
com os Projetos de Lei do Senado nºs 24 e
111, de 2008, que já se encontram apensados por regularem matéria correlata. (Projeto
que trata de acessibilidade dos portadores de
deficiência visual).
Senadoras e Senadores que o aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 21:
REQUERIMENTO Nº 854, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
854, de 2012, do Senador Renan Calheiros,
solicitando , em aditamento ao Requerimento
nº 702, de 2012, que a Comissão de Juristas
criada com a finalidade de elaborar anteprojeto
de Lei de Arbitragem e Mediação, em cento e
oitenta dias, seja ampliada para treze membros.
Senadoras e Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Votação do Requerimento nº 903, de 2012,
da Comissão Temporária da Reforma do Código Penal
Brasileiro, solicitando que seja duplicado o prazo – Senador Eunício, é o requerimento ao qual V. Exª aludiu –,
para apresentação de emendas ao Projeto do Senado
nº 236, que reforma o Código Penal.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As Senadoras e os Senadores que aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 22:
REQUERIMENTO Nº 857, DE 2012
Votação, em turno único, também do Requerimento nº 857, de 2012, da Senadora Kátia Abreu, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 718, de
2007, além das Comissões constantes do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (devolução de
embalagens vazias de produtos veterinários).
Trata-se do processo de devolução de embalagens vazias de produtos veterinários.
Votação do requerimento. (Pausa.)
Sem manifestação contrária, dou como aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 23:
REQUERIMENTO Nº 875, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
875, de 2012, do Senador Tomás Correia, solicitando
que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2012,
além das Comissões constantes do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos (destina recursos ao Fundo Nacional de
Meio Ambiente).
Sem manifestação contrária, considero aprovado
o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – No Item nº 4, por equívoco da Mesa... Faltou
votarmos, no Item nº 7, a Emenda nº 4, de redação,
da Comissão Diretora.
É emenda de redação.
Senadores e Senadoras que aprovarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Da redação final constará a emenda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 776, de 2012)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº 2.793/2011,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Teixeira), que
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dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal; e dá outras providências.
Pareceres sob nºs 1.053 e 1.054, de 2012:
- da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, com as Emendas nºs 1 a 5-CCT,
que apresenta;
- de Plenário, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Braga, favorável ao Projeto e às Emendas
nº 1 a 5-CCT.
16
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2011, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 329 de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (porte de arma de fogo por agentes de segurança fora de
serviço).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Esgotada a pauta da Casa, quero me congratular e agradecer aos Srs. Senadores a colaboração
com a Mesa, para que pudéssemos votar toda a Ordem do Dia hoje e matérias importantes.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa o Senador Antonio Carlos Rodrigues para integrar, como titular, a Comissão
Temporária para Modernização do Código de Defesa
do Consumidor, nos termos do Ofício nº 164/2012,
encaminhado pela Liderança do Bloco Parlamentar
União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 164/2012-BLUFOR
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, solicito as
providências de Vossa Excelência no sentido de indicar o nobre Senador Antonio Carlos Rodrigues para
ocupar, como membro Titular, a Comissão Temporária
para Modernização do Código de Defesa do Consumidor – CTRCDC.
Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço, colocando-me à
disposição.
Atenciosamente, – Senador Gim Argello, Líder
do Bloco Parlamentar União e Força.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa:
– o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, como membro titular, em substituição
ao Deputado Lincoln Portela, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 580, de 2012, conforme o Ofício nº 534, de 2012, da Liderança do
Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB
na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, como membro suplente, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 581, de 2012, conforme o Ofício nº 532, de 2012, da Liderança do
Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB
na Câmara dos Deputados;
– o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos, como membro suplente, para integrar
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 582, de 2012, conforme o Ofício nº 533, de 2012, da Liderança do
Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB
na Câmara dos Deputados;e
– o Deputado Aracely de Paula, como membro
titular, em substituição ao Deputado Lincoln
Portela, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 585, de 2012, conforme o Ofício nº 536,
de 2012, da Liderança do Bloco PR/PTdoB/
PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB na Câmara dos
Deputados.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 534/2012 – LPR
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: substituição de Membro de Comissão
Mista
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR/MG) como membro Titular em
substituição ao Deputado Lincoln Portela (PR/MG) na
Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a medida provisória nº 580 de 2012, que “Altera
as Leis nº 11.759, de 31 de julho de 2008, que autoriza a criação da empresa pública Centro Nacional de
Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. – CEITEC, e nº
11.578, de 26 de novembro de 2007, que dispõe sobre
a transferência obrigatória de recursos financeiros para
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a execução pelos Estados, Distrito Federal e Municípios
de ações do Programa de Aceleração do Crescimento
– PAC, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco PR/PTdoB/PRP/PHS/PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 532/2012 – Bloco
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: Indicação para Suplência de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana de Vasconcellos (PR/MG), como membro suplente na Comissão
Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 581, de 2012, do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste – FDCO; autoriza a União a conceder subvenção
econômica às instituições financeiras oficiais federais,
sob a forma de equalização de taxa de juros nas operações de crédito para investimentos no âmbito do FDCO;
altera as Leis nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, e nº
10.177, de 12 de janeiro de 2001, que tratam das operações com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste;
constitui fonte adicional de recursos para ampliação de
limites operacionais da Caixa Econômica Federal e do
Banco do Brasil S.A., e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Lincoln Portela, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 533/2012 – Bloco
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: Indicação para Suplência de Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Bernardo Santana
de Vasconcellos (PR/MG), como membro suplente na
Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer
sobre a Medida Provisória nº 582, de 2012, do Poder
Executivo, que “Altera a Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011, quanto à contribuição previdenciária de empresas dos setores industriais e de serviços;
permite depreciação de bens de capital para apuração
do Imposto de Renda; institui o Regime Especial de
Incentivo ao Desenvolvimento da Infraestrutura da Indústria de Fertilizantes; altera a Lei nº 12.598, de 22
de março de 2012, quanto à abrangência do Regime
Especial Tributário para a Indústria de Defesa; altera a
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na comercialização da laranja; reduz Imposto de
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Renda devido pelo prestador autônomo de transporte
de carga; e dá outras providências”.
Respeitosamente, Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
Of. nº 536/2012-Bloco
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: Substituição de membro de Comissão
Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência
no sentido de indicar o Deputado Aracely de Paula
(PR/MG) na vaga em que ocupo na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 585, que “Dispõe sobre a prestação de auxílio
financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios no exercício de 2012, com o objetivo
de fomentar as exportações do País”.
Respeitosamente, Deputado Lincoln Portela,
Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/PHS/
PTC/PSL/PRTB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa:
– o Senador Acir Gurgacz, como membro suplente, em substituição ao Senador Assis Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 576,
de 2012, conforme o Ofício nº 143, de 2012,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal;
– o Senador Zezé Perrella, como membro titular, em substituição ao Senador José Pimentel, e o Senador José Pimentel, como membro
suplente, em substituição ao Senador Aníbal
Diniz, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 577, de 2012, conforme o Ofício nº 149,
de 2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal;
– o Senador Acir Gurgacz, como membro suplente, em substituição ao Senador Assis Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 578,
de 2012, conforme o Ofício nº 144, de 2012,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal;
– o Senador Acir Gurgacz, como membro suplente, em substituição ao Senador Assis Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 579,
de 2012, conforme o Ofício nº 145, de 2012,
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da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal;
– o Senador Acir Gurgacz, como membro suplente, em substituição ao Senador Assis Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 580,
de 2012, conforme o Ofício nº 146, de 2012,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal;
– o Senador Acir Gurgacz, como membro suplente, em substituição ao Senador Assis Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 581,
de 2012, conforme o Ofício nº 147, de 2012,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal; e
– os Senadores Jorge Viana e Eduardo Suplicy,
como membros titulares, em substituição aos
Senadores Inácio Arruda e Eduardo Lopes, e os
Senadores José Pimentel, Acir Gurgacz e Ana
Rita, como membros suplentes, em substituição
aos Senadores Pedro Taques, Antonio Carlos
Valadares e Lindbergh Farias, para integrarem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à Medida Provisória nº 585, de 2012, conforme
o Ofício nº 148, de 2012, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal;
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 143/2012-GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº576/2012 o Senador Acir
Gurgacz, como suplente, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz. – Senador Walter Pinheiro Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 149/2012-GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Senador Zezé
Perrella como titular na Comissão Mista para análise da
MP nº 577/2012, em substituição Senador José Pimentel, que passará a compor a referida Comissão como
suplente, em substituição ao Senador Aníbal Diniz,
em vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo
pela proporcionalidade partidária. – Senador Walter
Pinheiro Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
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Ofício nº 144/2012-GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP n° 578/2012 o Senador Acir
Gurgacz, como suplente, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz. – Senador Walter Pinheiro,
Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 145/2012 – GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 579/2012, o Senador Acir
Gurgacz, como suplente, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz. – Senador Walter Pinheiro, Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 146/2012-GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP n°580/2012 o Senador Acir
Gurgacz, como suplente, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz. – Senador Walter Pinheiro, Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 147/2012-GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 581/2012 o Senador Acir
Gurgacz, como suplente, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz. – Senador Walter Pinheiro, Líder do
PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 148/2012 – GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Bloco
de Apoio ao Governo indica para compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 585/2012 os Senadores
relacionados na tabela abaixo em substituição aos já
indicados.
Titulares
Suplentes
Senador Walter Pinheiro
Senador José Pimentel
Senadora Lídice da Mata Senador Wellington Dias
Senador Jorge Viana
Senador Acir Gurgacz
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Senador Eduardo Suplicy
Senadora Ana Rita.
– Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – A Presidência designa o Deputado Mandetta, como
membro titular, em substituição ao Deputado Antonio
Carlos Magalhães Neto, e o Deputado Júlio Campos,
como membro suplente, em substituição ao Deputado
Pauderney Avelino, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
585, de 2012, conforme o Ofício nº 203 de 2012, do
Vice-Líder do Democratas na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 203-L-Democratas/2012
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os Deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 585/12, em
substituição aos anteriormente indicados.
Titulares
Suplente
Deputado Mandetta
Deputado Júlio Campos
Respeitosamente, Deputado Ronaldo Caiado,
Vice-Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência designa o Senador Acir Gurgacz para integrar, como titular, as Comissões de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle; de Assuntos Econômicos; e de Serviços de
Infraestrutura, em substituição ao Senador Assis Gurgacz; e, como membro suplente, as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; e de Constituição,
Justiça e Cidadania, em substituição ao Senador Assis
Gurgacz, nos termos dos Ofícios n°s 138 a 142, de
2012, encaminhados pela Liderança do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 138/2012 – GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir
Gurgacz como membro titular na Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, em substituição ao Senador Assis Gurgacz,
em vaga destinada ao Bloco de Apoio ao Governo. –
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo.
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Ofício nº 140/2012 – GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir
Gurgacz como membro titular na Comissão de Serviços de Infraestrutura – CI, em substituição ao Senador
Assis Gurgacz, em vaga destinada ao Bloco de Apoio
ao Governo. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT
e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 141/2012 – GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir
Gurgacz como membro suplente na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, em substituição ao Senador Assis Gurgacz, em vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
Ofício nº 142/2012 – GLDBAG
Brasília, 30 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Acir
Gurgacz como membro suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, em substituição ao
Senador Assis Gurgacz, em vaga destinada ao Bloco
de Apoio ao Governo. – Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, projetos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 388, DE 2012
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012,
que institui as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos
Decretos-Leis nºs 3.326, de 3 de junho de 1941,
e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943,
e das Leis nºs 5.917, de 10 de setembro de
1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e
dá outras providências, para estabelecer o regime da prestação dos serviços de transporte
urbano coletivo e individual.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ..................................................................
................................................................................

Outubro de 2012

VIII – transporte alternativo privado de passageiros: serviço remunerado de transporte de passageiros
aberto ao público, por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;
...............................................................................
§ 1º Os serviços de transporte público coletivo
serão prestados pelo poder público, diretamente ou
sob regime de concessão ou permissão.
§ 2º Os serviços de transporte alternativo privado
de passageiros poderão ser prestados sob regime de
autorização, atendidos os requisitos estabelecidos em
lei municipal relativos à segurança, higiene e conforto dos veículos e à habilitação dos condutores.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Ao instituir as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana, a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro
de 2012, atendeu ao comando constitucional inscrito
no art. 21, inciso XX, da Lei Maior. Seu objetivo, inscrito no art. 1º, é o de promover “a integração entre
os diferentes modos de transporte e a melhoria da
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no
território do Município”.
Os serviços de transporte urbano são classificados, na mencionada norma legal, quanto ao objeto: de
passageiros ou de cargas; quanto à característica do
serviço: coletivo ou individual; e quanto à natureza do
serviço: público ou privado.
A despeito da grande conquista representada por
essa norma legal, aguardada desde a promulgação
constitucional de 1988, constata-se desde já um importante equívoco a ser sanado. Trata-se da conceituação
dos serviços de transporte de passageiros prestados
por carros de passeio (táxis) ou pelas chamadas “vans”
ou “peruas”, definida como transporte público individual.
Ocorre que, a despeito de serem “abertos ao público” – como o são, por exemplo, os estabelecimentos bancários, as escolas ou os hospitais particulares
–, a natureza privada desses serviços não pode ser
confundida com a condição tipicamente pública do
transporte coletivo.
Nesse âmbito, importa observar que a conceituação dessa modalidade específica de transporte de
passageiros tem implicações na aplicação do disposto
no art. 30, inciso V, da Lei Maior: [Compete aos Municípios] “organizar e prestar, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial”. Assim, a manter-se a conceituação
como “serviço público”, trazida pela Lei nº 12.587, de
2012, o transporte individual de passageiros somente
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poderia ser prestado diretamente pelas prefeituras ou
por meio de concessão ou permissão.
Ora, como não parece razoável imaginar que o
poder público municipal venha a operar diretamente um
serviço de táxis ou de vans, resulta que a definição vigente ensejaria a permanente necessidade de licitação
pública para a operação desses serviços, circunstância
que evidentemente não se coaduna com o caráter de
transitoriedade e flexibilidade inerente a esses serviços.
Se, como de fato ocorre, o serviço público de
transporte coletivo, “com itinerários e preços fixados
pelo poder público”, depende de condições contratuais
estáveis e duradouras, próprias do regime de permissão
ou de concessão, o transporte individual de passageiros, ao contrário, em face da mutabilidade de suas características, estaria mais adequadamente vinculado ao
regime de autorização do poder público, sem prejuízo
da possibilidade de que venha também a ser prestado
sob outro regime administrativo, a depender das peculiaridades locais.
É esse o escopo da presente iniciativa. De uma
parte, altera-se a definição da natureza dos serviços
de táxis ou de vans, de público para “privado aberto ao
público”, para adequá-la às características desse modo
complementar de transporte de passageiros. De outra,
determina-se, de forma consentânea com o mencionado dispositivo constitucional, que o transporte público
coletivo seja prestado diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, bem como a possibilidade
de que o transporte privado de passageiros venha a
ser prestado sob regime de autorização, “atendidos
os requisitos estabelecidos em lei municipal relativos
à segurança, higiene e conforto dos veículos e à habilitação dos condutores”.
São essas as razões que justificam a presente
iniciativa para a qual esperamos contar com o apoio
dos membros do Congresso Nacional. Senador Romero Jucá
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012
Mensagem de veto
Vigência
Institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis
nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de
abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de novembro de 1975; e
dá outras providências.
A Presidenta da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Seção I
Das Definições
Art. 4o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado utilizados para
o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano;
III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às
pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação
em vigor;
IV - modos de transporte motorizado: modalidades que se utilizam de veículos automotores;
V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração
animal;
VI - transporte público coletivo: serviço público de
transporte de passageiros acessível a toda a população
mediante pagamento individualizado, com itinerários
e preços fixados pelo poder público;
VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais
exclusivas para cada linha e demanda;
VIII - transporte público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público,
por intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens individualizadas;
IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias;
X - transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros utilizado para a
realização de viagens individualizadas por intermédio
de veículos particulares;
XI - transporte público coletivo intermunicipal de
caráter urbano: serviço de transporte público coletivo
entre Municípios que tenham contiguidade nos seus
perímetros urbanos;
XII - transporte público coletivo interestadual de
caráter urbano: serviço de transporte público coletivo
entre Municípios de diferentes Estados que mantenham
contiguidade nos seus perímetros urbanos; e
XIII - transporte público coletivo internacional de
caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre
Municípios localizados em regiões de fronteira cujas
cidades são definidas como cidades gêmeas.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Serviços de Infraestrutura, cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 389, DE 2012
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências, para
conceder benefício mensal à pessoa portadora de doença hereditária associada a fatores
raciais, e altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências, para incluir a doença falciforme
e outras hemoglobinopatias entre as doenças
e condições cujos portadores são beneficiados
com a isenção do cumprimento de prazo de
carência para a concessão de auxílio-doença
e aposentadoria por invalidez.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do caput do art. 2º da Lei nº
8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar
acrescido da seguinte alínea f:
“Art. 2º ................................................................
.............................
I – .......................................................................
...............................
............................................................................
...............................
f) a garantia de 1 (um) salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de doença hereditária
associada a fatores raciais, conforme lista de doenças
explicitada em regulamento.
............................................................................
....................” (NR)
Art. 2º O art. 151 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 151. A lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26 incluirá, obrigatoriamente, tuberculose
ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado
da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da
imunodeficiência adquirida (AIDS), doença falciforme e
outras hemoglobinopatias, contaminação por radiação
e hepatopatia grave.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor um ano após a
data de sua publicação.
Justificação
Em 2012, comemora-se o Ano Nacional de Conscientização da Doença Falciforme. A respectiva campanha de divulgação tem a atriz Zezé Motta como
madrinha e conta com o incentivo das associações
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que lutam pelos direitos dos afrodescendentes e dos
portadores da doença.
A respeito da doença, os gestores da área de
saúde vêm buscando fazer sua parte, dentro das limitações de recursos disponíveis para o SUS. O País
já conta com uma Política Nacional de Saúde da População Negra e uma Política de Atenção Integral às
Pessoas com Doença Falciforme. Além disso, no âmbito do Programa Nacional de Triagem Neonatal, cerca de 2,5 milhões de recém-nascidos têm acesso ao
exame da identificação precoce da doença falciforme
pelo SUS nos 16,2 mil postos de coleta e 33 serviços
de referência, ressaltando-se que o Ministério da Saúde tem como meta estender o exame à população de
todos os Estados até 2014.
Contudo, em audiência pública conjunta realizada no Senado Federal pelas Comissões de Assuntos
Sociais e de Direitos Humanos e Legislação Participativa, em agosto de 2011, especialistas e representantes
das associações reconheceram que é preciso avançar
nas ações necessárias para proporcionar assistência
integral à saúde dos doentes falciformes.
Eles apontaram as muitas deficiências do Sistema Único de Saúde (SUS) para prover o atendimento
integral aos pacientes. E assinalaram que há grande
desconhecimento sobre a doença até mesmo entre
os profissionais de saúde, além de terem denunciado
a insuficiência do SUS para universalizar o acesso ao
transplante de medula, que é hoje a única esperança
de cura para os doentes. Ademais, lembraram que a
identificação precoce da anemia falciforme por meio
do teste do pezinho ainda é restrita a alguns estados,
a despeito de três mil crianças brasileiras nascerem
com a doença anualmente.
Assinale-se também que as pessoas com doença
falciforme demandam muito mais do que assistência
integral à saúde. Essas pessoas padecem de uma doença crônica que, de tempos em tempos, causa-lhes
incapacidade e faz com que elas requeiram a atenção
de familiares disponíveis para lhes oferecer os cuidados
necessários durante as crises da doença. Além disso,
o componente genético e racial da doença pesa como
mais uma razão de relevante sofrimento em suas decisões reprodutivas.
Por tudo isso, consideramos imperioso conceder a esses doentes um benefício social, na forma do
benefício de prestação continuada a que fazem jus a
pessoa com deficiência e o idoso carente.
Optamos, contudo, por inserir na Lei nº 8.742, de
7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências,
dispositivo para conceder benefício mensal à pessoa
portadora de doença hereditária associada a fatores
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raciais, conforme lista de doenças a ser explicitada em
regulamento, em vez de citar especificamente a doença falciforme. Dessa forma, ao manter sua redação em
termos gerais e abstratos, o dispositivo compatibiliza-se adequadamente com a lei.
Também buscamos conceder ao portador de doença falciforme a dispensa do cumprimento do prazo
de carência para o usufruto do auxílio-doença e da
aposentadoria por invalidez, no âmbito do Regime
Geral da Previdência Social.
A proposta, portanto, poderá beneficiar e melhorar a qualidade de vida de pessoas doentes com quem
o Estado brasileiro tem uma dívida histórica. Por isso,
espero contar com o apoio dos Parlamentares de ambas as Casas Legislativas para a aprovação do projeto.
Senador Waldemir Moka
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993.
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
.............................................................................
............................................................................
Art. 2o A assistência social tem por objetivos: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
I - a proteção social, que visa à garantia da vida,
à redução de danos e à prevenção da incidência de
riscos, especialmente: (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
a) a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; (Incluído pela Lei nº
12.435, de 2011)
b) o amparo às crianças e aos adolescentes carentes; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
c) a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
d) a habilitação e reabilitação das pessoas com
deficiência e a promoção de sua integração à vida
comunitária; e (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011)
e) a garantia de 1 (um) salário-mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família; (Incluído
pela Lei nº 12.435, de 2011)
II - a vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias
e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças,
de vitimizações e danos; (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
III - a defesa de direitos, que visa a garantir o
pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
socioassistenciais. (Redação dada pela Lei nº 12.435,
de 2011)
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Parágrafo único. Para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realiza-se de forma integrada
às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e
provimento de condições para atender contingências
sociais e promovendo a universalização dos direitos
sociais. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
.............................................................................
............................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991.
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
.............................................................................
............................................................................
Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso II do art. 26, independe de
carência a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao
Regime Geral de Previdência Social, for acometido
das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira;
paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave;
doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante;
nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget
(osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação,
com base em conclusão da medicina especializada.
............................................................................
....................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 390, DE 2012
Acrescenta o inciso XVIII ao art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir a utilização de recursos da conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS para a compra de veículos
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de
1990, passa a vigorar acrescido do inciso XVIII, com
a seguinte redação:
“Art. 20. ..................................................................
..................................................................
XVIII – aquisição de automóvel popular zero quilômetro, assim considerado pela legislação brasileira,
observadas as seguintes condições:
a) a renda do trabalhador deverá ser de até a 10
(dez) salários mínimos e contar com no mínimo 5 (cinco) anos de trabalho sob o regime do FGTS;
b) o trabalhador poderá realizar um único saque
a cada período de 5 (cinco) anos, destinando o valor
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à entrada ou aquisição, à vista, de veículo de que trata
o caput do inciso XVIII.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de noventa dias, contados da data
de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Portanto, entendemos como justo o saque do
FGTS por trabalhadores com renda de até 10 salários
mínimos para aquisição de veículo popular.
Esperando o apoio dos nobres Senadores, é que
submetemos à análise o presente projeto de lei. Senador Mário Couto

Justificação

LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990.
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências.
O Presidente da República , faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS), instituído pela Lei nº 5.107, de 13 de setembro
de 1966, passa a reger-se por esta lei.
Art. 2º O FGTS é constituído pelos saldos das
contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com
atualização monetária e juros, de modo a assegurar a
cobertura de suas obrigações.
§ 1º Constituem recursos incorporados ao FGTS,
nos termos do caput deste artigo:
a) eventuais saldos apurados nos termos do
art. 12, § 4º;
b) dotações orçamentárias específicas;
c) resultados das aplicações dos recursos do
FGTS;
d) multas, correção monetária e juros moratórios devidos;
e) demais receitas patrimoniais e financeiras.
§ 2º As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis.
Art. 3o O FGTS será regido por normas e diretrizes estabelecidas por um Conselho Curador, composto
por representação de trabalhadores, empregadores e
órgãos e entidades governamentais, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) (Vide Decreto
nº 3.101, de 2001)
I - Ministério do Trabalho; (Incluído pela Lei nº
9.649, de 1998)
II - Ministério do Planejamento e Orçamento;
(Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
III - Ministério da Fazenda; (Incluído pela Lei nº
9.649, de 1998)
IV - Ministério da Indústria, do Comércio e do
Turismo; (Incluído pela Lei nº 9.649, de 1998)
V - Caixa Econômica Federal; (Incluído pela Lei
nº 9.649, de 1998)
VI - Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei
nº 9.649, de 1998)

De imperativo relevo reconhecer a importância
que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, regido
pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, representa
ao trabalhador, seja por sua forma compensatória sobre o período de labuta durante o pacto laboral, ou até
mesmo, como espécie de poupança indireta destinada
a propiciar-lhe meios e condições, quando de sua aposentadoria, distrato, ou para aquisição de bens e necessidades outras previstas na lei de regência alhures.
Dessa forma, vislumbramos a necessidade de
possibilitar ao trabalhador meios de também adquirir
sua própria condução, no caso, um veículo automotivo,
que hoje, certamente, tornou-se uma inconteste necessidade, do que condição supérflua, outrora conceituada.
É cediço o quão importante é para uma família
ter um automóvel. Os jornais, em todas as suas formas, diuturnamente trazem-nos relatos do sacrifício
que o trabalhador enfrenta para deslocar-se de sua
casa para o local de trabalho.
Uma verdadeira saga, para não dizer uma maratona recheada de obstáculos diversos, bem representados não só pela ausência de um transporte coletivo
digno, bem aparelhado, como sua insuficiência para
atender a demanda.
Certamente uma família com renda de até dez
salários mínimos, ante as condicionantes bem representadas por despesas atreladas à educação dos filhos,
saúde, vestuário, lazer e, sobretudo, alimentação, tem
suas posses deveras comprometidas, impossibilitando,
dessa forma, que venham a fazer reserva de numerários para adquirir bens de média e grande monta, a
exemplo de um carro ou um imóvel. Contudo, se oportunizarmos meios como o agora proposto, certamente
estar-se-á gerando qualidade de vida a essas famílias.
Noutro giro, é preciso compreender que a presente iniciativa também pode se tornar uma outra fonte de
renda para essa famílias, tendo em vista que o veículo
adquirido com os recursos do FGTS pode ser um taxi,
por exemplo. Fato que certamente torna-se um meio
de inserir no mercado de trabalho um filho que ainda
não tenha tido oportunidade.

LEGISLAÇÃO CITADA
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§ 1º A Presidência do Conselho Curador será
exercida pelo representante do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social.
§ 2o (Revogado pela Medida Provisória nº 2.21637, de 2001)
§ 3º Os representantes dos trabalhadores e dos
empregadores e seus respectivos suplentes serão indicados pelas respectivas centrais sindicais e confederações nacionais e nomeados pelo Ministro do Trabalho e da Previdência Social, e terão mandato de 2
(dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 4º O Conselho Curador reunir-se-á ordinariamente, a cada bimestre, por convocação de seu Presidente. Esgotado esse período, não tendo ocorrido
convocação, qualquer de seus membros poderá fazê-la,
no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo necessidade,
qualquer membro poderá convocar reunião extraordinária, na forma que vier a ser regulamentada pelo
Conselho Curador.
§ 5o As decisões do Conselho serão tomadas
com a presença da maioria simples de seus membros,
tendo o Presidente voto de qualidade. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001)
§ 6º As despesas porventura exigidas para o
comparecimento às reuniões do Conselho constituirão
ônus das respectivas entidades representadas.
§ 7º As ausências ao trabalho dos representantes
dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes
das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para
todos os fins e efeitos legais.
§ 8º Competirá ao Ministério do Trabalho e da
Previdência Social proporcionar ao Conselho Curador
os meios necessários ao exercício de sua competência, para o que contará com uma Secretaria Executiva
do Conselho Curador do FGTS.
§ 9º Aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e
suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego,
da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos
por motivo de falta grave, regularmente comprovada
através de processo sindical.
Art. 4º A gestão da aplicação do FGTS será efetuada pelo Ministério da Ação Social, cabendo à Caixa
Econômica Federal (CEF) o papel de agente operador.
Art. 5º Ao Conselho Curador do FGTS compete:
I - estabelecer as diretrizes e os programas de
alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo
com os critérios definidos nesta lei, em consonância
com a política nacional de desenvolvimento urbano e
as políticas setoriais de habitação popular, saneamen-
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to básico e infra-estrutura urbana estabelecidas pelo
Governo Federal;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica e
financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais
e o desempenho dos programas aprovados;
III - apreciar e aprovar os programas anuais e
plurianuais do FGTS;
IV - pronunciar-se sobre as contas do FGTS,
antes do seu encaminhamento aos órgãos de controle
interno para os fins legais;
V - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do Ministério da Ação Social e
da Caixa Econômica Federal, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que
concerne aos recursos do FGTS;
VI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias
de sua competência;
VII - aprovar seu regimento interno;
VIII - fixar as normas e valores de remuneração
do agente operador e dos agentes financeiros;
IX - fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso;
X - fixar critério e valor de remuneração para o
exercício da fiscalização;
XI - divulgar, no Diário Oficial da União, todas
as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as
contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos.
XII - fixar critérios e condições para compensação entre créditos do empregador, decorrentes de
depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com
contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de
composição de dívida com o FGTS. (Incluído pela Lei
nº 9.711, de 1998)
XIII - em relação ao Fundo de Investimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FI-FGTS:
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
a) aprovar a política de investimento do FI-FGTS
por proposta do Comitê de Investimento; (Incluído pela
Lei nº 11.491, de 2007)
b) decidir sobre o reinvestimento ou distribuição
dos resultados positivos aos cotistas do FI-FGTS, em
cada exercício; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
c) definir a forma de deliberação, de funcionamento e a composição do Comitê de Investimento;
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
d) estabelecer o valor da remuneração da Caixa
Econômica Federal pela administração e gestão do FI-FGTS, inclusive a taxa de risco; (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
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e) definir a exposição máxima de risco dos investimentos do FI-FGTS; (Incluído pela Lei nº 11.491,
de 2007)
f) estabelecer o limite máximo de participação dos
recursos do FI-FGTS por setor, por empreendimento
e por classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicáveis; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
g) estabelecer o prazo mínimo de resgate das
cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada,
observado o disposto no § 19 do art. 20 desta Lei; (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
h) aprovar o regulamento do FI-FGTS, elaborado
pela Caixa Econômica Federal; e (Incluído pela Lei nº
11.491, de 2007)
i) autorizar a integralização de cotas do FI-FGTS
pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os
limites globais e individuais, parâmetros e condições
de aplicação e resgate. (Incluído pela Lei nº 11.491,
de 2007)
Art. 6º Ao Ministério da Ação Social, na qualidade
de gestor da aplicação do FGTS, compete:
I - praticar todos os atos necessários à gestão
da aplicação do Fundo, de acordo com as diretrizes
e programas estabelecidos pelo Conselho Curador;
II - expedir atos normativos relativos à alocação
dos recursos para implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador;
III - elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminando-os
por Unidade da Federação, submetendo-os até 31 de
julho ao Conselho Curador do Fundo;
IV - acompanhar a execução dos programas de
habitação popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana, decorrentes de aplicação de recursos do
FGTS, implementados pela CEF;
V - submeter à apreciação do Conselho Curador
as contas do FGTS;
VI - subsidiar o Conselho Curador com estudos
técnicos necessários ao aprimoramento operacional
dos programas de habitação popular, saneamento
básico e infra-estrutura urbana;
VII - definir as metas a serem alcançadas nos
programas de habitação popular, saneamento básico
e infra-estrutura urbana.
Art. 7º À Caixa Econômica Federal, na qualidade
de agente operador, cabe:
I - centralizar os recursos do FGTS, manter e
controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas
vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS;
II - expedir atos normativos referentes aos procedimentos adiministrativo-operacionais dos bancos de-
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positários, dos agentes financeiros, dos empregadores
e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS;
III - definir os procedimentos operacionais necessários à execução dos programas de habitação
popular, saneamento básico e infra-estrutura urbana,
estabelecidos pelo Conselho Curador com base nas
normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo Ministério da Ação Social;
IV - elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infra-estrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS;
V - emitir Certificado de Regularidade do FGTS;
VI - elaborar as contas do FGTS, encaminhando-as ao Ministério da Ação Social;
VII - implementar os atos emanados do Ministério da Ação Social relativos à alocação e aplicação
dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Curador.
VIII - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.491, de
1997)
IX - garantir aos recursos alocados ao FI-FGTS,
em cotas de titularidade do FGTS, a remuneração aplicável às contas vinculadas, na forma do caput do art.
13 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
Parágrafo único. O Ministério da Ação Social e a
Caixa Econômica Federal deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Curador, sendo que eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante
prévia anuência daquele colegiado.
Art. 8º O Ministério da Ação Social, a Caixa Econômica Federal e o Conselho Curador do FGTS serão
responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos
critérios estabelecidos nesta lei.
Ar t. 9o As aplicações com recursos do FGTS poderão ser realizadas diretamente pela Caixa Econômica
Federal e pelos demais órgãos integrantes do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS,
em operações que preencham os seguintes requisitos:
(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)
I - Garantias: (Redação dada pela Lei nº 9.467,
de 1997)
a) hipotecária; (Incluída pela Lei nº 9.467, de
1997)
b) caução de Créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do
agente financeiro; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
c) caução dos créditos hipotecários vinculados
aos imóveis objeto de financiamento; (Incluída pela Lei
nº 9.467, de 1997)
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d) hipoteca sobre outros imóveis de propriedade
do agente financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus; (Incluída pela Lei nº 9.467,
de 1997)
e) cessão de créditos do agente financeiro, derivados de financiamentos concedidos com recursos
próprios, garantidos por penhor ou hipoteca; (Incluída
pela Lei nº 9.467, de 1997)
f) hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
g) seguro de crédito; (Incluída pela Lei nº 9.467,
de 1997)
h) garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa
jurídica de direito público ou de direito privado a ela
vinculada; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
i) aval em nota promissória; (Incluída pela Lei
nº 9.467, de 1997)
j) fiança pessoal; (Incluída pela Lei nº 9.467,
de 1997)
l) alienação fiduciária de bens móveis em garantia; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
m) fiança bancária; (Incluída pela Lei nº 9.467,
de 1997)
n) outras, a critério do Conselho Curador do
FGTS; (Incluída pela Lei nº 9.467, de 1997)
II - correção monetária igual à das contas vinculadas;
III - taxa de juros média mínima, por projeto, de
3 (três) por cento ao ano;
IV - prazo máximo de trinta anos. (Redação dada
pela Lei nº 8.692, de 1993)
§ 1º A rentabilidade média das aplicações deverá
ser suficiente à cobertura de todos os custos incorridos pelo Fundo e ainda à formação de reserva técnica
para o atendimento de gastos eventuais não previstos,
sendo da Caixa Econômica Federal o risco de crédito.
§ 2º Os recursos do FGTS deverão ser aplicados
em habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana. As disponibilidades financeiras devem ser mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez
e remuneração mínima necessária à preservação do
poder aquisitivo da moeda.
§ 3º O programa de aplicações deverá destinar,
no mínimo, 60 (sessenta) por cento para investimentos
em habitação popular.
§ 4º Os projetos de saneamento básico e infra-estrutura urbana, financiados com recursos do FGTS,
deverão ser complementares aos programas habitacionais.
§ 5º As garantias, nas diversas modalidades
discriminadas no inciso I do caput deste artigo, serão
admitidas singular ou supletivamente, considerada a
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suficiência de cobertura para os empréstimos e financiamentos concedidos. (Redação dada pela Lei nº
9.467, de 1997)
§ 6o Mantida a rentabilidade média de que trata
o
o § 1 , as aplicações em habitação popular poderão
contemplar sistemática de desconto, direcionada em
função da renda familiar do beneficiário, onde o valor
do benefício seja concedido mediante redução no valor
das prestações a serem pagas pelo mutuário ou pagamento de parte da aquisição ou construção de imóvel,
dentre outras, a critério do Conselho Curador do FGTS.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 7o Os recursos necessários para a consecução da sistemática de desconto serão destacados,
anualmente, do orçamento de aplicação de recursos
do FGTS, constituindo reserva específica, com contabilização própria. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.197-43, de 2001)
§ 8º É da União o risco de crédito nas aplicações
efetuadas até 1º de junho de 2001 pelos demais órgãos integrantes do Sistema Financeiro da Habitação
- SFH e pelas entidades credenciadas pelo Banco Central do Brasil como agentes financeiros, subrogando-se
nas garantias prestadas à Caixa Econômica Federal.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.196-3, de 2001)
Art. 10. O Conselho Curador fixará diretrizes e
estabelecerá critérios técnicos para as aplicações dos
recursos do FGTS, visando:
I - exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados;
II - assegurar o cumprimento, por parte dos contratantes inadimplentes, das obrigações decorrentes
dos financiamentos obtidos;
III - evitar distorções na aplicação entre as regiões do País, considerando para tanto a demanda
habitacional, a população e outros indicadores sociais.
Art. 11. Os depósitos feitos na rede bancária, a
partir de 1º de outubro de 1989, relativos ao FGTS,
serão transferidos à Caixa Econômica Federal no segundo dia útil subseqüente à data em que tenham
sido efetuados.
Art. 12. No prazo de um ano, a contar da promulgação desta lei, a Caixa Econômica Federal assumirá o
controle de todas as contas vinculadas, nos termos do
item I do art. 7º, passando os demais estabelecimentos
bancários, findo esse prazo, à condição de agentes
recebedores e pagadores do FGTS, mediante recebimento de tarifa, a ser fixada pelo Conselho Curador.
1º Enquanto não ocorrer a centralização prevista
no caput deste artigo, o depósito efetuado no decorrer
do mês será contabilizado no saldo da conta vinculada
do trabalhador, no primeiro dia útil do mês subseqüente.
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2º Até que a Caixa Econômica Federal implemente as disposições do caput deste artigo, as contas
vinculadas continuarão sendo abertas em estabelecimento bancário escolhido pelo empregador, dentre os
para tanto autorizados pelo Banco Central do Brasil,
em nome do trabalhador.
3º Verificando-se mudança de emprego, até que
venha a ser implementada a centralização no caput
deste artigo, a conta vinculada será transferida para
o estabelecimento bancário da escolha do novo empregador.
4º Os resultados financeiros auferidos pela Caixa Econômica Federal no período entre o repasse dos
bancos e o depósito nas contas vinculadas dos trabalhadores destinar-se-ão à cobertura das despesas de
administração do FGTS e ao pagamento da tarifa aos
bancos depositários, devendo os eventuais saldos ser
incorporados ao patrimônio do Fundo nos termos do
art. 2º, § 1º.
5º Após a centralização das contas vinculadas,
na Caixa Econômica Federal, o depósito realizado no
prazo regulamentar passa a integrar o saldo da conta
vinculada do trabalhador a partir do dia 10 (dez) do mês
de sua ocorrência. O depósito realizado fora do prazo
será contabilizado no saldo no dia 10 (dez) subseqüente
após atualização monetária e capitalização de juros.
Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base
nos parâmetros fixados para atualização dos saldos
dos depósitos de poupança e capitalização juros de
(três) por cento ao ano.
1º Até que ocorra a centralização prevista no
item I do art. 7º, a atualização monetária e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo e o respectivo
crédito será efetuado na conta vinculada no primeiro
dia útil de cada mês, com base no saldo existente no
primeiro dia útil do mês anterior, deduzidos os saques
ocorridos no período.
2º Após a centralização das contas vinculadas,
na Caixa Econômica Federal, a atualização monetária
e a capitalização de juros correrão à conta do Fundo e
o respectivo crédito será efetuado na conta vinculada,
no dia 10 (dez) de cada mês, com base no saldo existente no dia 10 (dez) do mês anterior ou no primeiro
dia útil subseqüente, caso o dia 10 (dez) seja feriado
bancário, deduzidos os saques ocorridos no período.
3º Para as contas vinculadas dos trabalhadores
optantes existentes à data de 22 de setembro de 1971,
a capitalização dos juros dos depósitos continuará a
ser feita na seguinte progressão, salvo no caso de mudança de empresa, quando a capitalização dos juros
passará a ser feita à taxa de 3 (três) por cento ao ano:
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I - 3 (três) por cento, durante os dois primeiros
anos de permanência na mesma empresa;
II - 4 (quatro) por cento, do terceiro ao quinto ano
de permanência na mesma empresa;
III - 5 (cinco) por cento, do sexto ao décimo ano
de permanência na mesma empresa;
IV - 6 (seis) por cento, a partir do décimo primeiro
ano de permanência na mesma empresa.
4º O saldo das contas vinculadas é garantido
pelo Governo Federal, podendo ser instituído seguro
especial para esse fim.
Art. 14. Fica ressalvado o direito adquirido dos
trabalhadores que, à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, já tinham o direito à estabilidade no emprego nos termos do Capítulo V do Título
IV da CLT.
1º O tempo do trabalhador não optante do FGTS,
anterior a 5 de outubro de 1988, em caso de rescisão
sem justa causa pelo empregador, reger-se-á pelos
dispositivos constantes dos arts. 477, 478 e 497 da CLT.
2º O tempo de serviço anterior à atual Constituição poderá ser transacionado entre empregador e
empregado, respeitado o limite mínimo de 60 (sessenta) por cento da indenização prevista.
3º É facultado ao empregador desobrigar-se da
responsabilidade da indenização relativa ao tempo de
serviço anterior à opção, depositando na conta vinculada do trabalhador, até o último dia útil do mês previsto
em lei para o pagamento de salário, o valor correspondente à indenização, aplicando-se ao depósito, no que
couber, todas as disposições desta lei.
4º Os trabalhadores poderão a qualquer momento optar pelo FGTS com efeito retroativo a 1º de
janeiro de 1967 ou à data de sua admissão, quando
posterior àquela.
Art. 15. Para os fins previstos nesta lei, todos os
empregadores ficam obrigados a depositar, até o dia
7 (sete) de cada mês, em conta bancária vinculada,
a importância correspondente a 8 (oito) por cento da
remuneração paga ou devida, no mês anterior, a cada
trabalhador, incluídas na remuneração as parcelas de
que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a gratificação
de Natal a que se refere a Lei nº 4.090, de 13 de julho
de 1962, com as modificações da Lei nº 4.749, de 12
de agosto de 1965.
§ 1º Entende-se por empregador a pessoa física ou a pessoa jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que admitir trabalhadores a seu serviço, bem assim aquele
que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador
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de mão-de-obra, independente da responsabilidade
solidária e/ou subsidiária a que eventualmente venha
obrigar-se.
§ 2º Considera-se trabalhador toda pessoa física que prestar serviços a empregador, a locador ou
tomador de mão-de-obra, excluídos os eventuais, os
autônomos e os servidores públicos civis e militares
sujeitos a regime jurídico próprio.
§ 3º Os trabalhadores domésticos poderão ter
acesso ao regime do FGTS, na forma que vier a ser
prevista em lei.
§ 4º Considera-se remuneração as retiradas de
diretores não empregados, quando haja deliberação
da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes
do contrato de trabalho de que trata o art. 16. (Incluído
pela Lei nº 9.711, de 1998)
§ 5º O depósito de que trata o caput deste artigo
é obrigatório nos casos de afastamento para prestação
do serviço militar obrigatório e licença por acidente do
trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998)
§ 6º Não se incluem na remuneração, para os
fins desta Lei, as parcelas elencadas no § 9º do art.
28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. (Incluído
pela Lei nº 9.711, de 1998)
§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput deste artigo reduzida para
dois por cento. (Incluído pela Lei nº 10.097, de 2000)
Art. 16. Para efeito desta lei, as empresas sujeitas
ao regime da legislação trabalhista poderão equiparar
seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS. Considera-se diretor aquele que exerça cargo de administração previsto
em lei, estatuto ou contrato social, independente da
denominação do cargo.
Art. 17. Os empregadores se obrigam a comunicar
mensalmente aos trabalhadores os valores recolhidos
ao FGTS e repassar-lhes todas as informações sobre
suas contas vinculadas recebidas da Caixa Econômica
Federal ou dos bancos depositários.
Ar t. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado a
depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS
os valores relativos aos depósitos referentes ao mês
da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda
não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. (Redação dada pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 1º Na hipótese de despedida pelo empregador
sem justa causa, depositará este, na conta vinculada
do trabalhador no FGTS, importância igual a quarenta
por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato
de trabalho, atualizados monetariamente e acresci-
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dos dos respectivos juros. (Redação dada pela Lei nº
9.491, de 1997)
§ 2º Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do
Trabalho, o percentual de que trata o § 1º será de 20
(vinte) por cento.
§ 3° As importâncias de que trata este artigo
deverão constar da documentação comprobatória do
recolhimento dos valores devidos a título de rescisão
do contrato de trabalho, observado o disposto no art.
477 da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente,
quanto aos valores discriminados. (Redação dada pela
Lei nº 9.491, de 1997)
Art. 19. No caso de extinção do contrato de trabalho prevista no art. 14 desta lei, serão observados
os seguintes critérios:
I - havendo indenização a ser paga, o empregador, mediante comprovação do pagamento daquela,
poderá sacar o saldo dos valores por ele depositados
na conta individualizada do trabalhador;
II - não havendo indenização a ser paga, ou
decorrido o prazo prescricional para a reclamação
de direitos por parte do trabalhador, o empregador
poderá levantar em seu favor o saldo da respectiva
conta individualizada, mediante comprovação perante o órgão competente do Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho
seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art.
37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o
direito ao salário. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.164-41, de 2001)
Parágrafo único. O saldo existente em conta vinculada, oriundo de contrato declarado nulo até 28 de
julho de 2001, nas condições do caput, que não tenha
sido levantado até essa data, será liberado ao trabalhador a partir do mês de agosto de 2002. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS
poderá ser movimentada nas seguintes situações:
I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II - extinção total da empresa, fechamento de
quaisquer de seus estabelecimentos, filiais ou agências,
supressão de parte de suas atividades, declaração de
nulidade do contrato de trabalho nas condições do art.
19-A, ou ainda falecimento do empregador individual
sempre que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida, quando for o caso,
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por decisão judicial transitada em julgado; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
III - aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta
de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da
conta vinculada os seus sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou
arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no âmbito
do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), desde que:
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80
(oitenta) por cento do montante da prestação;
VI - liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador,
dentre elas a de que o financiamento seja concedido
no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;
VII – pagamento total ou parcial do preço de aquisição de moradia própria, ou lote urbanizado de interesse social não construído, observadas as seguintes
condições: (Redação dada pela Lei nº 11.977, de 2009)
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de
3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;
b) seja a operação financiável nas condições
vigentes para o SFH;
VIII - quando o trabalhador permanecer três anos
ininterruptos, a partir de 1º de junho de 1990, fora do
regime do FGTS, podendo o saque, neste caso, ser
efetuado a partir do mês de aniversário do titular da
conta. (Redação dada pela Lei nº 8.678, de 1993)
IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei
nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974;
X - suspensão total do trabalho avulso por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada
por declaração do sindicato representativo da categoria profissional.
XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna. (Incluído pela Lei nº 8.922, de 1994)
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XII - aplicação em quotas de Fundos Mútuos
de Privatização, regidos pela Lei n° 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50 % (cinqüenta por cento) do saldo existente e disponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
(Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997) (Vide Decreto nº
2.430, 1997)
XIII - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for portador do vírus HIV; (Incluído pela
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XIV - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes estiver em estágio terminal, em razão de
doença grave, nos termos do regulamento; (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XV - quando o trabalhador tiver idade igual ou
superior a setenta anos. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
XVI - necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto
em regulamento, observadas as seguintes condições:
(Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004) Regulamento
Regulamento
a) o trabalhador deverá ser residente em áreas
comprovadamente atingidas de Município ou do Distrito
Federal em situação de emergência ou em estado de
calamidade pública, formalmente reconhecidos pelo
Governo Federal; (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
b) a solicitação de movimentação da conta vinculada será admitida até 90 (noventa) dias após a publicação do ato de reconhecimento, pelo Governo Federal,
da situação de emergência ou de estado de calamidade pública; e (Incluído pela Lei nº 10.878, de 2004)
c) o valor máximo do saque da conta vinculada
será definido na forma do regulamento. (Incluído pela
Lei nº 10.878, de 2004)
XVII - integralização de cotas do FI-FGTS, respeitado o disposto na alínea i do inciso XIII do art. 5o
desta Lei, permitida a utilização máxima de 30% (trinta por cento) do saldo existente e disponível na data
em que exercer a opção. (Redação dada pela Lei nº
12.087, de 2009)
§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos incisos I e II assegurar que a retirada a que faz jus
o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na
conta vinculada durante o período de vigência do último
contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização
monetária, deduzidos os saques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V, visando beneficiar os trabalhadores de baixa renda e preservar o equilíbrio financeiro do FGTS.
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§ 3º O direito de adquirir moradia com recursos
do FGTS, pelo trabalhador, só poderá ser exercido
para um único imóvel.
§ 4º O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá ser objeto de outra transação com recursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada
pelo Conselho Curador.
§ 5º O pagamento da retirada após o período
previsto em regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos.
§ 6o Os recursos aplicados em cotas de fundos
Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII, serão
destinados, nas condições aprovadas pelo CND, a
aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de que trata a
Lei no 9.491, de 1997, e de programas estaduais de
desestatização, desde que, em ambos os casos, tais
destinações sejam aprovadas pelo CND. (Redação
dada pela Lei nº 9.635, de 1998)
§ 7o Ressalvadas as alienações decorrentes das
hipóteses de que trata o § 8o, os valores mobiliários a
que se refere o parágrafo anterior só poderão ser integralmente vendidos, pelos respectivos Fundos, seis
meses após a sua aquisição, podendo ser alienada em
prazo inferior parcela equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquirido, autorizada a livre aplicação do
produto dessa alienação, nos termos da Lei no 6.385,
de 7 de dezembro de 1976. (Redação dada pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 8o As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização e no FI-FGTS são nominativas, impenhoráveis
e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a XI e XIII
a XVI do caput deste artigo, indisponíveis por seus titulares.(Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 9° Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retorno para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza. (Incluído pela Lei nº 9.491, de 1997)
§ 11. O montante das aplicações de que trata o
§ 6° deste artigo ficará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas
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de Fundos Mútuos de Privatização. (Incluído pela Lei
nº 9.491, de 1997)
§ 13. A garantia a que alude o § 4o do art. 13 desta
Lei não compreende as aplicações a que se referem
os incisos XII e XVII do caput deste artigo. (Redação
dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 14. Ficam isentos do imposto de renda: (Redação dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
I - a parcela dos ganhos nos Fundos Mútuos de
Privatização até o limite da remuneração das contas
vinculadas de que trata o art. 13 desta Lei, no mesmo
período; e (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
II - os ganhos do FI-FGTS e do Fundo de Investimento em Cotas - FIC, de que trata o § 19 deste
artigo. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 15. A transferência de recursos da conta do
titular no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em
razão da aquisição de ações, nos termos do inciso XII
do caput deste artigo, ou de cotas do FI-FGTS não
afetará a base de cálculo da multa rescisória de que
tratam os §§ 1o e 2o do art. 18 desta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 11.491, de 2007)
§ 16. Os clubes de investimento a que se refere o § 12 poderão resgatar, durante os seis primeiros
meses da sua constituição, parcela equivalente a 5%
(cinco por cento) das cotas adquiridas, para atendimento de seus desembolsos, autorizada a livre aplicação do produto dessa venda, nos termos da Lei no
6.385, de 7 de dezembro de 1976. (Incluído pela Lei
nº 9.635, de 1998)
§ 17. Fica vedada a movimentação da conta
vinculada do FGTS nas modalidades previstas nos
incisos V, VI e VII deste artigo, nas operações firmadas, a partir de 25 de junho de 1998, no caso em que
o adquirente já seja proprietário ou promitente comprador de imóvel localizado no Município onde resida,
bem como no caso em que o adquirente já detenha,
em qualquer parte do País, pelo menos um financiamento nas condições do SFH. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 18. É indispensável o comparecimento pessoal
do titular da conta vinculada para o pagamento da retirada nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, VIII,
IX e X deste artigo, salvo em caso de grave moléstia
comprovada por perícia médica, quando será paga a
procurador especialmente constituído para esse fim.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
§ 19. A integralização das cotas previstas no inciso XVII do caput deste artigo será realizada por meio
de Fundo de Investimento em Cotas - FIC, constituído
pela Caixa Econômica Federal especificamente para
essa finalidade. (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
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§ 20. A Comissão de Valores Mobiliários estabelecerá os requisitos para a integralização das cotas
referidas no § 19 deste artigo, devendo condicioná-la
pelo menos ao atendimento das seguintes exigências:
(Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
I - elaboração e entrega de prospecto ao trabalhador; e (Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007)
II - declaração por escrito, individual e específica, pelo trabalhador de sua ciência quanto aos riscos
do investimento que está realizando. (Incluído pela Lei
nº 11.491, de 2007)
§ 21. As movimentações autorizadas nos incisos V e VI do caput serão estendidas aos contratos
de participação de grupo de consórcio para aquisição
de imóvel residencial, cujo bem já tenha sido adquirido pelo consorciado, na forma a ser regulamentada
pelo Conselho Curador do FGTS. (Incluído pela Lei nº
12.058, de 2009)
Art. 21. Os saldos das contas não individualizadas
e das contas vinculadas que se conservem ininterruptamente sem créditos de depósitos por mais de cinco
anos, a partir de 1º de junho de 1990, em razão de o
seu titular ter estado fora do regime do FGTS, serão
incorporados ao patrimônio do fundo, resguardado o
direito do beneficiário reclamar, a qualquer tempo, a
reposição do valor transferido. (Redação dada pela Lei
nº 8.678, de 1993)
Parágrafo único. O valor, quando reclamado,
será pago ao trabalhador acrescido da remuneração
prevista no § 2º do art. 13 desta lei. (Incluído pela Lei
nº 8.678, de 1993)
Art. 22. O empregador que não realizar os depósitos previstos nesta Lei, no prazo fixado no art. 15,
responderá pela incidência da Taxa Referencial – TR
sobre a importância correspondente. (Redação dada
pela Lei nº 9.964, de 2000)
§ 1o Sobre o valor dos depósitos, acrescido da
TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco
décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas
no Decreto-Lei no 368, de 19 de dezembro de 1968.
(Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)
§ 2o A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se
por base o índice de atualização das contas vinculadas
do FGTS. (Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)
§ 2o-A. A multa referida no § 1o deste artigo será
cobrada nas condições que se seguem: (Incluído pela
Lei nº 9.964, de 2000)
I – 5% (cinco por cento) no mês de vencimento da obrigação; (Incluído pela Lei nº 9.964, de 2000)
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II – 10% (dez por cento) a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação. (Incluído pela Lei
nº 9.964, de 2000)
§ 3o Para efeito de levantamento de débito para
com o FGTS, o percentual de 8% (oito por cento) incidirá
sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva
operação. (Redação dada pela Lei nº 9.964, de 2000)
Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e
da Previdência Social a verificação, em nome da Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto
nesta lei, especialmente quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou
tomadores de serviço, notificando-os para efetuarem e
comprovarem os depósitos correspondentes e cumprirem as demais determinações legais, podendo, para
tanto, contar com o concurso de outros órgãos do Governo Federal, na forma que vier a ser regulamentada.
§ 1º Constituem infrações para efeito desta lei:
I - não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no art.
18 desta Lei, nos prazos de que trata o § 6o do art. 477
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
II - omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador;
III - apresentar as informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador, dos trabalhadores beneficiários,
com erros ou omissões;
IV - deixar de computar, para efeito de cálculo
dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração;
V - deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais, após notificado pela fiscalização.
§ 2º Pela infração do disposto no § 1º deste artigo, o infrator estará sujeito às seguintes multas por
trabalhador prejudicado:
a) de 2 (dois) a 5 (cinco) BTN, no caso dos incisos II e III;
b) de 10 (dez) a 100 (cem) BTN, no caso dos
incisos I, IV e V.
§ 3º Nos casos de fraude, simulação, artifício,
ardil, resistência, embaraço ou desacato à fiscalização,
assim como na reincidência, a multa especificada no
parágrafo anterior será duplicada, sem prejuízo das
demais cominações legais.
§ 4º Os valores das multas, quando não recolhidas no prazo legal, serão atualizados monetariamente
até a data de seu efetivo pagamento, através de sua
conversão pelo BTN Fiscal.
§ 5º O processo de fiscalização, de autuação e
de imposição de multas reger-se-á pelo disposto no
Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à
prescrição trintenária.
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§ 6º Quando julgado procedente o recurso interposto na forma do Título VII da CLT, os depósitos
efetuados para garantia de instância serão restituídos
com os valores atualizados na forma de lei.
§ 7º A rede arrecadadora e a Caixa Econômica
Federal deverão prestar ao Ministério do Trabalho e
da Previdência Social as informações necessárias à
fiscalização.
Art. 24. Por descumprimento ou inobservância
de quaisquer das obrigações que lhe compete como
agente arrecadador, pagador e mantenedor do cadastro
de contas vinculadas, na forma que vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador, fica o banco depositário sujeito ao pagamento de multa equivalente a 10
(dez) por cento do montante da conta do empregado,
independentemente das demais cominações legais.
Art. 25. Poderá o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores, ou ainda o Sindicato a que
estiver vinculado, acionar diretamente a empresa por
intermédio da Justiça do Trabalho, para compeli-la a
efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei.
Parágrafo único. A Caixa Econômica Federal e o
Ministério do Trabalho e da Previdência Social deverão
ser notificados da propositura da reclamação.
Art. 26. É competente a Justiça do Trabalho para
julgar os dissídios entre os trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo
quando a Caixa Econômica Federal e o Ministério do
Trabalho e da Previdência Social figurarem como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas
que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas
ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem
essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato
das importâncias devidas a tal título.
Art. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS, fornecido pela Caixa Econômica
Federal, é obrigatória nas seguintes situações:
a) habilitação e licitação promovida por órgão da
Administração Federal, Estadual e Municipal, direta,
indireta ou fundacional ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela União, Estado e Município;
b) obtenção, por parte da União, Estados e Municípios, ou por órgãos da Administração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta, ou fundacional, ou
indiretamente pela União, Estados ou Municípios, de
empréstimos ou financiamentos junto a quaisquer entidades financeiras oficiais; (Vide Medida Provisória nº
526, de 2011) (Vide Lei nº 12.453, de 2011)
c) obtenção de favores creditícios, isenções,
subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços
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ou quaisquer outros benefícios concedidos por órgão
da Administração Federal, Estadual e Municipal, salvo
quando destinados a saldar débitos para com o FGTS;
d) transferência de domicílio para o exterior;
e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alteração ou distrato de contrato social,
de estatuto, ou de qualquer documento que implique
modificação na estrutura jurídica do empregador ou
na sua extinção.
Art. 28. São isentos de tributos federais os atos
e operações necessários à aplicação desta lei, quando
praticados pela Caixa Econômica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores, pelos
empregadores e pelos estabelecimentos bancários.
Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo às importâncias devidas, nos termos desta lei, aos
trabalhadores e seus dependentes ou sucessores.
Art. 29. Os depósitos em conta vinculada, efetuados nos termos desta lei, constituirão despesas
dedutíveis do lucro operacional dos empregadores e
as importâncias levantadas a seu favor implicarão receita tributável.
Art. 29-A. Quaisquer créditos relativos à correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS serão
liquidados mediante lançamento pelo agente operador
na respectiva conta do trabalhador. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)
Art. 29-B. Não será cabível medida liminar em
mandado de segurança, no procedimento cautelar ou
em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou
preventiva, nem a tutela antecipada prevista nos arts.
273 e 461 do Código de Processo Civil que impliquem
saque ou movimentação da conta vinculada do trabalhador no FGTS. Incluído pela Medida Provisória nº
2.197-43, de 2001)
Art. 29-C. Nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que
figurem os respectivos representantes ou substitutos
processuais, não haverá condenação em honorários
advocatícios. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.16441, de 2001) (Vide ADI nº 2.736)
Art. 29-D. A penhora em dinheiro, na execução
fundada em título judicial em que se determine crédito complementar de saldo de conta vinculada do
FGTS, será feita mediante depósito de recursos do
Fundo em conta vinculada em nome do exeqüente, à
disposição do juízo. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.164-41, de 2001)
Parágrafo único. O valor do depósito só poderá
ser movimentado, após liberação judicial, nas hipóteses previstas no art. 20 ou para reversão ao Fundo.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
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Art. 30. Fica reduzida para 1 1/2 (um e meio) por
cento a contribuição devida pelas empresas ao Serviço
Social do Comércio e ao Serviço Social da Indústria e
dispensadas estas entidades da subscrição compulsória a que alude o art. 21 da Lei nº 4.380, de 21 de
agosto de 1964.
Art. 31. O Poder Executivo expedirá o Regulamento desta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar
da data de sua promulgação.
Art. 32. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogada a Lei nº 7.839, de 12 de outubro
de 1989, e as demais disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.

Quarta-feira 31

57523

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs
1.320 e 1.321, de 2012, das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos Econômicos,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 32, de 2012.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 690, de
2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, comunicando o envio à sanção do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 191, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 690/12/PS-GSE
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: Comunica envio de PL à sanção
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência que foi aprovado o
Substitutivo oferecido por essa Casa ao Projeto de Lei
nº 2.881, de 2004, do Poder Executivo (PLC nº 191/10),
que “Institui o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro – SIPRON e revoga o Decreto-Lei nº
1.809, de 7 de outubro de 1980.”
Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que
a referida proposição foi, nesta data, enviada à sanção.
Atenciosamente, Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O Senado Federal recebeu os Ofícios nºs
692 a 694, de 2012, do Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando autógrafos das
seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 74, de 2009 (nº
4.464/2004, na Câmara dos Deputados), que
dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos, sancionado e convertido
na Lei nº 12.725, de 2012;
– Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2003 (nº
7.822/2010, na Câmara dos Deputados), que
acrescenta parágrafo único ao art. 95 da Lei nº
9.099, de 26 de setembro de 1995, para dispor
sobre o Juizado Especial Itinerante, sancionado e convertido na Lei nº 12.726, de 2012; e
– Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2010 (nº
2.180/2011, na Câmara dos Deputados), que
confere ao Município de Sorriso, no Estado de
Mato Grosso, o título de Capital Nacional do
Agronegócio, sancionado e convertido na Lei
nº 12.724, de 2012.
São os seguintes os Ofícios:
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Of. n° 692/12/PS-GSE
Brasília, 30 de outubro de 2012.
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 4.464, de 2004, da Câmara
dos Deputados (PLC n° 74/09), que “Dispõe sobre o
controle da fauna nas imediações de aeródromos”, foi
sancionado pela Excelentíssima Senhora Presidenta
da República e convertido na Lei n° 12.725, de 16 de
outubro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma
via dos autógrafos do referido projeto, bem como
cópia da Mensagem e do texto da lei em que se
converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. n° 693/12/PS-GSE
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 7.822, de 2010, do
Senado Federal (PLS n° 59/03), que “Acrescenta
parágrafo único ao art. 95 da Lei n° 9.099, de 26 de
setembro de 1995, para dispor sobre o Juizado Especial Itinerante”, foi sancionado pela Excelentíssima
Senhora Presidenta da República e convertido na Lei
n° 12.726, de 16 de outubro de 2012.
Na oportunidade, remeto a essa Casa uma
via dos autógrafos do referido projeto, bem como
cópia da Mensagem e do texto da lei em que se
converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
Of. n° 694/12/PS-GSE
Brasília, 30 de outubro de 2012
Assunto: Encaminha autógrafo de Projeto de Lei
sancionado
Senhor Primeiro-Secretário,
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos
fins, que o Projeto de Lei n° 2.180, de 2011, do Senado Federal (PLS n° 128/10), que “Confere ao Município de Sorriso, no Estado de Mato Grosso, o título
de Capital Nacional do Agronegócio”, foi sancionado
pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República e
convertido na Lei n° 12.724, de 16 de outubro de 2012.
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Na oportunidade, remeto a essa Casa uma
via dos autógrafos do referido projeto, bem como
cópia da Mensagem e do texto da lei em que se
converteu a proposição ora encaminhada.
Atenciosamente, Deputado Eduardo Gomes,
Primeiro-Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 904, DE 2012
Requeiro, na forma do disposto no artigo 40 do
Regimento Interno, autorização para participar de
Missão Parlamentar à República Popular da China no
período de 13 a 26 de novembro.
Requeiro, adicionalmente, que seja justificada
minha ausência aos trabalhos da Casa e nos termos
do art. 39, I, do mesmo Regimento Interno. Informo
que me ausentarei do País neste período.
Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
REQUERIMENTO Nº 905, DE 2012
Nos termos do art. 55, III da Constituição Federal, combinado com o Artigo 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, autorização para ausentar-me do País no período de 15
a 26 de novembro de 2012 para, atendendo a convite
(em anexo) do Embaixador da República da China
no Brasil, Excelentíssimo Senhor Li Jinzhang,integrar
como membro a delegação em viagem àquele País.
Sala das Sessões, de de 2012. – Jarbas Vasconcelos, Senador da República.
(Á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 906, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
c, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 230, de
2012, além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de
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Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle (CMA).
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia (PP
– RS).
REQUERIMENTO Nº 907, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, alínea
“c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre o Projeto de Lei do Senado nº 230, de
2012, além da Comissão constante do despacho inicial
de distribuição, seja ouvida, também, a Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE).
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 908, DE 2012
Solicita informações à Excelentíssima Senhora
Ministra de Estado da Cultura sobre a distribuição dos
recursos oriundos da Lei Rouanet.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno, requeiro que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas, à Sra. Ministra de Estado da Cultura, as
seguintes informações:
Número de projetos contemplados com recursos
da Lei Rouanet, por Unidade da Federação, ano a ano,
desde 2008; e
Total consolidado dos recursos liberados para os
supracitados projetos, por Unidade da Federação, ano
a ano, desde 2008.
Justificativa
No Congresso Nacional discute-se, em várias
instâncias, a atualização da Lei nº 8.313, de 1991,
também conhecida como Lei Rouanet. Para melhor
compreensão da forma com que a Lei vem sendo aplicada, entendemos ser necessário analisar a distribuição
atual e pretérita dos recursos por ela contemplados.
O site do Ministério da Cultura dispõe, parcialmente, das informações pretendidas. Contudo, estas
só estão atualizadas até 2009. Além disto, entendemos
que somente com a consolidação dos dados em planilhas, ano a ano, por Unidade da Federação, poderemos
comparar e compreender a evolução e a distribuição
dos recursos e, por conseguinte, a eficácia ou não da
legislação que se pretende alterar.
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Ante o exposto, o presente requerimento objetiva obter informações que qualifiquem o debate no
Congresso Nacional sobre a utilização dos recursos
provenientes da Lei Rouanet. Sala das Sessões, – Senador AÉCIO NEVES
(Á Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há sobre a mesa, requerimento de desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 909, DE 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Senador José Sarney
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Requeiro, nos termos regimentais o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2012
que “Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996, que
dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §
4º do art. 220 da Constituição Federal, para proibir a
venda de produtos de tabaco nos locais que especifica”, para que passe a tramitar de forma autônoma em
relação aos demais.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2012. –
Senador Paulo Davim.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O requerimento que acaba de ser lido será
encaminhado à Mesa para decisão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União,
respectivamente, os seguintes Avisos:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 31 de outubro do corrente.
Os Avisos vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
Está inscrita, em primeiro lugar, a Senadora Ana
Amélia, após a Ordem do Dia, pela Liderança.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sr.
Presidente, só para justificar a minha ausência nas
últimas duas votações. Eu estava com agenda fora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sua manifestação será registrada em ata. E
lamentamos apenas que não tivemos a oportunidade
de ter o seu voto na Casa.
Obrigado.
Senadora Ana Amélia, com a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente José Sarney, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, além dessa pauta robusta hoje,
aprovação de muitas matérias, numa sessão produtiva, tivemos uma manhã também de muito trabalho
nas comissões.
E hoje à tarde, para uma Senadora municipalista
como eu, tivemos a entrega do relatório da comissão
de notáveis sobre o pacto federativo, entregue pelo
Presidente Nelson Jobim, com a presença de todos
os integrantes dessa comissão. A comissão ofereceu
um elenco de sugestões e propostas, com o apoio
da assessoria legislativa, para tornar mais concreto o
esforço desta Casa em relação à rediscussão das relações institucionais, políticas, mas, sobretudo, financeiras entre União, Estados e Municípios.
Não participei hoje, por estar envolvida com a
Comissão Mista da Medida Provisória nº 576, da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo nosso colega Delcídio do Amaral, que tratou
desse tema. Houve o empenho Comissão de Assuntos
Econômicos, a nossa CAE, para levar para lá o debate dessas propostas, levando os especialistas e ampliando o leque de depoentes que irão lá apresentar
as suas posições.
Sugiro que sejam incluídos representantes do
movimento municipalista porque penso que, se algu-
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ma falha houve nesse processo, foi a marginalização,
nesse debate, da presença dos Municípios na questão
federativa, Senador Tomás Correia.
Não podemos discutir federação sem que os três
entes estejam participando do debate, porque é fundamental. Agora mesmo esta Casa terá responsabilidade, até meados de dezembro, de definir as questões
relacionadas ao FPE, o Fundo de Participação dos
Estados. Teremos também de nos manifestar sobre
o FPM, e ficou muito claro que a Federação está doente, padecendo de um grande e bom remédio, que
nós teremos condições, como Casa da República, de
oferecer ao País, aos gestores públicos, que estão
com a responsabilidade de comandar os Estados e
de comandar os Municípios.
Então, eu queria renovar os cumprimentos ao
Presidente José Sarney pela iniciativa. Não é a mais
perfeita? Não, não é, mas temos que fazer alguma coisa, e esse é o primeiro passo. Confio em que a CAE
possa agora complementar, trazendo mais elementos
para que trabalhemos em relação a isso.
Eu queria também fazer um registro sobre a importância que o Governo Federal teve na edição da
Medida Provisória nº 576, que hoje examinamos, com
a Presidência do Senador Clésio Andrade, tendo a relatoria do ativo Deputado Henrique Fontana.
Essa Medida Provisória cria a Empresa de Planejamento e Logística – EPL. Embora ela seja uma
empresa de logística, não há, em todo o texto da MP,
qualquer referência ou menção à questão ampla da
logística. E aí me parece que o relator Henrique Fontana terá a oportunidade de corrigir essa omissão, que
é bastante significativa e relevante. A palavra logística
não aparece nesse texto.
Hoje apresentei algumas modestas sugestões
para aperfeiçoar a Medida Provisória nº 576, que cria
essa nova empresa. O Presidente Bernardo Figueiredo fez uma ampla exposição sobre o PAC, o Plano de
Aceleração do Crescimento, e as ações que a EPL.
Repito, isso foi na reunião dessa nossa Comissão
Mista, presidida pelo nosso colega Clésio Andrade,
aqui presente, e com o Relator, Henrique Fontana,
do PT, do meu Estado. A meu ver, a mais importante
discussão é passar a EPL para a responsabilidade do
Ministério do Planejamento.
Há todo um arcabouço de identidade, de afinidade e de responsabilidade. Passando para o Ministério
do Planejamento, ela terá, sim, a função precípua de
fazer a coordenação nesses processos, porque, dentro do Ministério dos Transportes, como está na MP,
corre-se o risco de uma série de, digamos, embates, de
confrontação, até de contencioso, que não seria bom
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para o objetivo central dela, que é uma empresa de
planejamento e de logística, faço questão de sublinhar.
Uma empresa de logística não pode estar vinculada apenas ao Ministério dos Transportes como a
MP estabelece. Logística é um conceito muito mais
amplo e merece uma atenção de longo prazo, de planejamento, de coordenação, algo que o Ministério dos
Transportes não consegue fazer sozinho.
Outras ações, para conseguir avanços nesse setor, importantes: a EPL precisa diagnosticar, planejar,
promover e integrar os planejamentos governamentais
federais, estaduais e municipais de todas as modalidades de logísticas e transportes, como ferrovias, portos,
porto seco, zonas de processamento especiais, área
aquaviária urbana e rural. Mas precisa, sobretudo, coordenar as políticas e as ações junto aos Ministérios,
junto à União e aos Estados e Municípios.
Essa coordenação é fundamental para que se
possa ter cobrança da eficiência e da execução dos
respectivos projetos.
Para isso, a empresa precisará realizar estudos
e pesquisas com instituições parceiras, se quiser ampliar o escopo de sua atuação; empresas nacionais
e estrangeiras. Não podemos ter preconceitos com
o que possamos obter de colaboração de empresas
especializadas nessa área do exterior.
A empresa precisará, ainda, fazer estudos de
viabilidade jurídica e econômica, além de focar na avaliação das tecnologias mais modernas que já conhecemos e são existentes no mundo. Quanto à viabilidade
jurídica, que deveria estar no texto da MP, entendo
que é preciso oferecer aos investidores nacionais e
estrangeiros a segurança jurídica necessária. Por isso,
é preciso definir claramente as questões dos direitos
e dos deveres das empresas que quiserem participar
desse grande projeto como parceiras da EPL.
Seria a única forma de garantir e incentivar, pela
segurança jurídica, o interesse dos investidores nacionais e estrangeiros na área da logística. Pesquisas
básicas aplicadas à inovação também precisam estar
previstas nas ações da EPL. Além disso, cito a elaboração de estudos de curto e longo prazo, mas definindo o que é curto, médio e longo prazo. Em minha
opinião, penso que essa definição deveria ser 5 anos,
o curto prazo; 20 anos, o médio prazo; e 50 anos, o
longo prazo. Isso para efeito de planejamento e logística. São indispensáveis para termos uma logística eficiente e um capitalismo sem doping, como escreveu
hoje o economista Rodrigo Constantino, em um artigo
publicado no jornal O Globo. Segundo ele, algumas
empresas criadas por critérios arbitrários recebem incentivos que destroem a essência do capitalismo, da
livre concorrência, como juros subsidiados, barreiras

Outubro de 2012

protecionistas e ligações espúrias com as estatais. Não
é o caso dessa empresa, mas é preciso entender o
espírito dessa relação para dotá-la de boa capacidade
de gestão e também de liberdade.
O desportista Lance Armstrong foi banido do
esporte pela União Ciclística Internacional por acusação de doping. O Brasil também corre o risco de ser
banido do grupo de países com potencial elevado de
crescimento se não focar em ações consistentes especialmente no caso da EPL.
Espero, portanto, que o relator da Comissão Mista que analisa a Medida Provisória nº 576, Deputado
federal, Henrique Fontana, do PT do meu Estado,
acate pelo menos algumas destas sugestões que vão
na direção de ajudar o Governo a ter também a segurança para ter tranquilidade na logística nacional, tão
necessária a um País que quer chegar a ser um dos
líderes da economia mundial.
Hoje, por exemplo, tratamos com muita atenção
desse tema, em audiência pública nesta Casa, com o
presidente da EPL, Bernardo Figueiredo. Ficou claro,
no encontro da Comissão Mista que analisa a criação
dessa estatal, a necessidade de investir em ferrovias,
mas de reforçar a malha rodoviária já existente. A EPL
prevê R$42 bilhões de investimentos em rodovias e
R$91 bilhões em ferrovias. Mas, enquanto os investimentos não saem do papel, precisamos conservar e
melhorar o que temos, aumentando nossa responsabilidade sobre nossas rodovias, por exemplo.
Para comprovar como as rodovias precárias atrasam o desenvolvimento do Brasil em um setor altamente competitivo, como o agronegócio brasileiro, volto a
lembrar aqui um trabalho feito por estudantes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, que
compararam o retorno financeiro dos produtores de
soja da Argentina e dos Estados Unidos com o retorno
dos produtores brasileiros.
Constataram que os custos elevados de transporte da soja, devido à má qualidade das rodovias, leva o
Brasil a gastar 29% a mais que os concorrentes para
produzir essa oleaginosa. Segundo o estudo, o Brasil
teria que investir R$177 bilhões para ter rodovias tão
eficientes quanto às dos nossos competidores norte-americanos e argentinos.
Esse recurso seria necessário para a construção
de 9 mil e 600 quilômetros de novas rodovias, duplicação de 15 mil quilômetros, pavimentação de 7 mil
e 600 quilômetros e recuperação de pavimento de 28
mil e 700 quilômetros. O mais grave é que, mesmo
com a situação precária das nossas estradas, este
ano terminará com uma das piores execuções orçamentarias em obras não apenas de rodovias, Senador
Clésio Andrade, mas também de ferrovias e hidrovias.
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Uma reportagem recente do Jornal Valor Econômico, feita com base nos dados do Sistema de
Administração Finaceira (Siafi), mostrou que a União
executou apenas metade dos investimentos previstos
para rodovias. Dos R$13,627 bilhões planejados para
as rodovias federais neste ano, apenas R$ 6,581 bilhões, ou seja, 48,3% foram executados.
Se a média histórica de desembolsos se mantiver nos padrões dos últimos anos, até o final de 2012,
pouco mais de R$7,8 bilhões, ou seja 57,9% do total
planejado, ou orçado, serão efetivamente usados para
a melhoria da nossa malha rodoviária.
O Ministério dos Transportes justifica que o ritmo
dos desembolsos e das obras está dentro do normal.
Mas o que vejo é que as obras andam vagarosamente.
Portanto, espero que os árbitros dessa partida brasileira considerem a logística como algo essencial para o
Brasil estar entre os mais competitivos no “campeonato do desenvolvimento”, sem dopings, sem improvisos
ou “políticas turbinadas”. Caso contrário, nos restará
apenas o contentamento com desempenhos bem pequenos da nossa economia.
Queria, por fim, caro Presidente, Inácio Arruda,
agradecer muito a colaboração que tive do professor
e ex-ministro Antônio Delfim Netto, que é um homem
do seu tempo, preocupado com a logística em nosso
País, que me deu algumas sugestões, de que é a hora
de o Brasil cuidar do futuro que temos em matéria de
logística, que é tão importante para o seu Ceará como
para o meu Rio Grande do Sul.
Faço um lembrete, de que no dia 26 saiu no Jornal Valor Econômico, também no Estado de S.Paulo,
que a nova empresa já está pretendendo contratar estudos para diagnosticar os problemas relacionados à
logística em nosso País. Não é necessário, para fazer
isso, para fazer esse trabalho, um ano e meio; basta
pegar os trabalhos da CNT, os trabalhos da CNA, os
trabalhos da CNI, todos eles com diagnósticos precisos
do Brasil Competitivo, liderados pelo empresário Jorge
Gerdau Johannpeter. Todos esses trabalhos, da CNT,
da CNA, da área da agricultura, da CNI e outros mais,
mais o Brasil Competitivo, tudo isso está pronto e não
vai custar nada para a EPL realizar um excelente trabalho, com pequenos ajustes porque, na verdade, se
colocarmos lado a lado, todos terão igual preocupação
com a logística e com o futuro do Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Ana Amélia, o Sr.
José Sarney, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Inácio
Arruda.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradecemos o brilhante pronunciamento de
V. Exª, tratando de um assunto especial do nosso País,
que é a infraestrutura de logística.
O próximo orador inscrito, a quem convido para
usar da tribuna, é o Senador Eduardo Suplicy. Antes
que ele alcance a tribuna, vou ler um requerimento para
aprovação e, em seguida, darei a palavra ao Senador
Magno Malta, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Em votação o Requerimento nº 898, de
2012, da Senadora Ana Rita, que requer licença para
ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de
diligência da CPMI da Violência contra a Mulher, a
realizar-se nos dias 5 e 6 de novembro de 2012, na
cidade do Rio de Janeiro, e de audiência pública da
CPMI no dia 7 de novembro de 2012, a realizar-se na
Assembléia Legislativa do Estado, conforme Requerimentos nº 031 e 537, de 2012, da CPMI, aprovados
em 13 de março de 2012 e 29 de maio de 2012, respectivamente.
Srªs e Srs. Senadores que aprovam permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Pela ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer o registro de uma denúncia grave e das
providências que eu tomei.
Aqui, há um ofício ao Sr. Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo, Desembargador Sérgio Bizzotto, referente à pesquisa
registrada sob o número 00237, de 2012, Visão Empresarial, Empreendimentos e Participações, localizada
na Avenida Nossa Senhora da Penha, Conjunto 501,
Vitória, Espírito Santo.
Após publicação da pesquisa eleitoral, contratada por SDS – Serviços de Comunicação Ltda.,
publicada no site www.seculodiario.com.br, no
dia 27 de outubro de 2012, às 00h20, hackers
tiram do ar o site Século Diário. O ataque ao
jornal ocorreu menos de uma hora após a publicação da pesquisa Visão/Século Diário, que
aponta empate técnico entre os candidatos a
prefeito em Vila Velha, Rodney Miranda e Neucimar Fraga, sendo que técnicos contratados
pelos requerentes conseguiram recolocar o
site no ar, por volta das 3h da manhã, mesmo
com alguns arquivos danificados.
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Neste momento, os técnicos de Século Diário e da UOL Host trabalham para recuperar
o banco de dados e recolocar o jornal no ar.
Entretanto, não sabemos se sofreremos novos
ataques nas próximas horas.
A pesquisa Visão/Século Diário, registrada sob
o número 00237/2012, estava programada para
ser publicada nesse sábado (27), por isso a
matéria entrou no ar logo após a meia noite.
Próximo de completar 13 anos de existência,
Século Diário, desde 2002, desenvolveu uma
expertise em acompanhamento de processo eleitoral, tanto estadual quanto municipal,
sendo referência em seu sistema de pesquisa,
nunca tendo sofrido qualquer tipo de ataque
dessa natureza.
Tal ataque representa um atentado à democracia, por privar o público de tomar conhecimento deste instrumento previsto na legislação e
por atentar contra as instituições, como este
egrégio Tribunal, que autorizou a realização da
referida pesquisa, em conformidade com a lei.
Isto posto, é a presente para requerer que V.
Exa determine abertura de inquérito policial e
consequente processo judicial com vistas a
encontrar e punir exemplarmente os autores
deste atentado.
O jornalista Rogério Medeiros é um dos mais
antigos deste País, fundador do Partido dos Trabalhadores, respeitado em todo o País. Ele enfrentou a
ditadura militar e é uma referência no jornalismo brasileiro, que tem no Século Diário um diário respeitado,
acessado, lido, no Estado do Espírito Santo.
Sr. Presidente, a denúncia é muito grave. Por isso,
tomei a liberdade, porque é preciso que nós, aqui, no
Senado Federal, no Parlamento brasileiro, busquemos
medidas – não sei se um processo investigativo, não
sei se uma CPI ou qualquer outro tipo de medida –,
para investigar pesquisa nos Estados. Aliás, boca de
urna é publicar pesquisa na véspera, como têm feito
alguns institutos no Estado do Espírito Santo.
Então, eu fui ao Ministro José Eduardo Martins
Cardoso e protocolei essa denúncia, pedindo ao Ministério da Justiça a apuração dessa barbaridade que
se fez contra o Século Diário.
Eu fui à Polícia Federal e lá protocolei o pedido
de investigação, para que a Polícia Federal entre imediatamente nesse caso. E também o protocolei na Comissão de Direitos Humanos desta Casa, ao Presidente
Paulo Paim, que prima e luta pelos direitos humanos
– Comissão de que faço parte –, para que o jornalista
Rogério Medeiros seja chamado a esta Casa para ser
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ouvido na Comissão de Direitos Humanos. Quem sabe
isso nos motive a tomar providências duras e definitivas.
No Espírito Santo, a grande prática é o instituto
de pesquisa chamado maior naquele Estado, que manipula, faz o que quer, brinca com a emoção, com a
decisão das pessoas, no meio da eleição, antes dela
e na sua véspera.
Por isso, eu vou voltar a falar desse assunto no
final da sessão. Mas faço o registro de que já protocolei o pedido na Comissão de Direitos Humanos, para
que o Presidente Paim convoque e traga a esta Casa
o jornalista Rogério Medeiros, para que nós falemos,
publicamente, ao Brasil, sobre esse ataque vil à democracia, essa indecência. Porque, se existe um hacker,
alguém o contratou. Se existe um hacker, alguém deu
a ele ordens e coordenadas para poder executar. A
mim é aviltante.
Por isso, Sr. Presidente, faço a denúncia. Por isso,
acho que é preciso que a Polícia Federal e o Ministério
da Justiça vão fundo nessa questão, para que se torne
exemplar no Brasil.
Durante o discurso do Sr. Magno Malta, o Sr.
Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Tomás Correia.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Obrigado, Senador Magno Malta.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy,
do Estado de São Paulo, pelo prazo de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Tomás Correia. Bloco/
PMDB – RO) – Peço licença ao Senador Eduardo
Suplicy para prorrogar a sessão por mais uma hora,
em face de o prazo ter expirado e prorrogar a sessão.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy
pelo prazo de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Tomás Correia, Srªs e
Srs. Senadores, hoje falarei aqui a respeito dos índios
guarani-kaiowá.
Antes, quero aqui saudar, cumprimentar, a vitória
do Prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, bem
como de todos os candidatos a prefeito, sobretudo no
Estado de São Paulo, que represento aqui no Senado,
e que tiveram vitórias consagradoras.
Em especial, Fernando Haddad teve uma vitória
simplesmente fantástica, o que significou que a indicação feita pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
acabou sendo muito bem aceita, mas, sobretudo, por
causa dos méritos extraordinários de Fernando Haddad como pessoa. Formado em Direito, Economia
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e Filosofia; tão bem preparado, teve um desempenho
formidável já no governo da Prefeita Marta Suplicy,
junto ao então Secretário João Sayad.
Depois, convocado pelo Presidente Lula e pela
Presidenta Dilma para ser o Ministro da Educação,
teve desempenho notável e conseguiu avanços tão
significativos na ampliação de oportunidades de educação para o povo brasileiro que, por essas razões, foi
indicado. Eu próprio, juntamente com Marta Suplicy,
Carlos Zarattini e Jilmar Tatto abrimos mão para que
ele então se consagrasse nosso candidato. De fato,
ele teve um desempenho notável, agindo com muita
assertividade, com muita capacidade. Coordenou o
seu plano de trabalho, divulgado no dia 13 de agosto
último: “Um novo tempo para São Paulo”. Tão boa foi
a qualidade da sua explicação sobre os seus projetos
que ele foi gradualmente conquistando mais e mais os
eleitores de São Paulo.
Destaco que, pouco antes de eu abrir mão para
que ele pudesse, então, ser o nosso candidato, ele
havia transmitido a mim, na última plenária zonal das
33 que realizamos perante 1.300 simpatizantes e filiados do Partido dos Trabalhadores, que ele assimilaria e colocaria nos seus projetos a instituição de uma
renda básica de cidadania, feita passo a passo, em
cooperação com o Governo do Estado e o Governo
Federal. Eu, de pronto, então, resolvi apoiá-lo e fiquei
muito contente com a maneira como se desenvolveu
toda a campanha.
Quero aqui também cumprimentar o Prefeito eleito
Fernando Haddad, pela iniciativa que teve ontem de
visitar a Presidenta Dilma Rousseff, que se disse de
braços abertos – e ele também – para colaborar com
a capital do Estado de São Paulo. Também gestos
muito positivos. Fernando Haddad, hoje, pela manhã,
teve um encontro com o Governador Geraldo Alckmin
e declarou que:
Depois da eleição, é hora de somar esforços
para realizar os desejos expressos durante o
período eleitoral. Colocaremos o interesse público sempre acima de qualquer outro interesse. Tenho certeza [afirmou Fernando Haddad]
que vou contar com o Governador e que ele
conte comigo também. Sempre que precisar
da prefeitura de São Paulo, estaremos disponíveis para que possa realizar os projetos na
capital. No que depender da administração
local, não mediremos esforços para acelerar
os investimentos e as parcerias.
Também foi muito positivo o encontro que teve
Fernando Haddad com o Prefeito Gilberto Kassab,
ainda há pouco, na sede da Prefeitura Municipal de
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São Paulo, no Palácio de Anhangabaú, onde ele expressou que:
Os princípios da transição foram estabelecidos de comum acordo e quero tranquilizar (a
população) de que vai ser uma transição republicana, de alto nível. As equipes vão começar
a se reunir, conversar, e vamos dar sequência
tranquila às iniciativas da prefeitura e estabelecer o caminho para execução do plano de
governo aprovado nas urnas.
Acho, portanto, muito positivo até o agradecimento
que Haddad fez ao Prefeito Gilberto Kassab.
Queremos agradecer ao prefeito, que nos atendeu imediatamente. Concluo visitas muito importantes para a cidade, com a presidenta,
Alckimin e Kassab, deixando claro que não
vou só estabelecer novas parcerias com o
governo estadual e federal, como pretendo,
mas manter os programas da prefeitura que
correspondem e executar o plano que foi apresentado durante as eleições.
Quero desejar a Fernando Haddad, que designou
o Vereador Antonio Donato, Presidente Municipal do PT,
para coordenar essa fase de transição... Certamente
confio muito no sucesso do Prefeito Fernando Haddad.
Mas, agora, Sr. Presidente, quero aqui registrar
a carta que recebi do Cimi, um organismo vinculado à
CNBB, que, em sua atuação missionária, conferiu um
novo sentido ao trabalho da Igreja Católica junto aos
povos indígenas. O Conselho Indigenista Missionário
encaminhou à Presidenta Dilma Rousseff, ao Ministro Joaquim Barbosa, ao Ministro Gilberto Carvalho, à
Ministra Maria do Rosário e a mim próprio o seguinte
comunicado:
“Aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre
também clamará e não será ouvido” . (Provérbios 21.12)
[...]
Nós, cristãos de diversas igrejas evangélicas e
membros da Rede FALE e Instituto Abya Yala, levantamos nossas vozes em favor do povo Kaiowá Guarani, do tekohá de Pyelito Kue/Mbarakay, e chamamos
atenção aos graves problemas que têm enfrentado.
Ante o despacho de expulsão decretado pela Justiça
Federal de Navirai/MS, cerca de 170 pessoas clamam
por justiça, em uma carta dramática, endereçada aos
Poderes Executivo e Judiciário da União, onde ameaçam cometer em um ato coletivo contra suas vidas
caso tal decisão judicial seja executada.
A carta afirma:
Fica evidente para nós que a própria ação da
Justiça Federal gera e aumenta as violências
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contra as nossas vidas, ignorando os nossos
direitos de sobreviver à margem do rio Hovy
e que claramente que esta decisão da Justiça Federal de Navirai-MS é parte da ação de
genocídio e extermínio histórico ao povo indígena, nativo e autóctone do Mato Grosso do
Sul, isto é, a própria ação da Justiça Federal
está violentando e exterminando as nossas
vidas. Queremos deixar evidente ao Governo
e à Justiça Federal que, por fim, já perdemos
a esperança de sobreviver dignamente e sem
violência em nosso território antigo, não acreditamos mais na Justiça brasileira. A quem vamos denunciar as violências praticadas contra
nossas vidas? Para qual Justiça do Brasil? Se
a própria Justiça Federal está gerando e alimentando violências contra nós, já avaliamos a
nossa situação atual e concluímos que vamos
morrer todos mesmo em pouco tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida digna
e justa tanto aqui na margem do rio quanto
longe daqui. Estamos aqui acampados a 50
metros do rio Hovy, onde já ocorreram quatro
mortes, sendo duas por meio de suicídio e duas
em decorrência de espancamento e tortura de
pistoleiros das fazendas.
Gostaria de registrar que, ainda há pouco, o Senador Paulo Paim, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos, informou-me que está convocada audiência
pública para justamente tratar desse assunto.
Senador Delcídio Amaral, quero conceder o aparte a V. Exª, Senador do nosso querido Estado do Mato
Grosso do Sul, pois sei da sua disposição de colaborar para que haja um bom entendimento seja junto à
Funai, seja aos órgãos da Justiça.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) – Meu
caro Senador Eduardo Suplicy, o pronunciamento de
V. Exª é muito importante e nos traz também a notícia
muito boa de que o Senador Paim está promovendo
uma audiência pública...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Na quinta-feira, às 9 horas da manhã.
O Sr. Delcídio do Amaral (Bloco/PT – MS) –
...com a presença das lideranças Guarani-kaiowás. Esse
tema preocupa muito o Mato Grosso do Sul e vários
Estados brasileiros. Tenho procurado acompanhar as
ações da Funai através da Drª Marta, a Presidenta da
Funai, indigenista, uma mulher experiente, que conhece a realidade de Mato Grosso do Sul profundamente,
porque já trabalhou no nosso Estado. Tenho acompanhado, desde a Subcomissão Temporária de Questões
Indígenas, os problemas e os conflitos ocorridos em
vários Estados brasileiros. Alguns, como o do Sena-
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dor Paulo Paim, conseguiram buscar soluções, buscar
alternativas que levaram a uma solução negociada e
pacífica entre as etnias, entre os produtores rurais. E
cada Estado tem perspectivas, situações ou circunstâncias diferenciadas. Em Mato Grosso do Sul, em função das políticas do próprio Governo Federal, ainda ao
tempo do ex-Presidente Getúlio Vargas, foi constituído
um processo de colonização para levar o Brasil para o
interior. Muitas pessoas lá se estabeleceram, não só
aquelas oriundas do nosso antigo Mato Grosso, mas
também de outros Estados brasileiros: gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas e mineiros. Essas
pessoas foram para lá dentro de um projeto estruturado e incentivado pelo Governo Federal. Lá criaram
suas famílias, tiveram seus títulos dominiais, produziram e produzem. Ao mesmo tempo, Mato Grosso do
Sul tem uma característica, Senador Eduardo Suplicy:
nós temos a segunda maior população indígena do
Brasil. A história das nossas etnias indígenas se confunde com a história do Oeste brasileiro e com a história do nosso País. Nós tivemos etnias indígenas que
combateram na Guerra do Paraguai, ombro a ombro
com todos nós. Nós temos uma história, uma cultura
proveniente das nossas etnias guaranis, terenas, uma
cultura riquíssima, e temos uma preocupação absoluta
em preservar e criar as condições necessárias para
que os nossos irmãos e irmãs indígenas vivam com
cidadania. Temos a preocupação de respeitar os seus
direitos, preservar sua saúde, sua educação. Tive recentemente, Senador Paim, a oportunidade de formar
a primeira turma de professores indígenas na Universidade Federal da Grande Dourados, primeira turma
do Brasil. As Srªs e os Srs. Senadores vejam a vocação do nosso Estado para essa questão. E já existem
soluções, Senador Suplicy, soluções que respeitam o
art. 231. Sei que existem projetos que propõem inclusive a alteração, através de PECs, do art. 231. O art.
231 é uma conquista das etnias indígenas. Mas há
soluções parecidas com as adotadas no Rio Grande
do Sul. Mato Grosso do Sul, por meio da Assembleia
Legislativa, votou uma lei que respeita o art. 231, mas,
eventualmente, aquelas áreas cujos proprietários têm
títulos dominiais não só receberiam pelas benfeitorias,
como determina o art. 231, mas também pela terra
nua. Estive agora, há uma semana, com a Drª Marta,
tratando do assunto e discutindo um pouco a política
indigenista no Brasil. O Governo Federal precisa encarar em definitivo essas questões para encaminhar
a demarcação das terras indígenas definitivamente
e trazer tranquilidade para quem vive no campo, que
produz, que tem títulos dominiais registrados. Porque
nós não podemos viver neste ambiente de conflitos,
como vimos na Reserva Roosevelt, como vimos lá na
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Raposa Serra do Sol, hoje uma demarcação contínua.
O Advogado-Geral da União, Ministro Adams, acabou
de editar um decreto que foi sobrestado porque entraram embargos infringentes com relação à sentença do
STF quanto à demarcação contínua de Raposa Serra
do Sol, que, possivelmente, serão julgados agora, esta
semana. Portanto, Senador Suplicy, todos nós estamos
empenhados em buscar uma solução pacífica. Não há
saída. Eu conversei com a Drª Marta. Nós teremos que
buscar uma saída negociada com o Governo Federal,
com os Governos estaduais, com as prefeituras, com
as etnias, com os produtores. E as soluções estão aí
disponíveis. O próprio Presidente Lula adotou uma solução parecida no Estado do Tocantins. O Presidente
Lula inclusive, toda vez que eu o encontro, pergunta
se já resolveram questões indígenas que já o afligiam
quando ele foi Presidente. Pedi inclusive uma avaliação
para a Drª Marta de quanto seriam as indenizações
para resolver essas questões, até para que aproveitemos o Orçamento Geral da União de 2013 para
carimbar esses recursos, recursos que não seriam
contingenciados a partir de um acordo com o Governo Federal, com a Ministra Gleisi, com a Ministra Ideli
e com a Ministra Miriam Belchior, além do Ministro
José Eduardo Cardozo, que é o responsável pela área
e a quem está subordinada a Funai. Portanto, quero
saudar aqui, Senador Suplicy, o discurso de V.Exª – é
um tema importantíssimo, que merece uma atenção
especial – e registrar a iniciativa do Senador Paim.
Estaremos todos trabalhando no sentido de buscar
uma solução pacífica, uma solução condizente com a
realidade do nosso Estado e condizente com um Estado que quer paz, quer paz para garantir a história,
a cultura e a vida dos nossos indígenas, dos nossos
irmãos e irmãs indígenas, como também dar tranquilidade para os produtores que foram para lá, que ali
criaram seus filhos e que produzem, trabalham, geram
empregos, colaboram e ajudam no desenvolvimento
do nosso Estado e no desenvolvimento do Brasil. Por
isso eu queria saudar, Senador Suplicy, a vossa fala,
lendo aí essa carta do Cimi, que tem uma militância
forte também nessas questões, e, portanto, dizer que
todos nós estamos aí a postos, eu também estou absolutamente à disposição, não só por ser um Senador de
Mato Grosso do Sul, mas por trabalhar intensamente
aqui no Senado nesses debates, nos encaminhamentos necessários para que encontremos uma solução,
acima de tudo, como sempre diz o Senador Suplicy,
pelo diálogo, conduzindo tudo isso com espírito de
harmonia e, acima de tudo, preservando a vida. Muito
obrigado, Senador Suplicy, pelo aparte.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado por sua colaboração, exatamente no
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espírito do entendimento que acreditamos poderá ser
realizado, e, sobretudo, pela iniciativa do Presidente
Paulo Paim, uma vez que, na quinta-feira... E eu até
pediria a V. Exª que, antes de eu concluir, informe às autoridades e representantes tanto dos Guaranis-Kaiowás
e da Funai, pois, certamente, a Presidenta da Funai,
Marta Maria do Amaral Azevedo, acredito, representará
o Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo.
Quero assinalar que encaminhei, tanto ao Ministro José Eduardo Martins Cardozo quanto ao Desembargador Newton de Lucca, do Tribunal Federal da 3ª
Região, esta carta da Cimi, solicitando que, diante do
impasse histórico na política demarcatória e do aumento da violência intimidativa contra os silvícolas, sejam
prestadas informações acerca das providências que
vêm sendo adotadas pelo Governo Federal, pela Funai,
pelo Ministério da Justiça e pelo Tribunal Regional Federal para promover a demarcação das terras indígenas
a partir do respeito de suas garantias constitucionais.
Agradeço, Presidente Paulo Paim, se puder informar que autoridades foram convidadas e representantes da comunidade indígena também.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Agora. Se V. Exª concordar, leio já, no momento:
Audiência Pública
Assunto/Finalidade: Debater o suposto suicídio
coietivo dos índios da etnia Guarani-Kaiowá do
Mato Grosso do Sul.
Requerimento(s) de realização de audiência:
RDH 124/2012. Senador Paulo Paim [mas tem
o aval de V. Exª e também do Senador Rodrigo Rollemberg]
Convidados:
– Marco António Delfino, Procurador da República no Município de Dourados (representante
de: Déborah Duprat)
– Marta Maria do Amaral Azevedo, Presidente – Fundação Nacional do índio – FUNAI [e
também falando pelo Ministério da Justiça]
– José Aparecido Barcello de Lima, Procurador
do Estado do Mato Grosso do Sul (representante de: André Puccinelli)
– Eduardo Corrêa Riedel, Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária de Mato
Grosso do Sul
– Cléber César Buzatto, Secretário Executivo
do Conselho Indigenista Missionário (representante de: Dom Erwin Krautler)
– Eliseu Lopes Kaiowá, Liderança Atyguasú
– Tónico Benites, Antropólogo - Etnia Kaiowá
Esses são os que confirmaram até o momento.
Pode ver que aqui tem um representante do Governo
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brasileiro, do Ministério Público e, naturalmente, das
lideranças indígenas, como também da Funai e do Cimi.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado e parabéns, Senador Paulo Paim. V.
Exª, à frente da Comissão de Direitos Humanos, tem
justamente promovido reuniões em que problemas
tão difíceis e sérios como esses têm solução, na linha
daquilo que o Senador Delcídio está propondo: que
haja um melhor entendimento e, de forma pacífica,
uma solução.
Permita, para concluir, Sr. Presidente, citar e cumprimentar todos os Prefeitos eleitos no Estado de São
Paulo, complementando a minha observação inicial.
Em Andradina, o Prefeito Jamil Ono; em Araçatuba, Cido Prefeito; em Araras, Dr. Brambilla; em Barra
do Turvo, Henrique; em Barrinha, Katia; em Boa Esperança do Sul, Edinho Raminelli; em Bofete, Torão; em
Bragança Paulista, Fernão Dias; em Brodowski, Elvis
Carreira; em Cachoeira Paulista, João Luiz; em Carapicuíba, Sérgio Ribeiro; em Charqueada, Piazza; em
Coroados, Tute; em Cubatão, Márcia Rosa, reeleita; em
Divinolândia, Ismar; em Dobrada, Juninho; em Embu,
Chico Brito, reeleito; em Franco da Rocha, Kiko; em
Glicério, Itamar; em Guairá, Sérgio de Mello; em Guapiara, Jorge Sabino; em Guarulhos, reeleito, Sebastião
Almeida; em Hortolândia, Meira; em Ibiúna, Professor
Eduardo; em Iracemápolis, Valmir; em Itapirapuã Paulista, João Batista; em Itupeva, Ricardo Bocalon; em
Jacareí, reeleito, Hamilton; em Jaú, Rafael Agostini;
em José Bonifácio foi eleito o Padre Edimilson; em
Laranjal Paulista foi eleito Heitor Camarin; em Matão,
Chico Dumont; em Mauá, Donisete Braga; em Monte
Castelo, Pi; em Nazaré Paulista, Júnior; em Osasco,
Jorge Lapas; em Paraíso, Sílvia do André; em Patrocínio Paulista, Marcos Ferreira; em Pedreira, Professor
Carlos; em Piquete, Teca; em Promissão, Hamilton
Foz; em Queiroz, Rodrigo; em Ribeirão Branco, Sandro Sala; em Ribeirão Corrente, Airton Montanher; em
Rincão, Dudu Bolito; em Roseira, Jonas Polydoro; em
Sales, Charles; em Sales Oliveira, Fábio Graton; em
Salto, Juvenil Cirelli; em Santa Branca, Adriano Pereira; em Santo André, Carlos Grana; em Santo Antonio,
Luizão; em Santo Antonio do Pinhal, Júnior Advogado;
em São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, reeleito;
em São Joaquim da Barra, Dr. Marcelo Mian; em São
José dos Campos, Carlinhos Almeida; em São Paulo,
Fernando Haddad; em São Sebastião da Grama, Zé
da Doca; em Serra Azul, Marcelo Queiroz; em Taguaí,
Zaga; em Tanabi, Bel Repizo; em Taquaritinga, Dr.
Fúlvio Zuppani; em Ubatuba, Maurício; em Vera Cruz,
Fernando Simon.
Portanto, meus entusiásticos parabéns a todos
esses vencedores, eleitos pelo Partido dos Trabalha-
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dores, nos Municípios do Estado de São Paulo: 65
prefeitos eleitos.
Muito obrigado, Presidente Paulo Paim, pela tolerância.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Tomás Correia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy, um orador
inscrito. Agora, um Líder inscrito aqui, Walter Pinheiro. Depois de Walter Pinheiro, como orador inscrito, o
Senador Ivo Cassol. Depois, mais um Líder, e, depois,
Senador Jorge Viana. Depois, mais um Líder e Cidinho
Santos. Mais um Líder e Magno Malta. Mais um Líder
e Fernando Collor. Mas a maioria dos Líderes, aviso,
não se encontram aqui ou já falaram.
Agora, com a palavra o Líder Walter Pinheiro,
pelo tempo regimental de 20 minutos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, quero, meu caro Presidente desta
sessão, Paulo Paim, tocar num tema que V. Exª tem,
inclusive, acompanhado por diversas vezes aqui –
aliás, desde o dia em que cheguei aqui, tanto é que
apresentei em um projeto. Quero antes dizer aqui,
muito brevemente – vou ter oportunidade de fazer
isso na sessão de amanhã –, que o resultado do processo eleitoral no Estado da Bahia foi um resultado
extremamente positivo, como já ressaltou aqui o meu
companheiro Suplicy, a exemplo do que ocorreu em
São Paulo, no Brasil, no Acre, do meu companheiro
Jorge Viana. Eu diria, Jorge Viana, do ponto de vista
inclusive das conquistas.
No Estado da Bahia, das 417 prefeituras, o Partido
dos Trabalhadores conseguiu eleger 93 prefeitos. Noventa e três prefeitos – é importante dar esse registro
– dos 210 candidatos que tivemos em todo o Estado.
Se computarmos, inclusive, a chamada base aliada,
aqueles partidos que apoiam o nosso Governo no Estado e que têm também uma relação, no plano federal,
com a Presidenta Dilma, aqueles que também se articulam com a Presidenta Dilma, mas que, no Estado,
nos acompanham na gestão do Estado, chegaríamos
a quase 249, aí levando em consideração alguns partidos que não fazem parte da base e que, num processo
de transição, ainda discutem. Mas, seguramente, 248
prefeitos compõem essa chamada base no Estado da
Bahia, o que representa 83% do eleitorado baiano, ou
83% das prefeituras no Estado da Bahia.
Portanto, foi uma vitória expressiva. Aliados como
o PSB, da minha companheira Lídice da Mata, conquistaram 30 prefeituras. São aliados nossos, do PSD,
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do nosso Vice Otto Alencar, aliados do nosso companheiro Mário Negromonte, que preside o PP, aliados do
PC do B, presidido pelo companheiro Daniel Almeida,
enfim, dos Partidos que compõem a base aqui também no plano federal, como é o caso de uma parte
do PR, que nos apoia, também de uma parte que nos
apoia no Estado da Bahia. Enfim, essa composição é
importante para a gente firmar o que foi o resultado
do processo eleitoral. É claro que tivemos um desempenho extremamente positivo.
Registramos aqui a nossa campanha, na cidade
de Salvador. Quero aqui, inclusive, mandar um grande abraço para o meu companheiro Nelson Pelegrino
pela brilhante campanha. Não logramos êxito na eleição de Salvador, mas foi uma campanha recheada de
vitórias, de conquistas. Nelson começou a campanha
com os institutos de pesquisa apontando que ele teria
somente 11% do eleitorado. Portanto, chegamos ao
segundo turno, atingimos uma marca de mais de 46%.
Foi uma campanha em que Pelegrino apresentou propostas para a cidade de Salvador. A cidade resolveu
escolher outro projeto. Portanto, respeitamos essa decisão da cidade, assim como, ao longo de toda a nossa
trajetória, manteremos a nossa posição de continuar
lutando, contribuindo, levando recursos e defendendo
a nossa Salvador.
É o que faremos com os outros 416 Municípios do
Estado da Bahia, assim como em Vitória da Conquista,
onde o companheiro Guilherme ganhou a eleição no
segundo turno, e nas demais cidades. Não só como
Senador da República, aqui falo em meu nome, em
nome da companheira Lídice, e em nome, inclusive, do
companheiro João Durval. Tenho certeza de que esses
dois companheiros, a companheira Lídice e o companheiro João Durval, também se irmanam nessa política
de a gente atender a todos os Municípios do Estado
da Bahia através do nosso trabalho aqui no Senado
Federal. O resultado do processo eleitoral não levará,
de forma alguma, a uma mudança de conduta de um
companheiro como Pelegrino, que entregou sempre a
sua vida a essa causa pública e que fez, com esforço,
com dedicação, com amor, nessa campanha, nada
mais, nada menos do que apresentação de projetos
daquilo que, ao longo dos seus 22 anos de mandato
parlamentar e dos seus 30 anos de militância política,
fez com todo o empenho – e óbvio que o desejo nosso
foi adiado por um momento – de dirigir, de administrar
a cidade de Salvador que, por sinal, carece muito de
uma transformação profunda pelo que vem sofrendo
ao longo dos anos. Portanto, esse foi o esforço.
Quero aqui registrar que, assim como no Brasil, a
Bahia, inclusive proporcionalmente, foi o lugar em que
o PT mais conquistou em número de prefeituras. Só
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perdemos para Minas em quantidade, mas, na proporção, não. Estamos falando de Minas, se não me falha
a memória, de 114, para mais de 800 municípios; na
Bahia. estamos falando de 93 para 417. Portanto, é a
maior vitória do PT em todo o Brasil, comparando número de prefeituras com o número de vitórias obtidas
nesse pleito de 2012.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui, Senador Paulo Paim, chamar atenção de um
projeto que o Governo anunciou esta semana. V. Exª
é testemunha, Senador Paulo Paim, que venho insistindo muito no uso de tecnologia para facilitar a vida,
para incluir aqueles que não têm acesso a determinados serviços. Um deles, um serviço que batizamos
de bancarização, vai permitir que a população tenha
acesso a esse tipo de serviço. Por exemplo, pagar uma
conta, receber os recursos do Bolsa Família na cidade
onde mora, receber os recursos do programa Agricultura Familiar sem precisar se deslocar para a cidade
onde está a sede do banco, ou seja, que a população
possa fazer isso no local onde vive.
Estou falando do Senado, mas comecei essa discussão quando eu ainda era Deputado Federal e Patruz Ananias era Ministro do Desenvolvimento Social.
Fui ao Ministério para propor a inclusão dessa gente
que recebe o Bolsa Família na bancarização, indo ao
encontro de um projeto de que, na época, o Presidente
Lula tanto falava, de incluir as pessoas. Temos muita
pouca gente ainda com conta bancária. Era para utilizar isso. Muita gente dizia até: “vai ser difícil alguém
operar o celular para fazer essa operação.”
Que nada! Quando alguém faz uma recarga no
celular, essa é uma operação bancária, caro Jorge
Viana. A recarga do celular pré-pago é uma operação
bancária..Ora, vou dar outro exemplo bem claro. A urna
eletrônica tem um teclado de telefone por que, Magno
Malta? Porque todo mundo sabe usar um teclado. São
poucas pessoas, quando eu falo isso, se lembram desse negócio, ou seja, que o teclado da urna eletrônica
é igualzinho a um teclado de telefone. E quem pensou
na urna eletrônica desse jeito pensou exatamente por
isso. Como todo mundo já manipulava um telefone,
encontrar-se com a urna eletrônica seria exatamente
fácil para essa operação. E aí estou me referindo a
esse processo de bancarização
O Governo anunciou ontem que vai enviar ao
Congresso Nacional um projeto de lei para criar o serviço de pagamentos por meio do telefone celular. Obviamente que, na minha opinião, isso terá um impacto
muito grande para reduzir os custos das transações
bancárias. Talvez, durante muito tempo, podemos ter
sofrido pressões de alguns que têm interesse em que
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isso não se instale, para permitir, obviamente, continuar ganhando as taxas das transações bancárias.
A proposta do Governo vem exatamente ao encontro de um projeto de lei minha autoria que tramita
aqui no Senado, o PLS nº 635, de 11 de outubro de
2011, que dispõe sobre o sistema de pagamento e
transferência de valores monetários por meio de dispositivos móveis ou telefones celulares.
Justifiquei meu projeto afirmando que, embora
sofisticado fosse adotar essa tecnologia de ponta para
a realização de crédito, operações financeiras e várias
outras formas de pagamento, ao mesmo tempo, quero dizer que ser elitista, direcionando apenas para as
pessoas de alta renda, é um negócio equivocado no
uso dessa tecnologia.
Volto a lhe dizer, Senador Paulo Paim: o Brasil
tem mais de 250 milhões de celulares. Sabe quantos
são pré-pagos? Oitenta por cento são pré-pagos. Oitenta por cento, Jorge Viana, pouca gente sabe disso.
V. Exª pode até chegar e dizer: “mas tem Senador aqui
que tem dois, três.” Mas tem o pedreiro, o faxineiro, o
porteiro, o motorista de ônibus, o médico, o doutor, o
juiz etc, todo mundo que tem na mão o celular. E 80%
dos mais de 250 milhões são pré-pagos, ou seja, aquela operação que se paga antes de usar, só compra o
crédito. Portanto, está popularizada completamente
essa ferramenta.
É importante lembrar que, em determinadas regiões do País, a população é excluída do sistema financeiro. Quantas pessoas têm conta bancária neste
País, Jorge Viana?
Nós podemos falar, por exemplo, dos 15 milhões
que estamos tentando atingir com o Brasil Sem Miséria, tentando incluir essas pessoas. Essas pessoas não
têm conta bancária. Mas essas pessoas vão precisar se
relacionar com alguma forma de transação financeira.
Por que não fazer isso via celular? Qual é o problema?
Por que a gente não pode usar o celular para pagar o
Garantia-Safra? Esse exemplo, Jorge, eu usei, volto a
dizer, no ministério quando estive lá pela primeira vez.
Vou dar um exemplo na Bahia. O morador da cidade de Ruy Barbosa, que é ao lado da cidade de Itaberaba – a cidade de Itaberaba é onde fica a agência
do Banco do Nordeste –, o agricultor de Ruy Barbosa,
quando recebe o Garantia-Safra, tem que pegar uma
van, um ônibus, e ir até a cidade de Itaberaba, na agência do Banco do Nordeste, para receber o Garantia-Safra. Se a transação fosse por celular, ele receberia
na cidade dele mesmo. E se a transação pudesse ser
feita, meu caro Paulo Paim, num estabelecimento comercial, ele não só faria a transação via celular, como
compraria na sua cidade.
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Portanto, vejam a dimensão do que é a adoção
desse programa. O Garantia-Safra, Paulo Paim, é pago
para você resolver um problema de economia em cada
Município. O agricultor perdeu a produção por seca ou
por enchente, você paga esse seguro para que esse
agricultor possa, ganhando esse dinheiro, consumir.
Ao mesmo tempo, o agricultor que deixou de produzir na cidade influencia negativamente, essa queda
da produção – perdão – influencia negativamente na
economia da cidade. Ora, se o agricultor sai para a
cidade ao lado para adquirir os produtos, a função do
Garantia-Safra naquela cidade não cumpriu uma das
obrigações: vai matar a fome do agricultor, vai lhe dar
recursos no momento da escassez, mas não vai injetar
recurso na economia local.
Portanto, é mais uma ferramenta para resolver
esse problema. Foi visando atender exatamente essa
demanda da população excluída do sistema financeiro
que tomei a iniciativa de apresentar esse projeto. Não
é nada de novo no mundo isso, Paulo Paim, e não é
nada de novo no mundo da elite. Ora, essa transação
se processa hoje por diversas pessoas. O que é a bancarização pelo celular? Nada mais é do que Internet
banking. Nada mais é do que processam os americanos, os europeus e nada mais é do que processam os
quenianos. Há uma experiência no Quênia de inclusão
de 2 milhões de pessoas que recebem benefícios de
assistência através da operação celular, através da
bancarização.
Quem primeiro fez essa experiência no Quênia? A Fundação Gates. Foi inclusive motivado com
essa experiência do Quênia, apresentada no ano de
2009, no Congresso de Tecnologia Móvel na cidade
de Barcelona, foi isso que me fez procurar o Ministério
do Desenvolvimento Social à época para apresentar
essa proposta.
E, na época, uma das empresas, a Oi, tinha uma
bandeira que chamava Oi Pago, uma espécie de cartão
de crédito usando o celular. Hoje essa bandeira pertence ao Banco do Brasil. A Oi Pago, na época, portanto
até vender o Banco do Brasil, possuía 150 mil clientes
e 15 mil estabelecimentos comerciais cadastrados.
Ao invés de ser o dinheiro de plástico, é o dinheiro móvel, é o dinheiro virtual. A única diferença é
essa. Ao invés de passar o cartão, passa-se o celular.
Ah, mas isso pode ter problema! Mas que problema?
As transações que todo mundo hoje já, inclusive
todos executam em suas casas, pagando conta, acessando a sua conta pela Internet... Qual é o problema
de fazer isso pelo celular? E por que isso não pode
chegar à camada mais pobre da sociedade?
Ora, essas experiências internacionais de uso de
celular nas operações bancárias, e aí eu quero usar
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aqui um dado do próprio Ipea, revelando que 39,5% dos
brasileiros não têm conta bancária. E no Nordeste, o
número inclusive de excluídos chega a 52%. A inclusão
bancária é fundamental para o exercício da cidadania.
É a conta corrente na mão de cada um. Qual é o
problema? Os bancos perdem? Perdem nada. Ainda
que a transação seja feita pelo celular, a operação final é de banco. Portanto, não há que se opor a isso. A
população sem conta bancária identificada pelo Ipea
ela exige medidas para reverter essa situação.
O meu projeto toca exatamente, de forma muito
enfática, nessa questão. E a ideia é promover o acesso a essas contas bancárias por meio exatamente do
instrumento móvel. E não precisa ser nenhum smartphone de última geração. Ah, porque tem que ser
agora o Iphone 5 ou Samsung S3 ou coisa do gênero. Nada! Precisa não. Qualquer aparelho celular fará
essa operação.
Portanto, o sistema é para ser utilizado pela rede
móvel. Os aparelhos, os fabricantes, tranquilamente,
adaptam para esse tipo de uso. E, com mais de 250
milhões de linhas, é raro o brasileiro, hoje, que não
dispõe de um celular. Portanto, nós temos uma vantagem para esse tipo de serviço, que é exatamente a
capilaridade social que a telefonia móvel pode oferecer nessa hora: atender às zonas rurais, atender aos
serviços do Bolsa Família, atender aos serviços de um
modo geral – acho que é importante lembrar disso –,
para que o Banco do Nordeste, que é um banco com
poucas agências, se torne um banco permanente,
virtual, estando em cada lugar. Isso faz crescer a capacidade de ação desse banco.
É fundamental lembrar e relembrar aqui o sucesso dessas experiências. Eu falei do Quênia, mas essa
experiência também ocorre nas Filipinas. Isso não é
só uma experiência da 5ª Avenida de Nova York, ou
da Saint Honoré, em Paris, ou coisa do gênero. Essa é
uma experiência das Filipinas, do Quênia! Por que isso
não pode estar na Bahia? Por que isso não pode estar
no Norte do Brasil? Então essa importante decisão, a
famosa tecnologia do cartão SIM, sendo utilizado para
identificar, controlar, armazenar dados dos telefones
e as plataformas de SMS, os chamados torpedos. Todas essas coisas foram utilizadas exatamente para
permitir que a gente não só se comunique por celular,
mas utilize essa grande ferramenta como um caminho
para serviços.
Além disso, a inclusão de telefonia móvel, a inclusão bancária via telefonia móvel pode ser aproveitada para serviços como educação, saúde, segurança,
clima. Por que não orientar o agricultor pelo celular?
Qual é o problema? A Embrapa poder orientar a distância esses agricultores; avisar, do ponto de vista da
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emergência, comunicar via celular o que vai acontecer;
ou mesmo para o trânsito.
Esta é uma experiência, Jorge Viana, que se alastrou pelo mundo inteiro: a oportunidade de usar essa
ferramenta para levar serviços. Portanto, eu quero aqui
encerrar e dizer que já tive oportunidade de conversar
com o Ministério do Desenvolvimento Social sobre isso,
com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com
o Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, que,
aliás, esteve, neste ano, no Congresso de Tecnologia
Móvel, que acontece, anualmente, em Barcelona, no
mês de fevereiro.
Portanto, em 2013, nós teremos de novo mais
uma edição desse importante congresso que discute o
uso de tecnologia para a vida – acho que é importante
isso. Entendo que a sedimentação desse projeto merece a cobertura do dispositivo do diploma legal, uma
lei regulamentando a bancarização via telefonia móvel.
Louvo a atitude do Governo. Só faço aqui uma
ponderaçãozinha: o Governo poderia perder um pouquinho a síndrome de iniciativa. Poderia dar uma olhada
se há um projeto na Casa. Não há problema em ser o
meu projeto. Eu não quero isso; eu quero é aprovar o
projeto. Mas o Governo poderia dizer: “Existe um projetinho ali na Casa, vamos dar uma olhada.” E até dizer quais são as sugestões, quais são as críticas. Mas
está bom! Que venha o projeto do Governo, o nosso
será apensado. Eu até fico alegre, porque o Governo
vai mandar o projeto e nós vamos ter a oportunidade de aprová-lo. Mais do que a iniciativa, eu prefiro a
aprovação da matéria e o serviço chegando à ponta.
Portanto, eu creio que...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me, V. Exª, Senador Walter Pinheiro?
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Pois não, Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
dar meu testemunho aqui, porque, desde o primeiro
momento em que aqui cheguei, já havia ouvido V. Exª
e interagimos a respeito, quando estava na Câmara
dos Deputados. Mas, já nos primeiros dias de nossa
interação aqui no Senado Federal...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
quis aproveitar inclusive o projeto de renda mínima, de
V. Exª, e adotar essa ferramenta como a de execução
desse projeto. E sugeri a V. Exª, inclusive, que fosse
ao Quênia para ver essa experiência. Está lembrado?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Exatamente. Por isso que eu fiz questão de dar meu testemunho. Quando vi, de ontem para hoje, a entrevista
do Ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, de
que o Governo brasileiro vai levar adiante a ideia de
se utilizar os telefones celulares até para realização
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de pagamentos das formas mais variadas, conforme
V. Exª aqui salienta, eu me lembrei de seu estímulo e
acho mais do que justo que o Governo brasileiro, que
o próprio Ministro Paulo Bernardo, peça para que seu
projeto seja apensado à iniciativa do Poder Executivo.
É mais do que natural; aliás, é regimental. Então, V.
Exª é um dos pioneiros dessa ótima iniciativa que vem
dando resultados. Eu me lembro que comentei com V.
Exª que, na semana que tivemos esse diálogo, tinha
acabado de sair uma reportagem na revista Times sobre o sucesso dessa forma de utilização dos aparelhos
celulares no Quênia e outros países da África. Meus
cumprimentos, portanto.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Agradeço, Senador Suplicy. Quero aqui dizer da minha plena e total alegria, pois hoje estamos falando
de um desenvolvimento de tecnologia que se aplica
em todos os cantos. Eu falei do Quênia, das Filipinas,
mas é uma experiência que já acontece na América
Latina, em diversos lugares, e é uma experiência que
se processa no dia a dia na vida de todos nós, aqui no
Brasil. O que precisamos fazer agora é pegar essas
experiências e, como numa gíria muito própria do setor,
conseguir “linkar” isso para que as pessoas possam
utilizar no seu cotidiano. Não importa a condição social,
não importa a localização geográfica, o que importa é
que a gente utilize essa ferramenta dos novos tempos
para facilitar a vida das pessoas em todas as frentes.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra, de imediato, ao nobre Senador
Ivo Cassol. (Pausa.)
Senador Walter Pinheiro, enquanto S. Exª não
chega à tribuna, quero dizer que houve uma grande
reunião no Rio sobre a questão de Santo Amaro. Estava lá um assessor de V. Exª e, também, um nosso.
Vamos tratar desse tema num momento adequado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pois não, pela ordem.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Sr. Presidente, só para esclarecer, gostaria de saber
qual é a ordem dos inscritos, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – É a mesma ordem que agora eu explicava ao
nosso ex-Presidente Collor de Mello: Ivo Cassol; em
seguida, um líder, que, no caso, será V. Exª, uma vez
que os outros não estão aqui. Antes de V. Exª seriam
Eduardo Braga e Inácio Arruda, mas, como nenhum
dos dois aqui está, entendo eu, então, que será V. Exª.
Em seguida, os Senadores Jorge Viana, Magno Malta
e o ex-Presidente Fernando Collor.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente. Srªs e Srs. Senadores, e é com
alegria que, mais uma vez, uso a tribuna desta Casa.
Eu, da tribuna desta Casa, gostaria apenas de
falar das coisas boas que acontecem no Brasil, que
acontecem no Estado de Rondônia, mas nem sempre
a gente pode falar só de coisas boas; nós temos muitos pesadelos. Infelizmente, muitos dos sonhos que o
próprio eleitorado busca em período de eleição, depois,
viram pesadelos. Esses fatos, infelizmente, aconteceram e acontecem no nosso Estado, em Rondônia.
Há dois anos criaram, no Estado de Rondônia, o
mito de uma nova Rondônia, como se a nova Rondônia, os novos agentes políticos que iam fazer frente à
administração do Estado fossem o “bicho da goiaba”,
fossem os bambambãs da verdade e da transformação.
Mas, ao mesmo tempo, nós também temos coisas boas no Estado de Rondônia. E, aqui, eu tenho,
nas mãos a arrecadação do Estado. Enquanto muitos
ficam chorando, dizendo que não têm dinheiro para
muita coisa, a arrecadação supera o orçamento em
quase meio milhão de reais no Estado de Rondônia.
Então, no nosso Estado de Rondônia, com todos os problemas sociais que possui, bem como de
segurança, na área de saúde, em todos os lugares,
mesmo assim, a arrecadação, ano após ano, tem aumentado. Eu fico feliz com isso. O que eu não consigo
entender – e lá fui governador por dois mandatos – é
que eu conseguia, na época, como governador, fazer
muita coisa com recursos próprios, enquanto, hoje,
na atual administração, na atual conjuntura, nós não
conseguimos, infelizmente, vislumbrar nada.
Assistimos, sim, ao programa que deu mais de um
bilhão de isenção às usinas; assistimos, sim, ao Estado
se endividar em mais de R$1,2 bilhão. Mas R$1,2 bilhão? Como assim? É isso mesmo: R$168 milhões que
foram aprovados em março de 2010; R$111 milhões que
foram aprovados, como contrapartida do saneamento
básico – e vão perder recursos da ordem de R$539
milhões se não colocarem uma equipe que tire o pé do
chão e aproveite esses recursos, fruto de um acordo
feito com a Presidente Dilma, na época Ministra. Ainda
mais: R$10 milhões para o pró-fiscalização, que foram
aprovados aqui nesta Casa; mais R$543 milhões... E,
na oportunidade, eu fui à Assembleia Legislativa, fui
o único que tive coragem de enfrentar toda a cúpula
do Governo, quando, na verdade, tentaram mostrar
que era solução um empréstimo de R$543 milhões e,
como se não bastasse, fizeram mais um empréstimo
de R$538 milhões.
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Assim, já endividaram e estão endividando o Estado em mais de R$1,2 bilhão. Quem vai pagar essa
conta? Não se preocupem. Com certeza, somos todos
nós. Infelizmente, é isso o que acontece.
Mas onde vai ser investido? Muita expectativa se
cria e pouca coisa se faz. Não foi assim no passado! A
dívida que deixaram do Banco Beron – e numa outra
oportunidade vou falar dos culpados, de quem foram
políticos que se beneficiaram com esses recursos, com
esse dinheiro. E da nossa Ceron/Eletrobrás, que hoje
não é mais nossa, que também já foi para o ralo, e a
dívida que todo mês nós pagamos, mais de R$23 milhões, a depender da arrecadação que é descontada.
Ao mesmo tempo, quando vemos o lado positivo, com o aumento da receita em mais de meio bilhão
de reais no orçamento, conforme palavras do próprio
Presidente da Assembleia Legislativa, nós também
queremos parabenizar o Tribunal de Contas do Estado, que não está deixando processos licitatórios viciados continuarem em frente. E isso já resultou em uma
economia de mais de R$534 milhões. São dados que
a imprensa local tem divulgado, e a população sabe
que são importantes. Infelizmente, é isto que, muitas
vezes, pendura em algum governo.
Da mesma maneira, o Governo do Estado usa
dinheiro fantasma, por incrível que pareça!
Senador Petecão, usaram R$169 milhões do orçamento indevidamente, de um empréstimo que havia.
Desviaram o objeto, e hoje estão às escuras para poderem consertar o erro que cometeram. Infelizmente,
isso é falta de gestão!
Estou passando esses dados aqui porque todo
bandido precisa de um advogado; todo criminoso precisa de advogado. Qualquer indiciado, qualquer um que
seja processado precisa de advogado. Até os mensaleiros também precisaram de advogado. E tentaram
dizer para a maior Corte do nosso País que era caixa
dois. Mas, mesmo assim, os advogados não conseguiram convencer a Corte e essas pessoas estão sendo
condenadas.
Da mesma maneira que esse dinheiro foi usado
irregularmente, indevidamente, nós precisamos nos
conscientizar de que o prejudicado, infelizmente, é a
população.
Não bastasse isso, eu quero aqui lembrar que,
infelizmente, estamos vivendo várias situações escuras no Estado de Rondônia. Mesmo que alguém venha
defender o Governo do Estado, não precisa falar para
mim não. Eu quero que fale para o povo de Rondônia
sobre essas denúncias que estão aqui em minhas
mãos – uma parte delas apenas, porque ainda tenho
muitas. Eu tenho até denúncia – quero aqui também
dizer – de em que gabinete estavam lotados alguns
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daqueles que foram ou estão sendo investigados e
fiscalizados. Mas não estou aqui buscando picuinhas,
mas buscando contribuir com o povo do meu Estado
de Rondônia.
“Governo não paga contas telefônicas de delegacias desde maio: sistema é cortado no interior”.
Nem sequer Boletim de Ocorrência, Internet. “Caos na
segurança: falta de viaturas compromete a segurança
da população”. Mas a maioria das viaturas é alugada!
Ocorre que, infelizmente, não pagam os fornecedores,
não pagam os terceirizados, não pagam os que estão
prestando o serviço, que alugaram essas viaturas. E
eles não têm dinheiro sequer para pagar o IPVA.
Não bastasse isso, em muitos Municípios pequenos as viaturas são consertadas e mais uma vez
voltamos a viver o passado. Não sei se recordam da
época em que a Polícia Militar vivia com pires na mão,
pedindo esmolas para comerciantes e prefeitos, para
as prefeituras que já estão quebradas, por causa do
desconto do IPI e da baixa arrecadação. Infelizmente
a situação da segurança está um caos, a situação está
feia e mais uma vez quem está pagando é a população.
Não bastasse isso, há poucos dias tivemos também um discurso na nossa Casa co-irmã, Câmara dos
Deputados, do Deputado Marcos Rogério, lamentando
o caos na saúde em Rondônia.
Estou aqui passando dados porque sei que o
Governador precisa de defensores, especialmente de
colegas e amigos do seu Partido, ao mesmo tempo
eu não vou aceitar que coloquem em meus ombros
roubalheira, sem-vergonhice, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Senador Collor, demais Senadores, como se
fosse do meu Governo.
Na época em que eu era Governador do Estado
de Rondônia, na época sendo Governador do Estado de Rondônia por dois mandatos, fui o Governador
mais investigado deste País, pela denúncia que fiz dos
maus políticos, matéria veiculada no Fantástico em nível nacional. A Operação Termópilas, que prendeu ano
passado, no começo do Governo da nova Rondônia,
14 na calada da noite ou na madrugada, 14 que faziam
parte de um esquema de desvio do dinheiro público, da
saúde pública do povo, para comprar remédios, para
comprar seringas, comprar Anador, comprar remédios
para a febre, remédios para diabete, remédios para
tudo, comprar materiais ortopédicos, infelizmente esses desvios causaram um prejuízo de R$23 milhões.
Isso foi o que o Ministério Público apurou. Mas o desvio é muito maior.
Dei entrada, na semana passada, na última quinta-feira, na última terça-feira da semana passada, no
Ministério Público Federal e no Ministério Público Estadual, em documentos que tenho de desvio de pra-
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ticamente R$5 milhões, Sr. Presidente, de materiais
ortopédicos. O sistema é fraudulento, é um esquema
horroroso, as pessoas estão deixando de fazer cirurgias.
Esses dados estão aqui, esses dados estão nas
minhas mãos. Infelizmente, é o preço que o povo do
Estado de Rondônia está pagando pela expectativa
que foi criada com essa Nova Rondônia.
Aí vem o próprio Secretário de Comunicação do
Estado e diz: “Não, a operação, a denúncia começou
com o Cassol”. Se fosse comigo, lá atrás, eu tinha botado esses para correr. Ladrão na minha administração não se cria. Desonesto não fica. Portanto, houve
começo de investigação, e ela se encerrou, porque
não teve nada contra. “Ah, mas teve alguém que fez
um pagamento que a Justiça disse que não é para
pagar”. Esse alguém que pagou tem de ser punido
e responsabilizado na forma da lei. E eu já não fazia
mais parte do governo.
Ao mesmo tempo, essa Operação Termópilas, no
Estado de Rondônia, que cassou um deputado estadual, que desviou mais de R$23 milhões, que prendeu
14 pessoas, não foi no meu governo.
“Ah, mas o contrato já existia”. E qual é o governo
em que contrato não é contínuo? A maioria dos contratos é contínua. Só que, na nossa época, não tinha
ninguém que ia lá pedir propina, não tinha ninguém que
ia lá tentar estorcer as pessoas para poder arrancar dinheiro para levar vantagem. Na nossa época, nós não
admitíamos essa prática do jeito que estavam fazendo,
da maneira que fizeram no ano passado.
A polícia levantou, a polícia prendeu, mas ainda
não se encerrou a investigação, porque o depoimento
do José Batista, Secretário de Saúde, naquele documento, diz na conta de quem ele depositou o dinheiro.
Ainda não veio à tona. E eu quero saber por que ainda não veio. Eu sei na conta de quem foi. Em breve,
a população de Rondônia também vai ficar sabendo.
Não adianta o atual Governo, a equipe dele ou
alguns defensores aqui, nesta Casa, quererem imputar a mim, porque começou a investigação lá atrás.
A investigação pode ter começado há 10 anos, mas
começou e não teve nada contra. Então, não apurou
nada e não pegou nada. A partir do momento em que
pegou alguém, imediatamente, essa operação deu resultado com a prisão e a cassação das pessoas que
fizeram parte disso.
Eu emiti uma nota contra o Secretário de Comunicação. Em vez de ficar preocupado em responder
o Senador Ivo Cassol, que ele se preocupe em botar
remédio no hospital, que se preocupe em comprar
gasolina para a polícia civil e a polícia miltar, que se
preocupe em comprar caneta, papel higiênico para
botar nos banheiros, vassoura para poder limpar as
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delegacias, pois, hoje, nem isso para limpar as delegacias tem o pessoal que faz a parte da limpeza dentro,
as copeiras que fazem o serviço . É com isso que tem
de se preocupar, mas fizeram o contrário.
E aí vem mais ainda, Sr. Presidente. Vem o Secretário de Segurança Pública e diz o seguinte – olhem
a matéria dele:
“Secretário de saúde alega falência no Estado
para não conceder aumento aos servidores da área
da saúde”.
Mas criaram uma expectativa e não cumpriram.
Deixaram em vão. Deixaram a padecer essas pessoas
que tanto precisavam. Infelizmente, na área da saúde,
essa denúncia que apresentei na semana passada é
tão grave, tão grave! Há documento anexo que prova
que foi feito o processo, que foi feito o procedimento,
mas houve o desvio do material ortopédico.
Não é diferente também: Ministério Público obtém
liminar que obriga Estado a comprar materiais para cirurgias no Hospital Regional de Cacoal. Infelizmente,
Sr. Presidente, é dessa maneira que funciona e que
funcionou, é só na pressão, só na marra. E aí tentam
debater, dizendo que do caos estampado em Rondônia hoje o culpado é Ivo Cassol.
Mas o que querem colocar nas minhas costas?
Não estou aqui dizendo que fulano é culpado, que
beltrano é culpado. Estou dizendo que o mau gestor
infelizmente é o Governador. Ele é que tem de fazer a
faxina. Ele é que tem de fazer a limpa. Ele é que tem
de trocar uma parte do secretariado. Ele é que precisa fazer uma gestão, para poder recuperar o Estado
de Rondônia, a sua credibilidade e a autoestima do
nosso povo.
A crise que há hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, em nosso Estado, não é a das usinas, ainda
não. É uma crise ainda, infelizmente, de falta de gestão.
“Dinheiro desviado da SESAU explica situação
caótica da saúde [pública] em Rondônia [...].”
Mas aqui ainda há uma situação mais grave, e
as pessoas conhecem. Houve um acidente, há poucos
dias, na cidade de Pimenta Bueno, no entroncamento do
posto do antigo Pedrinho. E houve mortes no acidente,
mas uma pessoa sobreviveu: o filho do Presidente da
Câmara Municipal de Espigão do Oeste, Décio Júnior.
Quero lhe mandar um abraço, desejar-lhe melhora, para
que se recupere e consiga em breve estar no meio da
juventude, curtindo a vida e também assumindo seus
compromissos no dia a dia.
Até para dar a ele o primeiro remédio, Sr. Presidente, até para medicá-lo, o Vereador e Presidente da
Câmara teve de botar a mão no bolso para comprar
o remédio. Ele teve de comprar o remédio, a hástia
que está na perna até hoje. Teve que comprar o fi-
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xador externo, a hástia interna. Gastou mais de R$6
mil para comprar. Mas o Vereador teve o dinheiro. Ele
pôde comprar. E como fica a maioria das pessoas do
nosso Estado, que não tem dinheiro para comprar e
que sofre acidente de moto ou de carro?
Então, infelizmente, aquilo a que assistimos, o
que vemos é muitas vezes as pessoas querendo fazer
uma defesa. Acho até louvável a defesa; cada um tem
direito à defesa. Mas tem defesa que é indefensável.
Defesa da saúde pública...
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Cassol?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ...a falta
de recursos. Fiz esse discurso da tribuna desta Casa.
Esses 23 milhões que foram desviados não foram desviados no governo de que fazia parte o Ivo Cassol, que
era o governador, nem no governo João Cahulla. Isso foi
desviado no ano passado, quando criaram, na época,
quando o Jornal Nacional, o JN no ar, noticiou não o
caos, mas a calamidade pública na saúde. Infelizmente, a saúde, hoje, no nosso Estado de Rondônia...No
Hospital de Base falta material para cirurgia, no João
Paulo II falta remédio, em todas as áreas está faltando.
É isso que está acontecendo. E não é só na área da
saúde não! É na área da segurança, é na área da educação, em todas as áreas. Só falta uma coisa: gestão.
Por que estou aqui dizendo que o Governador é o
responsável? Ele é o responsável porque o povo votou
nele, o povo escolheu. Escolhe o prefeito, e o prefeito
vai ter a cara dos secretários que ele colocar. O governador é escolhido pelo povo, então ele tem de ir para
frente e assumir esse compromisso junto à população.
Portanto, nessa caminhada que temos...
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Cassol?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com certeza, Senador Tomás Correia, porque, da última vez,
V. Exª fez a defesa do eminente Governador, que é
do PMDB. Concordo que V. Exª tem de fazer a defesa
para mostrar serviço, mas, ao mesmo tempo, relatei
todos esses dados e tenho o documento na mão, que
assim V. Exª possa também fazer uso e dizer ao Governador: “Pelo amor de Deus, me tire dessa enrascada.
Pelo menos, conserte especialmente a saúde, para
que possamos ter uma saúde à altura do que o povo
do Estado de Rondônia merece”. Além disso, o Vereador Décio, do seu Partido, do PMDB, Presidente da
Câmara Municipal de Espigão do Oeste, tem um filho
que sofreu um acidente e ele teve de botar a mão no
bolso para comprar medicamentos, porque nem isso
tinha o hospital. É isso que tenho levantado e que levantei, Senador Tomás Correia, naquele dia que V. Exª
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usou da palavra para fazer a defesa, e eu não estava
aqui, pois tinha compromissos no Estado.
Não estou aqui xingando o Governador, não estou aqui ofendendo o Governador. Estou dizendo que
o Governador é o culpado, porque ele foi eleito pelo
voto do povo para representar a população do Estado
de Rondônia. Portanto, esse caos que existe hoje foi
causado pelo governo dele, pelo governo da nova Rondônia e não pelo governo do ex-Governador Ivo Cassol.
V. Exª tem o aparte.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Agradeço a V. Exª, Senador Ivo Cassol, por me conceder
este aparte, mas quero dizer que não é nenhum sacrifício de minha parte defender o Governador Confúcio
Moura. Quando coloquei as questões na tribuna, eu o fiz
com todo respeito a V. Exª, que merece, é um Senador
de meu Estado que está aqui cumprindo seu papel de
Senador da Oposição e trazendo dados, naturalmente
V. Exª está dando à Casa informações.
Mas V. Exª há de convir que não se pode responsabilizar o Governador por todos os atos do Secretário.
V. Exª diz: “Mas o responsável é o Governador”. Veja
V. Exª: em 2003/2004, portanto no governo de V. Exª,
houve um desvio de material do Hospital João Paulo II para uma clínica particular, e foi condenado, em
função de uma ação civil pública, o seu Secretário de
Saúde. Isso não me autoriza a dizer que V. Exª seja
responsável por isso diretamente, foi um ato do seu
Secretário. Portanto, eu queria só que V. Exª compreendesse que também no governo atual o Governador
Confúcio Moura tem tomado todas as providências para
apurar as irregularidades que ocorrem na Secretaria.
Inclusive, a Operação Termópilas foi uma solicitação
dele, Governador Confúcio Moura. Eu quero lembrar
V. Exª... V. Exª conhece o Governador Confúcio, sabe
que é um homem de bem, um homem responsável,
um homem sério. V. Exª não tem dúvida disso, espero
que não tenha...
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Tenho.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V.
Exª conhece o Confúcio há muitos anos, sabe que é
um médico altamente conceituado, foi Deputado Federal, foi prefeito da nossa cidade de Ariquemes. V. Exª
o conhece, portanto, V. Exª não pode pôr em dúvida o
comportamento ético e moral de um homem contra o
qual nunca pesou nenhuma acusação. Agora, obviamente que, quando escolhe um secretário de forma
equivocada... E aí eu concordo com V. Exª: a escolha
do Secretário de Saúde foi equivocada, ele cometeu
todos esses erros, com empresas que vinham... E aí
confirmo de novo com V. Exª: todas essas empresas
vinham contratadas por governos anteriores... Dizer
que, aí, V. Exª é responsável por isso, que cometeu
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irregularidades... Eu não estou dizendo isso, mas também quero lembrar que, no governo do antecessor de
V. Exª, do sucessor de V. Exª, seu Vice-Governador,
foram pagos R$6 milhões de forma irregular, apesar
de haver, inclusive, uma liminar concedida pela Justiça.
No entanto, o governo pagou no dia exato, 31 de dezembro, último dia de governo, R$6 milhões – também
na área de saúde. Portanto, Senador Cassol, quero
só colocar para V. Exª que é preciso que nós façamos
uma diferenciação. V. Exª não pode jogar na responsabilidade pessoal do Governador todos os atos que
ocorram dentro do governo. É claro que ele é o responsável, não há dúvida alguma, mas daí a dizer que ele
é o responsável, que ele é irresponsável... Não, não é
assim, Senador Cassol. Quero só lembrar a V. Exª – e
falo isso com todo respeito que V. Exª merece de mim
e com toda consideração que V. Exª também de mim
merece – que o Governador Confúcio Moura é uma
pessoa séria, foi prefeito de Ariquemes por dois mandatos, nunca se levantou contra o Governador Confúcio Moura uma única palha sequer de dúvida ou de
suspeita. Portanto, é um homem que tenho como um
homem correto, um homem sério, um homem probo. E
quero convocar V. Exª para que eu e V. Exª, o Senador
Raupp, o Senador Acir Gurgacz, todos nós, Senador
Cassol.E quero convocar V. Exª para que nos juntemos aqui, eu, V. Exª, o Senador Raupp e o Senador
Acir Gurgacz, todos nós, Senador Cassol, sem medir
esforços, para defender o Estado, para defender os
nossos interesses, para defender Rondônia.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Eu
tenho certeza de que V. Exª será um grande defensor
dessa causa.
Agradeço a V. Exª, pedindo desculpa pelo alongamento do aparte.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado pelo aparte.
Eu só queria lembrá-lo de que quem denunciou,
no avião, ao Governador Confúcio Moura a corrupção
e o desvio que tinha dentro da saúde fui eu, em um
voo em que faziam parte o Lenzi, que é do PMDB, o
Denis Baú e o Deputado Garçon também. Eu que disse dos erros que havia.
E a denúncia que fiz essa semana para o Ministério Público é nova. É de agora; aconteceu há poucos
meses. Aquilo que você levantou sobre a questão do
pagamento no final do mês de dezembro de 2010, eu
falei no meu pronunciamento que, quando descumprir
o modo judicial, quem pagou tem de ser responsabilizado por isso. Foi no final do governo, e não foi no
meu governo, foi no governo Caúla.
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Quando o senhor falou de 2002, 2003, 2004, eu
lembro bem esse fato, o Estado não tinha profissionais
à altura para fazer cirurgia, e o hospital particular tinha,
mas não tinha material. E o material eu tinha. Nós emprestamos o material, nós emprestamos o material para
o hospital particular; foi a título de empréstimo. Depois
devolveram o material e, mesmo assim, o Ministério
Público fez uma ação civil pública contra o diretor do
Hospital João Paulo II. Mas, mesmo que tivesse de responder a mais dez ações civis públicas por emprestar
material ortopédico para não tirar vidas que estão aí
para perder em qualquer instante, eu faria novamente.
Portanto, não procede o desvio do material. O que
aconteceu foi, simplesmente, o empréstimo do material e houve a devolução, tanto que, nos documentos
do processo, está tudo encaminhado.
E o que eu estou colocando aqui não é só na saúde. É o caso da falta de medicamento para o Hospital
de Cacoal, o sucateamento do Hospital de Buritis, o
sucateamento do Hospital de Extrema, a situação que
se está vivendo em Porto Velho.
Quando eu falo do Governador, é porque o povo
votou nele. O povo não votou no secretário. O povo,
quando votou para Senador, votou no Senador Raupp,
votou no Senador Tomás Correia. Então, os assessores
não podem ficar levando a culpa. O que o Governador
tem que fazer é trocar. E se me parece, já trocou quatro ou cinco secretários de saúde. E pelo jeito vai mais
um nos próximos dias. E é assim que está na maioria
das secretarias. Eu não sei qual é o critério de nomeação, mas eu só sei que o povo está pagando um preço
muito caro por isso.
Portanto, houve desvios. Quando era na minha
gestão como Governador, eu tomava providências
imediatamente. Imediatamente! Na nossa época havia
superlotação nos hospitais, mas não faltava material.
Havia atendimento. Hoje, a situação está um caos.
Então, o senhor, como Senador, e eu junto com
o senhor, nós podemos ir visitar in loco. Convido o senhor aqui, aqui nesta Casa, com a permissão do Presidente e dos Senadores, para nós irmos fazer uma
visita ao hospital – eles não me deixam entrar, nem
no João Paulo II. É ordem de que não posso entrar,
porque dizem que eu entro e vou filmando tudo; porque eu filmei no passado os políticos desonestos e
corruptos, e estão achando que eu vou fazer. E vamos
juntos, conversar com as pessoas, conversar com os
profissionais. Eu topo, aqui, fazer uma comissão, porque o caos que o povo está vivendo na saúde é muito
triste. E aí, são pessoas com problemas, pessoas sem
financeiro, pessoas com dificuldade, então, por isso,
que eu estou aqui fazendo a defesa. E o restante, com
certeza, o que eu puder fazer aqui nesta Casa, Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para ajudar que o
Estado de Rondônia vá bem, com certeza vocês nunca viram, Senador Tomás Correia, eu aqui atrapalhar
o Governo do Estado em nada, agora eu não posso
levar a culpa da incompetência e da falta de gestão
que está faltando lá.
Fica o meu abraço, obrigado e até a próxima
oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Ivo Cassol. Agora, como
Líder, Senador Eduardo Braga. Em seguida, como
orador inscrito, Senador Jorge Viana. E daí, como Líder, Senador Sérgio Petecão, porque é um Líder e um
inscrito, um Líder e um inscrito.
O Senador Eduardo Braga, por 20 minutos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V.
Exª, Sr. Presidente.
Venho hoje à tribuna, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para fazer aqui o reconhecimento público de
uma decisão tomada pelo Ministro Celso de Mello,
no dia de hoje, no Supremo Tribunal Federal, no que
diz respeito ao Estado do Amazonas em uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade, a Adin nº 4.635. O
Estado do Amazonas entrou contra benefícios fiscais
e guerra fiscal praticada pelo Governo do Estado de
São Paulo contra produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus.
Venho, portanto, Sr. Presidente, anunciar desta
tribuna mais uma vitória do trabalhador do Polo Industrial de Manaus contra seus inimigos e detratores,
contra aqueles que lutam com todas as armas para
esvaziar a Zona Franca e eliminar os incentivos que
a Constituição concedeu às suas indústrias para enfrentar a competição interna e externa.
Desde Governador do Amazonas e agora como
Senador pelo meu Estado, venho defendendo, sem
hesitação, todos os justos incentivos que a Constituição da República concedeu às empresas do Polo
Industrial e aos trabalhadores amazonenses. Seja na
esfera judicial, seja no âmbito político, venho insistindo na defesa intransigente dos direitos constitucionais
que nos foram concedidos para nos desenvolver e
nos ajudar a superar os obstáculos de um isolamento
enorme, em função das distâncias, e enorme em função das dificuldades de logística que enfrentamos. E o
fazemos na convicção de que estamos defendendo o
maior projeto de proteção do meio ambiente na maior
floresta tropical do universo.
Trata-se de uma experiência única no mundo: um
grande conglomerado industrial implantado no coração
da floresta amazônica, contribuindo para conservá-la
e preservá-la.
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No Amazonas, há três mil quilômetros distante dos grandes centros é que estamos praticando o
verdadeiro meio ambiente, defendendo a floresta de
seus predadores e criando emprego e renda para a
população amazonense, através de indústrias de alta
tecnologia, inclusive a indústria de informática. Mais
fácil é ser ambientalista na Avenida Paulista, ou nas
praias de Copacabana, ou de Ipanema, longe dos verdadeiros desafios da natureza e da floresta.
Temos orgulho de proclamar que muito do que
conseguimos – uma coexistência harmônica de fábricas e florestas – resultou de iniciativas que adotamos
quando Governador do Amazonas, das quais quero
destacar o Bolsa Floresta, o primeiro programa mundial
que tratou de estimular financeiramente os habitantes
das florestas para conservar e preservar os enormes
recursos naturais que ela abriga.
Sr. Presidente, a boa notícia para o Amazonas,
para a Zona Franca, para o trabalhador e para o industrial que trazemos a este plenário é que, através de
medida cautelar do Ministro Celso de Mello, o Supremo
Tribunal Federal (STF), uma vez mais, reafirmou sua
jurisprudência, segundo a qual, sem a concordância
do Conselho Nacional de Política Fazendáría (Confaz),
através da manifestação unânime de seus membros,
nenhum Estado pode conceder a seus produtos benefícios fiscais, permanentes ou pontuais, no âmbito
do ICMS, em detrimento dos mesmos produtos fabricados em outras unidades da Federação, exceção
apenas concedida pela Constituição da República ao
Polo industrial de Manaus.
A liminar agora concedida declara inconstitucionais dispositivos da Lei Estadual nº 6.374, de 1989,
Srs. Senadores – desde 1989 enfrentamos uma guerra
fiscal contra o Estado mais rico desta Federação –, e
do Decreto nº 45.900, de 2000, ambos do Estado de
São Paulo, através dos quais o Governador Geraldo
Alckmin concedeu benefícios fiscais na área do ICMS
à produção inclusive de tablets. Não apenas de tablets,
mas de celulares, de notebooks, de monitores de vídeo,
entre outros bens de informática, que, além dos benefícios da Lei de Informática, ainda recebem benefícios
em leis estaduais que visam única e exclusivamente a
acabar com a competitividade dos produtos produzidos no Polo Industrial de Manaus, criando ilegalmente
vantagens em prejuízo da nossa produção.
A decisão do eminente Ministro Celso de Mello
resultou da interposição de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) junto ao Supremo Tribunal
Federal pelo Governador do Amazonas, Omar Aziz,
em julho do ano passado, e que, em janeiro deste ano,
obteve parecer favorável do Sr. Procurador-Geral da
República, Roberto Gurgel. Ontem, o Ministro Celso
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de Mello, ao acolher o parecer, decidiu pela medida
cautelar, que terá efeito até que a matéria seja julgada
pelo Plenário do Supremo Tribunal.
Desejo salientar que o entendimento de que os
Estados não podem legislar sobre vantagens fiscais no
âmbito do ICMS,sem a concordância prévia do plenário
do Confaz já integra a jurisprudência do STF. Decisões
iguais à do Ministro Celso de Mello foram proferidas pelos Ministros Joaquim Barbosa, em agosto de 2011,
Cezar Peluso, em setembro, e Ricardo Lewandowski,
em novembro do mesmo ano.
No entendimento do Supremo, a concessão
de vantagens fiscais na área do ICMS pelos Estados,
sem a participação do Confaz, viola o art. 155, § 22,
inciso XII e letra “g” da Constituição.
Além de suspender o decreto paulista, a decisão
do Ministro Celso de Mello impede que outros dispositivos semelhantes sejam utilizados pelo Estado de São
Paulo para conceder novos benefícios fiscais ou financeiros, bem assim incentivos compensatórios pontuais,
dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do respectivo ônus tributário, em matéria
de ICMS, sem que tais medidas sejam precedidas da
necessária celebração de convênio no âmbito do Confaz.
Recordamos que os tablets produzidos em São
Paulo tiveram a alíquota do ICMS reduzida a zero, Sr.
Presidente, enquanto o mesmo produto fabricado no
Polo da Zona Franca de Manaus estaria sendo taxado
em 12% ao ingressar no mercado paulista – ora, essa
é uma concorrência absolutamente desleal contra o
povo trabalhador do Estado do Amazonas –, criando-se, dessa forma, uma intolerável discriminação.
Saudamos também, e com efusão, a observação
feita pelo Procurador-Geral da República, em seu parecer, segundo a qual, a Lei
Complementar nº 24, de 1975, que disciplina a
concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais
relativos ao ICMS, foi recepcionada pela Constituição
de 1988, conforme reconhecido por esta Corte em diversas ocasiões. Foi justamente sob o argumento de
que a Lei Complementar nº 24/1975 não foi acolhida
pela Constituição de 1988 que o Governo do Estado
de São Paulo ingressou, perante o Supremo Tribunal
Federal, com uma Adin, contestando os benefícios
fiscais concedidos pelo Estado do Amazonas, sob
a égide da Constituição da República, às empresas
instaladas no Pólo Industrial de Manaus, ou seja, na
Zona Franca de Manaus, por meio do crédito-estímulo
no âmbito do ICMS.
Em seu art. 15, essa Lei Complementar autoriza explicitamente o Estado do Amazonas a aplicar
benefícios e incentivos fiscais na área do ICMS, através de leis estaduais, sem a interferência do Confaz,
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única excessão prevista tanto na Constituição quanto
em lei infraconstitucional. Com essa constatação do
Procurador-Geral da República, cai por terra o argumento do Estado de São Paulo, e já podemos prever
o futuro da Adin patrocinada pelos paulistas.
Sr. Presidente, é preciso que todos entendam, de
uma vez por todas, que os incentivos fiscais concedidos
aos produtos fabricados no Polo Industrial estão claramente inseridos na Constituição e têm sido sistematicamente prorrogados através de emenda constitucional.
Neste Congresso, tramita uma Proposta de Emenda à Constituição, de iniciativa da Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, que se encontra na
Câmara dos Deputados, prorrogando esses incentivos
por mais 50 anos; e um projeto de lei complementar
autorizando a ampliação do território da Zona Franca
de Manaus para a região metropolitana de Manaus.
Assim, não se trata de uma concessão gratuita,
mas do pleno reconhecimento de que o Amazonas,
pelo seu isolamento físico e pelas dificuldades de acesso de seus produtos aos demais mercados do País,
precisa de um incentivo para compensar, pelo menos
parcialmente, essas dificuldades logísticas que interferem diretamente na competitividade de seus produtos
fora das fronteiras amazonenses.
Daí a nossa disposição de, tanto como Governador
do Amazonas quanto agora, na condição de seu representante no Senado, enfrentar com determinação, na
esfera jurídica ou no campo político, todas as tentativas
de desestabilizar a Zona Franca de Manaus, um dos
maiores conglomerados industriais da América Latina,
instalado no coração da floresta, contribuindo, de
forma decisiva, para conservar e preservar os recursos
naturais da região.
São os especialistas que dizem que 97% da floresta
do Estado do Amazonas estão preservados e convivendo
harmonicamente com as indústrias de última geração,
gerando emprego, renda e criando expectativas futuras
para o nosso povo e para a nosa gente.
Àqueles, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que não acreditavam que o Supremo seria capaz de
nos garantir aquilo que estabelece o pacto federativo
da nossa Constituição, aqui está mais uma resposta importante. E, ao mesmo tempo, àqueles que não
acreditavam que as vantagens comparativas estabelecidas pela MP, aprovada por esta Casa, conhecida
como MP do Tablet, no ano passado, que já estabelece a possibilidade de a produção de pelo menos 50%
do consumo interno do varejo brasileiro ser produzido
no Polo industrial de Manaus, seja de tablets, seja de
celulares, seja de notebooks, seja de netbooks, esta
é uma resposta importante.

Outubro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Posso dizer ao Plenário desta Casa e a todos
que nos assistem, Sr. Presidente, que essa decisão
– liminar, é verdade –, concedida pelo Ministro Celso
de Mello, alenta e traz segurança jurídica para que novos investimentos, novos empregos e novas fronteiras
econômicas surjam numa economia dinâmica, de uma
tecnologia inovadora, na fronteira da informática, onde a
maturidade e a morbidade dos produtos é muito rápida.
A cada momento, Sr. Presidente, uma nova tecnologia surge, e para isso precisamos ter velocidade.
Graças a Deus, graças à decisão do Supremo,
graças à sensibilidade do Ministro Celso de Mello essa
esperança e essa segurança jurídica são mais uma
vez repostas pelo Supremo Tribunal.
Quero, aqui, parabenizar o Supremo, parabenizar o Ministro Celso de Mello, parabenizar o Governo
do Estado, o Governador do Estado do Amazonas,
mas, acima de tudo, parabenizar os trabalhadores, os
investidores que acreditaram, que continuam acreditando e que haverão de acreditar, cada vez mais, nesse
importante Polo Industrial de Manaus, que garante a
conservação da floresta e a maior biodiversidade tropical do nosso Planeta.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Líder Eduardo Braga.
De imediato, passamos a palavra, como orador
inscrito, ao Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, querido amigo Senador
Paim, Senadores que estão aqui no plenário, Senador
Presidente Collor, Sérgio Petecão, Líder, cheguei do
Acre hoje e venho à tribuna para registrar nos Anais do
Senado Federal a eleição do novo Prefeito da capital
do Acre, Rio Branco, Marcus Alexandre.
Ele, um engenheiro de 35 anos, jovem, idealista,
ao longo dos últimos 14 anos nos ajudou a desenvolver
um conjunto de atividades no Acre, em especial em
Rio Branco, que o credenciaram a aceitar um convite
feito pelo PT, pela Frente Popular do Acre, pelo Governador Tião Viana, pelo Prefeito Angelim. E ele, que
ainda não havia sido candidato, que não havia concorrido a nenhuma eleição, embora sempre estando ao
nosso lado, nas nossas lutas, nos ajudando, fez uma
das campanhas mais bonitas de que tive o privilégio
de participar na minha terra.
Do outro lado, uma coligação forte de partidos,
com um candidato experiente do ponto de vista de
candidaturas: já havia disputado o governo, a prefeitura, enfim, já havia disputado o governo anteriormente,
ou seja, era a sua quarta eleição. Entretanto, tivemos
Marcus Alexandre como o mais votado no primeiro
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turno, com 85 mil votos em Rio Branco – uma votação
recorde histórica numa eleição em Rio Branco –, e, no
segundo turno, alcançando 90 mil votos, sendo eleito.
Posso dizer que a expectativa dos moradores de
Rio Branco é a melhor possível, Sr. Presidente, Senador Paulo Paim. A história de nossa gestão na Prefeitura de Rio Branco começou comigo em 92 e seguiu,
depois, com a eleição do Prefeito Angelim, que, agora,
completa oito anos. O Prefeito Angelim, de acordo com
os institutos de pesquisa, é, entre os prefeitos das capitais, aquele com a melhor avaliação considerado o
período próximo das eleições. Fez um bom trabalho;
é uma pessoa honrada que deixa seu nome escrito
nas boas e belas páginas da história de Rio Branco.
Agora, a nossa expectativa é de que, com o
Marcus Alexandre na prefeitura, possamos ter a administração municipal chegando onde ainda não foi
possível chegar.
A parceria com o Governador Tião Viana foi estabelecida ainda no primeiro dia de trabalho. Faço o
registro aqui, no plenário do Senado, que, ainda hoje,
o Prefeito eleito Marcus Alexandre fez uma visita ao
Prefeito Angelim e ao Governador Tião Viana, uma
visita de cortesia, mas que deu lugar também a duas
das primeiras reuniões de trabalho.
Marcus Alexandre segue agradecendo os votos.
E eu chego do Acre com uma sensação de dever cumprido, Presidente Collor, porque estamos vivendo a plenitude da democracia. Não têm sido fáceis as disputas
eleitorais, pois os partidos se organizam e estabelecem
as suas plataformas. E foi assim que o PT e a Frente
Popular conseguiram vencer essa eleição. Nós havíamos perdido a eleição de 2010, menos de dois anos
atrás, com a candidatura do Tião em Rio Branco, no
cargo majoritário de governador, para o mesmo candidato que foi derrotado agora por Marcus Alexandre.
Certamente, o excesso de confiança que tínhamos em 2010 foi transferido agora para os nossos
opositores. Eles, porque ganharam a última eleição,
achavam que essa já era uma fatura liquidada e não
adotaram as medidas que nós adotamos: humildade,
um trabalho de elaboração de um plano de governo
que durou meses, feita pelo Marcus Alexandre nos fins
de semana, envolvendo mais de duas mil pessoas. Ele
montou um bom plano e fez uma campanha que, acredito, cria um processo pedagógico, porque ele tomou
uma decisão apoiada por todos nós: não vamos fazer
comício; não vai haver candidato em cima de caminhão,
de trio elétrico, falando para o povo embaixo; não vai
haver carreata, vamos andar pela cidade.
Pelas minhas contas, o nosso candidato andou
mais de 700km em 118 dias – 700km a pé diariamente!
Eu andei muito com ele. É um jovem de 35 anos que
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gastou muita sola de botina, fazendo uma campanha
conversando com as pessoas nos lugares aonde a
prefeitura não chega, aonde as ações do nosso governo, que já fez tantas transformações no Acre, não
chegaram. E lá estávamos nós conversando com as
pessoas, explicando o porquê de não ter chegado, que
não dá para fazer tudo ao mesmo tempo.
Ele conhece Rio Branco como ninguém. Fez algo
que aprendi com o Presidente Lula, nas caravanas, e
com a maneira de o Presidente Lula andar pelo Brasil. Eu também, em 98, quando me preparava para ser
candidato ao governo do Acre, disse: “vou conhecer
o meu Estado, todo ele”. E, assim, passei pelo menos
seis meses navegando por todos os rios, andando
nas aldeias indígenas, em todas as vilas e lugarejos.
Quando me candidatei, eu era o acriano que mais
conhecia o Acre. Então, não tinha como falar de uma
região ou de um local por onde eu não houvesse passado. Fiz viagens a pé durante três pela mata; viagens
de barcos durante semanas. e a cavalo por dois dias.
E dessa maneira me aproximei dos problemas. Vivi o
drama das pessoas e aprendi com elas.
Marcus Alexandre fez mais ou menos isso nessa
eleição em Rio Branco. Ele andou em todos os bairros,
passou em centenas e milhares de ruas e foi incansável no sentido de ouvir. É um jovem, como falei, que
tem um trabalho prestado nos últimos 14 anos. E não
tenho nenhuma dúvida de que Rio Branco estará em
boas mãos a partir de janeiro do ano que vem.
Cumprimento os adversários que nós, talvez por
termos sido mais eficientes, mais aguerridos e até mais
humildes, conseguimos vencer.
Há, ainda, muita concertação a ser feita no trabalho do nosso Governo, da nossa Prefeitura e dos
nossos mandatos, porque é importante que se dê
sequência a esse acerto para que possamos, quem
sabe, ser merecedores de outras vitórias.
Mas o fato, Sr. Presidente e todos os que me
acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado,
é que é a mais longa experiência de governo do PT no
Acre. A mais longa. Nós estamos no décimo quarto ano
de governo, saindo de uma prefeitura de oito anos da
capital. Governávamos doze Municípios e perdemos,
no interior do Estado, prefeituras importantes, como
Brasileia, Xapuri, Assis Brasil, que governávamos há
doze anos, perdemos Porto Acre, Porto Walter, Santa
Rosa... O certo é que também tivemos vitórias importantes, como Tarauacá, Feijó, Marechal Thaumaturgo,
Bujari e, obviamente, a Prefeitura de Rio Branco.
Nossos prefeitos eleitos certamente vão poder
contar com a nossa dedicação, com a experiência
acumulada. Eu parabenizo a todos os que venceram,
parabenizo os vereadores eleitos pelo PT e digo que
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o Governador Tião Viana, que tem se dedicado tanto
ao interior do Acre, a tratar o Acre de maneira justa,
os 22 Municípios, vai seguir seu trabalho. Tem bons
projetos já aprovados, com recursos garantidos, e não
tenho dúvida de que vamos ter muito trabalho a partir
do ano que vem.
Espero que os prefeitos de oposição a nós que
ganharam as eleições também possam trabalhar para
melhorar a vida da população.
Queria então, por fim, Sr. Presidente, além de
mais uma vez cumprimentar Marcus Alexandre e Márcio Batista, nosso vice, agradecer a todos os partidos
da Frente Popular, a todos os apoios que recebemos,
o da Presidenta Dilma, que foi tão importante desde
o primeiro dia, do ex-Presidente Lula, dos nossos Ministros, Gilberto Carvalho foi o último a estar conosco
no Acre, a todos os apoios que tivemos, como o da ex-Ministra Marina, que também esteve conosco, assim
como o Senador Randolfe, nossos colegas de bancada
também, que apoiaram, e especialmente a população
acriana, porque essa eleição teve um gosto especial.
Houve um grande envolvimento da população de Rio
Branco, defendendo a candidatura do Marcos Alexandre. Não tenho dúvida de que é a melhor proposta. O
candidato mais preparado venceu a eleição, Senador
Paim, em Rio Branco.
Isso é muito importante, porque estou aqui neste
mandato e quero me sentir sempre útil. Quero colocar
este mandato sempre a serviço do meu Estado. Digo,
daqui, sem nenhuma soberba, que, certamente, teria
dificuldades para prestar este serviço para Rio Branco
se não tivéssemos vencido. Certamente, encontraria
um caminho para servir ao povo de Rio Branco.
Sempre aprendi que ganhando ou perdendo eleições devemos tirar lições. Eu gosto de tirar lições quando ganho, porque quando perdemos somos obrigados
a tirar lições, mas é voluntário tirar lições da vitória. A
primeira delas, posso dizer, é que é intenção do Marcos
Alexandre e de todos nós descer do palanque imediatamente, unir a cidade de Rio Branco, pois as famílias
se dividiram, as pessoas que se gostam se dividiram,
e isso não é bom para Rio Branco. É parte da beleza
do processo democrático, da disputa, que foi limpa.
Quero aqui dizer que, hoje, recebi a visita, em
meu gabinete, do Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Acre, o Desembargador Pedro Ranzi, que
está aqui visitando todos os Deputados e Senadores,
pleiteando emendas para o TRE do Acre, para que
os fóruns possam ser concluídos. E eu o parabenizei,
porque nós vivemos uma eleição terrível em 2010, no
Acre, em que algumas autoridades da Justiça Eleitoral se sentiram acima do bem e do mal, meteram os
pés pelas mãos, agiram fora da lei e, certamente, não
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vai tardar a terem que responder por terem agido de
maneira criminosa.
Estou me referindo a algumas pessoas que tinham a responsabilidade de conduzir o pleito em 2010.
Sentiram-se acima da Constituição e agiram fora dela.
Sentiram-se acima do bem e do mal e agiram fora
da lei. A eleição foi intranquila, foi injusta. Não estou
falando porque perdi; estou falando porque ganhei a
eleição. Mas isso é inaceitável em um País que lutou
tanto pela redemocratização.
Já este ano, não. Sem querer aparecer, com a
condução baseada estritamente na lei, tivemos uma
eleição limpa, tranquila, em que a maior autoridade da
eleição era o eleitor; não era juiz nem era a polícia,
era o eleitor. Não houve maiores problemas. Ganhou
aquele que trabalhou mais, que apresentou as melhores propostas. Foi uma eleição muito mais tranquila em
Rio Branco e também no interior do Estado.
Faço este registro, mais uma vez parabenizando
o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, os
juízes e juízas, promotores e promotoras e todos os
que atuaram na eleição, porque foi uma eleição limpa,
uma eleição tranquila, em que prevaleceu a democracia e a vontade do eleitor; diferente da eleição de
2010, em que eu venci e em que o Governador Tião
Viana venceu. Mas, certamente, com a conclusão dos
processos que ainda estão em curso, teremos ainda
a abertura de outros para cobrar a responsabilidade
de quem foi irresponsável e abusou da autoridade que
tinha na condução da eleição de 2010.
Então, eu queria também, aqui da tribuna, para
concluir, parabenizar o Presidente de meu Partido, Rui
Falcão, que esteve em nosso Estado, o tempo inteiro
conosco. O PT estava unido. Esta é uma das lições que
nós devemos tirar: vale o debate, vale a discussão, mas
é muito importante que haja união em torno das plataformas, das candidaturas, para que possamos vencer.
Eu tenho um pouco de história no Partido dos
Trabalhadores. Vejo aqui que, em 82, elegemos 2 prefeitos; em 85, 1 prefeito; em 88, 38 prefeitos. Eu entrei na quarta turma de prefeitos, quando, em 92, fui
eleito, e fomos 54 prefeitos. Quer dizer, há 20 anos eu
me elegi prefeito e agora me sinto renovando minha
fé e minha crença na boa política, com a eleição de
Marcos Alexandre, quando o PT elege 635 prefeitos e
tem a maior votação. O PT e o PSB conseguem melhorar o desempenho em 2012, comparado especialmente com 2004 e 2008. O PT conseguiu sair de 409
prefeitos que tinha em 2004, passando para 558 em
2008, e agora alcança 635 prefeitos. O PSB teve um
desempenho também muito importante, saindo de 174
prefeituras em 2004, para 310 prefeituras em 2008, e
agora alcança 442 prefeituras.
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Devo aqui ressaltar, não custa, são dados estatísticos, uma estatística delicada, do Democratas.
Eles tinham 784 prefeituras em 2004, passaram para
495 em 2008, e agora têm 278 prefeituras. Quer dizer,
perderam quase 500 prefeituras nas duas últimas eleições. O mesmo ocorreu com o PSDB, que tinha 865
prefeituras em 2004, passou para 791 e agora elegeu
702 prefeituras. O PSD, Partido do Senador Petecão,
é um partido novo também, foi o partido que mais ganhou prefeituras, 497. Depois, o PSB, com 132; e o PT,
com 77. Os demais partidos perderam prefeituras da
eleição de 2008 para cá. O campeão em perder prefeituras foi o Democratas, com 217, seguido pelo PMDB,
com 180 prefeituras. O PT recebeu a maior votação
desta eleição, com 17 milhões, 264 mil votos, seguido
pelo PMDB, com 16 milhões, e depois o PSDB, com
13 milhões, uma diferença de quase 4 milhões de votos entre o PT e o PSDB nesta eleição.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que o PT conseguiu eleger 5.191 vereadores nesta eleição, um crescimento, eu diria, até exponencial. Nós tínhamos 3.600
vereadores, em 2004, e passamos para 4 mil. Agora,
alcançamos 5.191 vereadores. Essa é uma conquista
do Partido dos Trabalhadores.
Estamos enfrentando uma situação muito delicada, de extrema dificuldade. Certamente, vamos saber
superá-la, porque é um problema grave que os partidos vivem no País, o financiamento de campanha, a
ausência de uma reforma política que possa estabelecer regras mais claras que fortaleçam a democracia,
através do fortalecimento dos partidos, mas vou falar
sobre esse tema em outro pronunciamento.
Hoje, eu queria apenas cumprimentar os dirigentes do Partido dos Trabalhadores, agradecer a todos
os partidos da Frente Popular do Acre, cumprimentar
os eleitos e dizer que espero que eles cumpram bem
a missão de serem prefeitos, a partir do ano que vem,
especialmente o meu amigo, querido prefeito eleito,
Marcos Alexandre.
Marcos Alexandre, que Deus abençoe a sua gestão. Prefeito Angelim, muito obrigado pelo belo trabalho que fez. Governador Tião Viana, com aqueles que
queiram fazer parcerias com o Governo, certamente V.
Exª vai fazer um grande trabalho, a partir do ano que
vem, com os novos prefeitos que a população escolheu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Ficam aqui o meu forte abraço e o meu agradecimento a todos os eleitores que nos ajudaram a ter uma
das mais belas vitórias da história política do Acre, de
Rio Branco, com a eleição de Marcus Alexandre para
Prefeito de Rio Branco.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Jorge Viana.
Eu prorrogo a sessão por mais uma hora.
Passamos a palavra, de imediato, ao Senador
Sérgio Petecão, que fala pela Liderança do seu Partido.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero saudar aqui os
Senadores que ainda estão no Plenário, na pessoa
do nosso Senador Fernando Collor, Senador Paim,
nosso Presidente.
Eu, sinceramente, não gostaria nem de tocar no
assunto da eleição do Acre, até porque o assunto que
me trouxe aqui foi um episódio ocorrido na eleição. Eu
não gostaria de tocar nesse retrospecto, mas, como o
Senador Jorge Viana fez uma abordagem da eleição
no nosso Estado, então é preciso que se reponha a
verdade. É preciso que o povo brasileiro, apesar de
estarmos lá no Acre, um Estado pequeno, tenha a informação correta.
É verdade que o candidato do PT ganhou as eleições na nossa capital, com uma diferença de apenas
2.739 votos. Foi uma campanha em que nunca se viu o
uso da máquina federal, estadual, municipal tão grande
como foi feito nessas eleições municipais. E a verdade
tem que ser dita: as eleições, no Estado do Acre, foram
ganhas pelos partidos de oposição. Dos 22 Municípios,
nós ganhamos em 13 Municípios. Os partidos da Frente Popular ganharam em 9 Municípios. O PT, que é o
partido do Governador e é o partido do Senador Jorge
Viana, foi o partido que perdeu mais prefeitos. Essa é
a verdade verdadeira, e tem que ser dita.
Na capital, realmente, o PT ganhou com uma
diferença de 2.739 votos. Nunca se viu o povo de Rio
Branco – estou falando porque nasci e me criei em
Rio Branco – tão triste como nós vimos na segunda-feira, quando estive andando, conversando com as
pessoas. As pessoas não aceitaram o resultado. Rio
Branco está dividida.
É verdade que o PT ganhou. Eu aqui queria parabenizar o candidato Marcus Alexandre. Tomara que
ele tenha sucesso. Tomara que ele possa realizar todos os compromissos assumidos com a população da
nossa capital. Tomara que o Governador Tião Viana
continue com o projeto Ruas do Povo na nossa capital
e também nos Municípios em que perdeu a eleição.
É importante que não tire as máquinas, como já está
sendo feito, discriminando alguns Municípios em que
o Governador não teve êxito.
Mas o importante é que nós precisávamos colocar a verdade, porque confesso que não vim à tribuna
para tratar desse assunto. Vim apenas para parabenizar o candidato vencedor, Marcus Alexandre. E acho
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que não temos, de forma alguma, que ficar tentando
arrumar qualquer tipo de subterfúgio, qualquer tipo de
argumento para a sua vitória. Ele foi vitorioso, mas a
votação foi muito apertada, de apenas 2.737 votos.
Na computação geral dos votos, no Estado todo,
o Partido dos Trabalhadores foi derrotado; o partido do
Governador foi derrotado. Dos 22 Municípios, Senador Paim, nós fizemos 13. O PT, a Frente Popular, só
conseguiu eleger 9 prefeitos. Mas espero que todos
possam, se Deus quiser, fazer um bom trabalho, porque, acima dos interesses político-partidários, estão
os interesses da população do nosso Estado.
Mas o que me trouxe aqui, Presidente Paim, é
que eu queria pedir sua ajuda como Presidente de
uma das comissões que acho importante aqui no Senado, que é Comissão de Direitos Humanos. Houve
um fato que, sinceramente, me chocou muito nessas
eleições. Na sexta-feira, Senador Paulo Paim, quando
eu me encontrava em minha residência, houve uma
denúncia por parte da minha vizinha de que havia alguns cidadãos efetuando disparos na minha casa. Eu
não vi as pessoas. Quando saí da minha casa, já havia
uma viatura da Polícia Militar junto com a vizinha. E,
quando vi os policiais, perguntei o que era. Ela disse
que tinha ouvido alguns tiros. E fiz questão, disse: se
foi tiro... Chamei a Polícia, que me acompanhou até a
minha casa. Segundo a vizinha, eles estavam em frente à minha casa. A Polícia foi até o quintal da minha
casa e encontrou um projétil. Diante da gravidade dos
fatos e no entendimento dos policiais ali presentes,
eles acharam que eu deveria registrar, fazer um boletim de ocorrência, um BO como eles chamam. Num
primeiro momento achei que não, até porque eu tinha
uma agenda com alguns Deputados Federais. Mas
eles disseram: “não, precisamos registrar uma queixa,
porque isso é muito grave.” Fui à delegacia e registrei
a queixa. Na verdade, os policiais que me acompanharam fizeram a ocorrência.
Isso me deixou, de certa forma, preocupado, Senador Paim, e aqui vai a minha preocupação. Segundo
o Senador Jorge Viana, essa eleição foi tranqüila. Na
eleição que eles, na verdade, reconhecem que perderam na capital, foi uma eleição em que ele foi perseguido, só que ele não dá nome às pessoas. Ele disse
que foi perseguido, que houve muita perseguição, que
ele e o Governador Tião Viana foram perseguidos, mas
ele não dá nome às pessoas.
Aqui eu quero dizer o que está acontecendo no
meu Estado. O Secretário de Polícia Civil designou que
fosse até minha casa uma perícia, a perícia mais rápida
do mundo. No outro dia do ocorrido, eu não estava em
minha casa, mas, segundo a nossa secretária, realmente foram algumas pessoas e fizeram uma perícia. No
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outro dia, Senador Paulo Paim, o secretário de Polícia
Civil já veio a público. Ele me julgou e me condenou.
Ele disse que tudo aquilo que tinha acontecido na minha casa, que tinha acontecido na minha residência
– a minha família estava lá comigo, minha esposa e
meus filhos – teria sido eu que havia planejado. Aquilo
era um factóide que eu tinha criado para poder tentar
tirar proveito político. Eu não era candidato a nada. Eu
estava ajudando o candidato de oposição, Sebastião
Bocalom, é verdade, mas, daí a eu criar, pegar uma
arma para atirar na minha casa, botando em risco a
minha família, os meus filhos, a minha esposa? Isso
realmente nos chocou.
Eu estou preocupado com a forma... Da forma
como o Senador Jorge Viana coloca aqui, é como se
a eleição no Acre tivesse sido uma tranquilidade. Não
é verdade. Lá, nós vivemos o maior estado de perseguição que existe neste País – não tenho dúvida em
dizer que é no Estado do Acre. O Secretário de Polícia
Civil tem de entender que ele é Secretário de Polícia
Civil do Estado do Acre, ele não é Secretário de Polícia de nenhum partido.
Eu resolvi, fui à Polícia Federal e registrei uma
queixa. Na segunda-feira mesmo, fiz uma representação ao Ministério Público Federal. Esta Casa não pode
conviver com bandidos. E a acusação que o Secretário fez à minha pessoa, a acusação que o Secretário
imputou à minha pessoa é muito grave.
Aqui, eu queria pedir ao senhor, como Presidente
da Comissão de Direitos Humanos, que acompanhe
essa denúncia.
Está lá a bala que foi encontrada na minha casa
e que os policiais levaram até a delegacia de polícia.
O Secretário, em momento algum, disse de onde saiu
aquela bala; em momento algum, ele fez um exame
de balística ou sei lá qual o exame. Ele achou melhor
apresentar uma perícia e, no outro dia, vir a público
dizendo que eu tinha cometido um crime, que vou ser
responsabilizado.
Peço aqui à Mesa Diretora, na pessoa do nosso
Presidente, José Sarney, que acompanhe essa representação contra o Secretário.
E eu estou dando nome, diferentemente do Senador Jorge Viana, que disse que houve uma perseguição tão grande contra ele na eleição passada, na
eleição de 2010, que, contra ele e o Governador Tião
Viana, houve uma perseguição tão grande. E ele não
dá nome a ninguém.
Aqui, eu estou dando nome: o Secretário de Polícia Civil me acusou de um crime, que ele vai ter de
provar, porque esta Casa aqui não pode conviver com
bandido. E a acusação que ele fez contra minha pessoa é muito grave. Em momento algum, ele fez ques-
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tão de gastar mais dois ou três dias investigando, ouvindo os vizinhos, ouvindo as pessoas que estiveram
lá, ouvindo os policiais que estiveram na minha casa,
os policiais que acharam a bala, as pessoas que ouviram os disparos.
Em momento algum, Presidente Paim, eu fui a
nenhum...
Pelo contrário, a Rádio Senado aqui entrou em
contato comigo, perguntando-me se aquele episódio
que tinha ocorrido na minha casa tinha qualquer tipo
de conotação política. Eu digo: quero crer que não e
desautorizo qualquer pessoa que queira dar qualquer
tipo de conotação política. Sabe por quê? Porque eu
não tinha as provas. Como eu poderia acusar alguém?
E o Secretário, em momento algum, preocupou-se com isso. Ele se preocupou em ir aos jornais, às
televisões. Tudo na mão deles. Todas... Todas, não.
Tem-se de respeitar alguns guerreiros que ainda há
em nosso Estado. Mas, sem medo de errar, 80% ou
90% da mídia na mão deles. E ele foi às televisões,
às rádios e me execrou. Caluniou-me e acusou-me.
Então, isso é muito grave. Quero pedir que a Mesa
Diretora tome as providências. Já representei com ação
ao Ministério Público Federal. Queria pedir, também,
aqui, à Polícia Federal que acompanhe, porque eu não
posso, de forma alguma, conviver num Estado onde...
Nós sempre criticamos isso. Nós sempre criticamos isso. Quando militei na Frente Popular, nós sempre criticamos que algumas pessoas se infiltravam na
Polícia Militar e faziam perseguições. E, agora, um
Governo que se diz moderno, um Governo que se diz
democrático está usando os mesmos instrumentos,
Presidente Collor.
Lá no Acre, vivemos sob o estado de medo. Lá
no Acre não vivemos essa paz que foi dita aqui pelo
Senador Jorge Viana. Essa eleição tranquila não é verdadeira. Lá no Estado do Acre, quem ganhou a eleição
foi a Oposição. Dos 21 Municípios, nós fizemos 13, e
eles só fizeram nove. Eles ganharam na capital com a
diferença de 2,5 mil votos, usando a máquina federal,
a máquina estadual e a máquina municipal.
O povo do Acre mostrou que não aguenta mais
esse Governo da Frente Popular. Mas não quero aqui
tentar tirar o brilho da vitória deles, não. Temos de reconhecer: foram 2,5 mil votos. Ainda que fosse por um
voto! Mas eles foram vencedores. Agora, não é para
vir aqui e dizer que a eleição foi tranquila. Eu fui vítima da polícia, que hoje não está a serviço do Estado:
está a serviço do Partido, está a serviço de pessoas.
Então, peço aqui, mais uma vez, que fique gravado
nos Anais desta Casa: quero que o Senado acompanhe
essas investigações. E peço, também, ao Ministério
Público Federal, ao qual já fiz uma representação na
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segunda-feira mesmo. Quero também que a Polícia
Federal me ajude e que nos dê o mínimo de segurança que precisamos.
Hoje, lá no Estado do Acre, infelizmente, nós não
temos a segurança de que precisamos, para exercer
o nosso mandato.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Sérgio Petecão, que falou
como Líder. Então, agora, passaremos a palavra a um
orador inscrito.
Pela presença no plenário, convidamos o Senador Fernando Collor, ex-Presidente da República, para
usar a tribuna pelo período de 20 minutos.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exmo Sr. Presidente da sessão, S. Exª o Senador Paulo
Paim, Exmas Srªs Senadoras, Exmos Srs. Senadores, por
diversas vezes, desta tribuna, assegurei que o grão-vizir da chumbetagem da revista Veja, Sr. Policarpo
Júnior, era um empregado do Sr. Carlos Cachoeira,
como afirmou sua própria esposa, Andressa Mendonça. Esse fato, inclusive, é fartamente demonstrado nos
diálogos das inúmeras interceptações telefônicas em
que Policarpo Júnior aparece como um dos interlocutores. E aqui reproduzo mais um diálogo que o envolve.
Arquivo/Data: Of. 378 AC 18 – 02/08/11 –
16h45min Interlocutores: Cachoeira x Policarpo
C - Fala Júnior [um dos muitos apelidos de
Policarpo na intimidade do grupo criminoso].
P - E aí, tudo bem?
C - Mandou uma mensagem pra aquele
rapaz, ele tá viajando, tá lá em Cuiabá.
P-Ah,é?
C - Tá o k ?
P - Alguma novidade daquele negócio?
C - Então, deixa eu te perguntar, aquela questão do Mutirama aqui, do parque
que tem aqui em Goiânia, parece que um
repórter seu tá em cima, né? [aqui se faz referência à reforma e exploração de bilheteria
do parque Mutirama, envolvendo propinas
e vantagens a serem distribuídas],
P- Que o quê?
G - O repórter seu, o Gustavo [referindo-se ao
jornalista da Veja, Gustavo Ribeiro, um dos
receptores dos autos dos inquéritos vazados
ilegalmente pelo Ministério Público], tá em ima
duma verba aqui na construção dum negócio
do Mutirama, aqui em Goiânia, você tá sabendo?
P - Não, não tô sabendo não.
C - Dá uma olhada e me fala, tá?
P-Tá, tá bom.
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C - O Gustavo.
P - E, vem cá, alguma novidade daquele negócio?
C - Qual?
P- Da Fazenda.
(...)
C - Não, ainda não. O rapaz tá vindo aí amanhã; vou com
ele aí.
P - Ah, então tá jóia, a gente se encontra amanhã.
C – Falou, Júnior, olha com o Gustavo o negócio do Mutirama.
P-Tá bom.
C - Ele tá olhando aqui em Goiânia, vê aí o
que precisa.
[E o Policarpo, então, com essa despedida
interessante:]
P - Beleza, tchau.
Afinal, Sr. Presidente, Policarpo Júnior, o “Caneta”, tinha ou não tinha o conhecimento das ações criminosas? E a revista Veja tinha ou não tinha o controle
dos atos? E o Sr. Roberto Civitta tinha ou não tinha o
domínio do fato?
Imagine, Sr. Presidente, se ele, Policarpo Júnior, o
“caneta”, fosse um dos alvos da investigação, ou seja,
se o seu telefone e os de seus comparsas da chumbetagem é que tivessem sido monitorados pela Polícia
Federal; imaginem quanta podridão seria descoberta,
pois este núcleo jornalístico era o que abastecia o grupo
criminoso com toda espécie de serviços e informações,
sendo que os servidores da Veja recebiam a parte do
butim, conforme revelado nessa conversa entre Carlos
Cachoeira e Policarpo Júnior.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último
dia 11 deste mês voltei a fazer, desta tribuna, uma série
de denúncias a respeito da conduta e do envolvimento
de integrantes do Ministério Público e dos servidores
da revista Veja nos crimes apontados nas operações
Vegas e Monte Carlo. Naquela ocasião, reafirmei que,
sob o comando do Procurador-Geral da República, Sr.
Roberto Gurgel dos Santos, o próprio Ministério Público vazou, no dia 2 de março deste ano, os autos dos
inquéritos daquelas duas operações que tramitavam,
vale dizer, sob segredo de justiça e que pode ser considerado como interceptação ilegal.
Para tanto, utilizou-se de alguns Procuradores e,
como sempre, da Revista Veja.
Hoje, além de trazer novas informações, como
o diálogo aqui já reproduzido, gostaria de destacar
os principais pontos do meu último pronunciamento,
alguns, inclusive, que não foram lidos na íntegra em
função do tempo. Mas antes, Sr. Presidente, vale re-
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petir as evidências que confirmam os fatos que tenho
denunciado.
Primeira evidência: as flagrantes e inexplicáveis
contradições entre a resposta oficial do meu pedido de
informações da Procuradora Léia Batista de Oliveira,
datada de 31 de agosto de 2012, e o seu depoimento
prestado na CPMI no dia 21 de agosto.
Segunda evidência: a omissão de resposta, tanto
da Procuradora Léia Oliveira, em relação aos locais
visitados, veículos e motoristas utilizados por ela na
semana do vazamento, como do Procurador Alexandre
Camanho de Assim, perante os dois pedidos de informações referentes à sua agenda institucional, naquela
semana de 27 de fevereiro a 2 de março.
No caso de Alexandre Camanho – pasmem –,
ele alega que está licenciado da função de Procurador e como Presidente da Associação Nacional dos
Procuradores, não está atingido pela Lei de Acesso –
que cinismo atroz – e, por isso, não precisa responder.
Esquece-se, porém, que, mesmo licenciado, ele continua sendo um Procurador da República e seus compromissos institucionais são sim do interesse público,
ainda mais quando sua entidade está sediada dentro
do edifício da Procuradoria Geral da República. E mais,
continua sendo pago pelos cofres públicos e, considerando que os próprios Procuradores se autointitulam
órgãos de Estado, esses órgãos têm a obrigação de
prestar contas nos termos da Lei de Acesso à Informação. Assim, onde estiver o Sr. Alexandre Camanho,
seja onde for, até nos esconsos de Veja, ele será um
Procurador da República.
Terceira evidência: de acordo com a resposta
ao meu pedido de informação, o Procurador Daniel
Salgado esteve em Brasília, no dia 2 de março, com
compromisso apenas no período da manhã. Apenas
isso. À tarde, pela sua resposta, ele embarcou para São
Paulo, no voo JJ3725. Curioso é que, conforme apurei,
este voo, tem sua partida somente às 18h35min, tendo
sido esse dado omitido pelo Procurador. Será, de fato,
que depois da reunião no CNJ, pela manhã, até a hora
de embarcar para São Paulo, no início da noite, o Sr.
Daniel Salgado não teve nenhum outro compromisso
aqui em Brasília?
Quarta evidência: a visível e indisfarçável forma
evasiva, genérica e imprecisa de algumas respostas
do Procurador-Geral da República, Sr. Roberto Gurgel
Santos, ao requerimento relativo à sua agenda institucional naquela semana, principalmente quanto à falta
de detalhes exatamente no dia 2 de março.
Quinta e definitiva evidência: nos dias 27 de fevereiro, 1º de março e 2 de março – repito, 2 de março
–, dia do suposto vazamento ilegal dos inquéritos, esteve na sede da Procuradoria Geral, sempre por mais
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de uma hora em cada uma dessas vezes em que lá
esteve, o Sr. Rodrigo Rangel Costa, que é exatamente
um dos chumbetas da Revista Veja que recebeu dos
procuradores os documentos que corriam em segredo de justiça, conforme denúncia que venho fazendo
há meses. E mais: nos três dias em que ele esteve na
Procuradoria Geral, seu destino, conforme mostram os
registros oficiais de controle de acesso da própria Procuradoria, foi exatamente a Associação Nacional dos
Procuradores da República, cujo presidente é ninguém
menos do que o Procurador Alexandre Camanho de
Assis, o mesmo que, ao se recusar a responder aos
meus pedidos de informação, cometeu improbidade
administrativa, e um dos que, juntamente com a Srª
Léa Batista e Daniel Salgado, teria entregue os autos
dos inquéritos aos jornalistas. Vale lembrar, como já
afirmei em outras oportunidades, que o Sr. Alexandre
Camanho é um factotum do Sr. Roberto Gurgel Santos, ínclito Procurador-Geral da República.
Sr.Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como afirmei em meu último pronunciamento, a presença por
três dias daquela semana do chumbeta Rodrigo Rangel
na Associação Nacional dos Procuradores – presidida
pelo Procurador Alexandre Camanho e que funciona na sede da Procuradoria Geral da República – é
uma prova cabal e irrefutável dos acontecimentos que
venho denunciando. Não há mais dúvida, pela série
de confirmações de ocorrências e coincidências de
agendas, datas, horários e locais, de que são absolutamente verdadeiras as informações que recebi sobre
o vazamento dos inquéritos que corriam em segredo
de justiça, ou, como esclareceu a própria Procuradora
Léa Oliveira, não se trata nesses casos de segredo de
Justiça, mas sim, segundo ela, de interceptação ilegal.
E o mais grave nisso tudo é que o vazamento, que, por
conseqüência, também é ilegal, partiu exatamente de
representantes da instituição maior de proteção dos
interesses da sociedade brasileira, o Ministério Público
Federal. Que vergonha!
E os principais acontecimentos ocorreram dentro
das instalações da Procuradoria Geral da República,
comandada pelo Sr. Roberto Gurgel dos Santos, que
está fazendo do seu gabinete uma verdadeira cafua,
e, claro, como de costume, com a participação sempre rasteira e perniciosa de chumbetas da revista Veja.
Trata-se de um autêntico conluio de interesses, de uma
sociedade maléfica entre determinados .integrantes
do Ministério Público e esse folhetim mensal, ou melhor dizendo, infelizmente, semanal, que se diz, esse
folhetim semanal, um veículo de “reflexão permanente
e comprometido com a ética jornalística”. Qual seria
afinal o interesse maior por trás de tudo isso? E por
que somente a revista Veja teria sido, digamos, “pri-
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vilegiada” com o vazamento dos autos dos inquéritos
daquelas duas operações da Polícia Federal, e justamente na data da deflagração de uma delas?
Não é à toa, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que há muito o Ministério Público Federal vem sendo
comandado por um grupo que, outrora, autodenominou-se de “tuiuiús”, em referência a uma ave pernalta
– não é peralta – do Pantanal matogrossense, também
conhecida como “jaburu”, e que tem, pelo excesso de
peso e tamanho, dificuldades para alçar voo. Nada mais
apropriado, Sr. Presidente... Essa “Confraria do Tuiuiú”,
um autêntico bando de alguns Procuradores, de fato
precisa se utilizar de todos os meios para serem vistos
tentando alçar voo. Além da obsessão que os tuiuiús
têm por poleiros altos, seus ninhos são as maiores
estruturas construídas por aves no Pantanal. Como
atesta em recente artigo um Procurador da República,
colega deles, “os tuiuiús transformaram a cúpula do
Ministério Público Federal em propriedade particular.
“Eles são desse jeito. Fazem o que bem entendem. Sentem-se donos do Ministério Público. Federal
e não estão nem aí pelo que se falam deles. Aliás, raríssimos são os que têm coragem de falar.”
Além disso, Sr. Presidente, sobre as investigações da CPMI, esse mesmo procurador da República,
cujo nome evito citar para que ele não se torne mais
uma vítima do Sr. Roberto Gurgel dos Santos, afirma
em seu artigo:
Ora, a operação que resultou na prisão de Cachoeira ocorreu em outra investigação, a Operação Monte Carlo, Inquérito Policial 089/2011,
instaurado porque Gurgel engavetou a primeira
investigação, Operação Vegas, Inquérito Policial 042/2008, por quase 3 anos [Continua ele].
A título de informação, não acredito que o engavetamento da informação foi para favorecer
o ex-Senador Demóstenes Torres. A intenção
[finaliza ele, esse procurador], a intenção com
certeza foi outra.
De fato, Sr. Presidente, por diversas vezes afirmei que a intenção do Procurador-Geral ao engavetar
a investigação da Operação Vegas por quase 3 anos
era de chantagear o Senador. Assim ele sempre agiu;
assim ele, Procurador-Geral, sempre agiu no intuito de
chantagear pessoas com prerrogativa de foro. Por isso
ele concentra os processos que envolvem autoridades
com prerrogativa de foro nas mãos de sua esposa, a
Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, conhecida como sua manus longa
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já no caso
da conduta e do modus operandi da revista Veja, trata-se de um roteiro pernicioso bastante conhecido.
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Poderíamos até denominá-lo, no âmbito da imprensa
marrom de, “como nasce um escândalo, ou como se
fabrica um escândalo, ou os principais problemas de
publicações jornalísticas que depois terminam em coabitação no crime.”
Na prática, o roteiro segue três etapas distintas. A
primeira delas: anúncios. O empresário paga à revista
para ter publicado nela anúncio de sua empresa ou reportagem de seu interesse, de seus dirigentes, como,
por exemplo, medicamentos ditos milagrosos, casas
que seriam construídas em 30 dias, relação de livros
mais vendidos - e até nesse detalhe se chega - , etc.
A segunda etapa: os acordos. O empresário faz
acerto com a revista pagando a mais, por fora, a alguns
jornalistas ou ao próprio veículo, digamos, uma espécie
de caixa dois, agora já classificado como crime, para
ter o seu nome e o de sua empresa agraciados, com
destaque e holofotes, em panoramas e seções especiais no Radar da revista.
O terceiro: alianças. Grupos e empresários ligados a atividades ilegais como bicheiros patrocinam das
sombras, com aqueles pagamentos a mais e trocas de
informações obtidas ilegalmente, promoções e matérias na revista de modo a atingir governos e autoridades que contrariam seus interesses, via de regra, em
consonância com os objetivos políticos e comerciais
dos dirigentes da revista.
Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
Revista Veja aparece com um novo modus operandi.
Pela primeira vez na história do jornalismo brasileiros
um editor se utiliza de um outro veículo para justificar
uma matéria falaciosa de sua revista. Na edição do
último dia 27 de outubro, um jornal do Rio de Janeiro
traz uma reportagem com a manifestação do Diretor
de Redação da Revista Veja, Sr. Eurípedes Alcântara,
que revela um acordo com o publicitário Marcos Valério acerca de suas supostas declarações na edição da
Veja de 15 de setembro. Pelo acordo, a revista somente divulgaria a entrevista caso o publicitário negasse
suas declarações publicadas. De imediato, Sr. Presidente, temos duas claras contradições desse diretor
da Veja. Primeiro, na própria edição em que Marcos
Valério aparece na capa a revista afirma, na seção
Carta ao Leitor, que o publicitário “ não quis dar entrevista sobre acusações indiretas do envolvimento do
ex-Presidente Lula.” Afirma o Sr. Eurípedes Alcântara
na seção Carta ao Leitor, volto a repetir, o seguinte:
“o publicitário não quis dar entrevista sobre acusações
indiretas do envolvimento do ex-Presidente Lula.” No
entanto, afirma agora
No entanto, afirma agora haver material que prova
a existência da entrevista, ou seja, em algum momento
a revista mentiu. Fica claro!
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Segundo, o próprio diretor alega que só divulgaria
a entrevista se Marcos Valério negasse suas declarações. Ora, não precisou muito tempo. No dia seguinte
à reportagem, o advogado do publicitário, Marcelo Leonardo, negou haver a tal entrevista, ou seja, quebrou o
acordo que, segundo o Sr. Eurípedes Alcântara, havia
entre este folhetim e o publicitário.
A revista, até hoje, apesar da negativa e fora da
lógica do suposto acordo feito, não divulgou a tal entrevista. Segundo o Sr. Eurípedes Alcântara, a declaração
do advogado – vejam só, novamente, que cinismo! –
foi, aspas, “mera formalidade dita no melhor interesse
do seu cliente naquele momento”. Que chumbetinha
de terceira categoria! Chega a ser ridícula, Sr. Presidente, uma justificativa como essa.
A verdade é que a revista Veja, com esse caso,
mostra mais uma de suas múltiplas faces, a de blefadora. Afinal, se de fato possui o áudio, o vídeo ou mesmo
a transcrição da suposta entrevista, por que, então, não
divulga essa prova? Por que não divulga esta prova?
Se não foi blefe, então ela agora se resguarda para
usar a dita prova como objeto de barganha ou chantagem? Isso é típico no modo de agir de um veículo
criminoso e antiético. Digo criminoso, Sr. Presidente,
porque o que a Veja fez com seus próprios leitores é
caso de polícia. Ao estampar na capa uma chamada
destacando uma entrevista que não aconteceu é ludibriar, é enganar os leitores, é criar uma expectativa
de revelações bombásticas que em nenhum momento aconteceu, já que a matéria limitou-se a trazer supostas declarações esparsas de Marcos Valério a interlocutores variados e em momentos distintos. Nada
mais. Ou seja, a Veja enganou o leitor mais uma vez,
falseou uma reportagem, tentou criar mais um escândalo apenas em busca de lucros, lucros e mais lucros,
e, definitivamente, isso foge aos padrões que a própria
revista alega seguir, mediante, como ela costuma dizer,
a reflexão permanente e a ética jornalística. Que ética
jornalística coisa nenhuma! Eles não praticam a ética
jornalística. É exatamente o contrário.
E pior: mostra que, além de ser o grandfather da
revista o Sr. Roberto Civita, ele também agora instituiu
a policarpia da Veja, que passou a gerar, quase que
por cissiparidade, vários filhotes à moda e feição do
seu primogênito, que é o Sr. Policarpo Júnior. Existem
lá vários policarpinhos. É a policarpia instaurada na revista Veja, como é o caso deste Sr. Diretor Eurípedes
Alcântara. São todos eles, como vimos, uns filhos da
pauta, uns filhos de uma pauta treslida.
Aqui reafirmo: a Editora Abril é o epicentro de tudo.
Será possível admitirmos que não vamos apurar fatos
de tal gravidade? Será possível que essa CPMI venha
a encerrar seus trabalhos sem o depoimento desses

Quarta-feira 31

57695

personagens que compõem o núcleo Civita/Policarpo
e o núcleo Gurgel/Camanho? Isso seria fora de propósito, podendo deixar passar para o público que a CPMI
está com receio de aprofundar suas investigações, até
por que existem outras áreas também de investigações
ainda a serem feitas, para não enfrentar a instituição,
como o Ministério Público e os meios de informação.
Daí ser indiscutível, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a necessidade de prorrogação do funcionamento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Era o que tinha dizer, por enquanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradecendo a V. Exª,
Sr. Presidente Paulo Paim, a paciência e a concessão
desses minutos adicionais ao meu pronunciamento.
Muito boa noite.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
Durante o discurso do Sr. Fernando Collor, o Sr.
Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Essa foi a fala do ex-Presidente da República
Fernando Collor e Senador da República.
Vamos passar a palavra, como Líder, ao Senador
Randolfe Rodrigues.
Mas só permita, Senador Randolfe Rodrigues, que
eu informe aqui, pela TV Senado, que, hoje, à tarde,
os índios guarani-caiovás – cuja situação V. Exª está
acompanhando também –, de Mato Grosso do Sul,
que tinham ameaçado até com suicídio coletivo se fossem expulsos das suas terras, e nós marcamos uma
audiência pública para esta quinta, com presença de
inúmeras autoridades, informam-me neste momento
que foi concedida uma liminar para que eles possam
permanecer na terra.
Perguntaram-me se vou manter a audiência pública. Eu entendo que deve ser mantida a audiência
pública, que só fortalece a situação dos índios guarani-caiovás, a não ser que eles mesmos resolvam adiar
a audiência.
V. Exª tem a palavra.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Antes de iniciar,
Presidente, quero saudá-lo pela notícia, pela importante notícia, e pela feliz notícia em relação aos índios
guarani-caiovás.
Acredito que a decisão de V. Exª é a mais adequada. Apesar da liminar concedida aos povos guarani-caiovás, é fundamental a manutenção da audiência
pública da próxima quinta-feira, que já foi marcada por
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V. Exª, na Comissão de Direitos Humanos, porque, embora a medida judicial neste momento seja favorável,
a ameaça me parece que está presente.
Não vou falar sobre essa questão agora, mas
estarei inscrito amanhã para falar sobre esse drama,
que envolve as populações guarani-caiovás.
Fico muito feliz em, antes de iniciar meu pronunciamento neste momento sobre outro tema, ouvir de
V. Exª essa informação.
Permita-me estender, dizendo que, na quinta-feira,
na Comissão de Direitos Humanos, creio que, além da
audiência pública, seria importante, sob a condução e
Presidência de V. Exª, ser designada uma subcomissão
da Comissão de Direitos Humanos para ir até a terra
guarani-caiová acompanhar de perto e manifestar a
solidariedade e o apoio do Senado da República, desta
instituição, a essa causa, que é uma causa de toda a
nossa ancestralidade, de toda a nossa descendência.
Os verdadeiros donos dessas terras, as populações
originárias são as populações indígenas, e a questão
envolvendo a população guarani-caiová é uma situação dramática e merece toda a nossa solidariedade.
Parabenizo V. Exª pela iniciativa da audiência
pública e pela notícia que aqui comunica.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Se V. Exª me permitir, sei que não é correto a
Presidência fazer um aparte, levarei, já, sua sugestão
à audiência de quinta-feira.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Estaremos lá. Faço questão de estar presente também
à audiência como membro da Comissão de Direitos
Humanos, apoiando V. Exª e tais encaminhamentos.
Mas, Sr. Presidente, a todos que nos assistem
pela TV Senado, pela Rádio Senado, quero rapidamente
fazer aqui um balanço do crescimento do Partido Socialismo e Liberdade e um balanço do resultado das eleições e do desempenho, em especial, do meu Partido.
Inicio, assim, com muito orgulho, destacando a
vitória, nesse último domingo, na capital do meu Estado, na cidade de Macapá, na Estância das Bacabas,
na cidade de Bacabá, como foi conhecida, na fundação, a cidade de Macapá, depois designada pelos
Portugueses Vila de São José de Macapá, a vitória,
numa campanha célebre, numa campanha que orgulhou todos nós do Partido do Socialismo e Liberdade
e numa campanha mobilizadora de corações e mentes, conquistadora de corações e mentes, que tingiu
de vermelho a cidade de Macapá, nos dois turnos
da eleição, e que levou a Prefeitura da capital, numa
eleição apertadíssima, numa disputa apertadíssima
com o atual Prefeito, levou a Prefeitura da capital do
Estado do Amapá ao meu companheiro Clécio Luiz,
Vereador da cidade de Macapá, com quem tenho a
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honra de dividir a chapa senatorial. O Vereador Clécio
Luiz é meu primeiro suplente aqui no Senado. E além
da companhia dele na chapa senatorial, tenho muito
orgulho de ter o acompanhamento de Clécio, desde
o início da minha militância no movimento estudantil,
no final dos anos 80 e início dos anos 90.
Conheci Clécio ainda no ensino médio, eu militando no movimento secundarista, ele estudando na
mesma escola em que eu estava, no Colégio Comercial
do Amapá. Depois, estivemos juntos na Universidade
Federal do Amapá, ele no curso de Geografia e nós
no curso de História; eu dirigindo o Centro Acadêmico
de História, ele participando do Centro Acadêmico de
Geografia. Estivemos juntos na construção da mesma
força política, nas mobilizações estudantis dos anos
90 no Amapá e nas mobilizações estudantis em todo o
País. Nessa trajetória caminhamos juntos, participamos
do primeiro governo de esquerda da história do Amapá,
o governo dirigido pelo hoje Senador João Capiberibe.
Clécio, durante um período no governo, na Secretaria de Estado da Educação, eu na Assessoria
Especial para a Juventude. Tive a honra de ter a campanha, a minha eleição para Deputado Estadual, pela
primeira vez, em 1998, sob a coordenação de Clécio,
e a minha reeleição em 2002, com a participação e
coordenação de Clécio. E tive a honra de participar da
eleição dele para vereador em 2004. Em 2008, disputei
a vice-Prefeitura da capital e Clécio foi reeleito vereador, e em 2010 estivemos juntos na disputa para o
Senado da República, ele na minha primeira suplência.
E nossos caminhos continuam seguindo, agora com o
desafio enorme de governar a quinta cidade da Amazônia, uma metrópole amazônida, uma das cidades
que, com sua dimensão de quinta cidade amazônida e
nonagésimo oitavo produto interno bruto do País, tem
as dimensões de toda cidade que está crescendo, com
uma população de 500 mil habitantes e os problemas
de toda cidade com essas características. Além disso, tem a necessidade, em especial, de um governo
municipal que recupere a autoestima e o orgulho de
ser macapaense. A cidade de Macapá foi outrora conhecida, nos anos 70, como cidade-joia da Amazônia.
Nos últimos anos, lamentavelmente, a cidade
cujo traçado urbanístico foi planejado desde Henrique Galúcio, no século XVIII, um dos traçados urbanísticos mais planejados dentre todas as cidades do
Brasil, encontra-se com uma gravíssima crise social e
urbana; uma crise urbana que se reflete na ausência
de saneamento básico, um desafio enorme em que
quase 90% da cidade não possui saneamento básico;
uma cidade que, nos últimos anos, perdeu recursos
da União Federal para a construção de creches, para
a ampliação da sua rede pública de saúde, para me-
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lhoramentos da sua rede de educação pública municipal e que enfrenta a mais grave crise urbana, social
e ética de sua história.
É com essas dificuldades que o PSOL assumirá,
no próximo 1º de janeiro de 2013, sua primeira prefeitura de capital. Tenho certeza de que a condução
do companheiro Clécio será com serenidade e com o
cumprimento dos compromissos políticos e programáticos que ele anunciou para o povo nesses três meses
de campanha.
Além de destacar a eleição em Macapá, eu queria aqui destacar o crescimento do PSOL em todo o
País. Nós estamos, na verdade, vendo crescer uma
alternativa popular e socialista. Nós construímos uma
campanha em todo o País, uma campanha politizada
e com uma posição política clara. O PSOL nasceu com
o signo de ser um partido de esquerda, democrático,
socialista e de massas.
O termo “de massas”, definidor do Partido, não
pode ser à toa. Não existe partido de esquerda que
não tenha fortes raízes fincadas no seio do povo. Um
dos dizeres, máxima de Ernesto Guevara: “Sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer um em qualquer parte do planeta”, esse dizer é
a senha de um partido político que se propõe a ser
de esquerda e que sente profundamente as injustiças
cometidas contra a ampla maioria da população. É por
isso que os governos conquistados pelo PSOL, tanto
a Prefeitura de Macapá como a Prefeitura de Itaocara,
no interior do Rio de Janeiro, serão governos para todos, mas com opção política claramente definida: para
todos, mas com a opção de priorizar os mais pobres,
de priorizar os que mais precisam.
Qualquer partido que se reivindique de esquerda
não pode ter uma opção política diferente disso. A opção política clássica, tradicional, que está na essência
da definição que vem desde a Revolução Francesa,
entre esquerda e direita, é esta: à esquerda, opções
políticas claras, pela maioria. Por isso que, na Revolução Francesa, quem estava à esquerda no parlamento defendia a radicalização da Revolução e defendia
a reforma agrária na França revolucionária de 1789;
e a outra opção política, à direita, sempre com uma
opção clara pela minoria e pela desigualdade. Está na
essência da definição dos dois conceitos da ciência e
da teoria políticas.
Eu quero destacar aqui que, além da ida para o
segundo turno em Macapá e em Belém, nós tivemos
um crescimento de 96% da bancada de vereadores
do PSOL em todo o País – isso com relação às eleições de 2008. Nesse sentido, nosso Partido, sem dúvida alguma, foi o que mais cresceu. A partir de 1º de
janeiro de 2013, estaremos presentes nas Câmaras
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de 11 capitais: a belíssima Porto Alegre, do Senador
Paulo Paim, Florianópolis, com o companheiro Afrânio
Boppré, ex-Presidente Nacional de Nosso Partido, São
Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, Macapá, com
a eleição de dois companheiros Vereadores, André
Luiz, André Lima e o Profº Madeira, Fortaleza, Maceió,
Goiânia e Natal.
Além, repito, da eleição de Clécio Luís, em Macapá, elegemos o companheiro Josimar Gonzaga, em
Itaocara, no interior do Rio de Janeiro, além de vereadores em uma dezena de municípios por todo o Brasil.
O significado dessas vitórias também tem de ser
medido pela qualidade de alguns dos eleitos. Para não
cometer a injustiça de citar todos, quero destacar a
vitória de duas companheiras que nos honraram com
suas presenças aqui no Senado: a companheira Heloisa Helena, uma das fundadoras do nosso Partido, e
a companheira Marinor Brito, que foi a vereadora mais
votada de Belém. Em nome dessas duas companheiras, quero enaltecer, destacar e celebrar a eleição, a
ampliação de nossa bancada de vereadores.
Sem contar a performance e a campanha belíssima de revitalização da política no Rio de Janeiro, empreitada assumida pelo companheiro Marcelo Freixo.
Estive no lançamento da campanha de Freixo e estive
no comício. Aliás, o comício de Marcelo Freixo recuperou a belíssima tradição carioca de fazer comícios.
Há pelo menos 10 anos não havia comícios no Rio de
Janeiro, não havia campanhas assentadas na mobilização popular, nas ruas, dialogando com o povo. Marcelo
enfrentou no Rio uma coalizão amplíssima, de mais
de 16 partidos. Mobilizou artistas, e o que achei mais
comovente na campanha do Rio de Janeiro, recuperou,
na juventude, o seu gosto pela política.
A política não tem sentido se não apaixonar as
pessoas, se não encantar as pessoas. Só tem sentido
a política se ela encanta, apaixona. Quando o povo
participa da política, a política muda, a política se
transforma. Política sem povo é amorfa, política sem
povo torna sem sentido o mandamento presente no
parágrafo único do art. 1º da Constituição, que diz que
o poder emana do povo e em seu nome é exercido pelos seus representantes ou diretamente, nos termos
da Constituição.
Nessa batalha eleitoral que empolgou corações
e mentes no Rio de Janeiro, Marcelo obteve 30% do
eleitorado da capital do Estado do Rio de Janeiro, da
cidade que é acariciada por todos nós. Isso mostra que,
concretamente, existe a possibilidade de uma alternativa política para o povo da cidade do Rio de Janeiro,
para o povo do Estado do Rio de Janeiro.
Eu queria, também, registrar as minhas saudações a todos aqueles que, mesmo não eleitos pelo
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PSOL, contribuíram com o seu nome para as nossas
vitórias e para a construção do Partido. Em especial,
quero saudar um companheiro que o Senador Paulo
Paim conhece muito bem, o companheiro Edmilson
Rodrigues, candidato a Prefeito de Belém, que já governou aquela cidade, inverteu prioridades, melhorou
a vida das pessoas. Edmilson disputou o segundo turno em Belém, inclusive com apoio do PT, enfrentando
todo o poderio da máquina do Governo estadual, com
o apoio da prefeitura ao candidato mais conservador,
que disputou contra ele o segundo turno. Enfrentou
todo o poder político e econômico daquele Estado,
que utilizou de todos os meios para evitar a vitória e
o retorno do prefeito criança, o retorno do governo do
povo para a cidade de Belém.
Em sua história, como é de sua índole, Edmilson
liderou uma das mais bonitas e combativas campanhas
do nosso partido nesse segundo turno. Obteve uma
votação de 43% do eleitorado de Belém, mobilizou os
principais setores da sociedade, mobilizou o povo pobre, os trabalhadores, e eu me atrevo a dizer que sai
da eleição como a principal liderança de esquerda,
como a principal liderança de oposição ao Governo
do PSDB naquele Estado.
Eu sei que tudo isso não foi suficiente para derrotar os setores que se entrincheiraram no Governo,
na prefeitura, e os setores mais conservadores que
praticaram a velha política clientelista para impedir
a vitória de Edmilson Rodrigues, mas tenho certeza
que os setores que caminharam com Edmilson saem
daquela eleição vitoriosos.
Esses fatos que relato da eleição em Belém, me
parece, Senador Paim, que trazem a necessidade,
aqui, para a pauta do Senado Federal, de voltarmos
a debater os temas da reforma política. Aliás, o que
ocorreu em algumas campanhas no País, o que ocorreu em Belém, o que está sendo diagnosticado pela
Comissão Parlamentar de Inquérito da qual faço parte,
que investiga os negócios do Sr. Carlos Cachoeira e da
empreiteira Delta, mostra que não podemos continuar
com o atual sistema de financiamento de campanha
no País, de financiamento privado de campanha. É urgente termos... Uma democracia só se constrói com
igualdade de armas na disputa. Não é possível campanhas terem poderios econômicos e terem, ainda,
em seu favor, o poderio de tempo em horário eleitoral,
enquanto outras campanhas participam das disputas
eleitorais sem essa estrutura.
Isso é antidemocrático e fere um princípio de
qualquer disputa. Qualquer disputa que se tenha exige
igualdade de armas para que venha a ocorrer. E democracia é quando o mais pobre pode disputar o poder
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político com o mais rico em igualdade de condições,
sem que a vontade do povo possa ser desvirtuada.
É urgente retomarmos a reforma política e é
urgente debatermos a questão do financiamento de
campanhas.
Por fim, Sr. Presidente, ao passo em que registro
uma eleição em Belém, que mostra que é patente nós
realizarmos reformas e que mostra concretamente que
todas as instituições do Estado democrático de direito
não funcionaram, eu quero, no contraponto, registrar
aqui a condução do Tribunal Superior Eleitoral por parte
da Ministra Cármen Lúcia, a condução republicana e
enérgica em relação às eleições em todo o País.
Além de registrar, na verdade, eu não posso usar
a palavra “agradecer”, porque não se pode agradecer
a um agente público por ele cumprir a sua função. Então, eu quero destacar e exaltar, em primeiro lugar, o
desempenho do Tribunal Superior Eleitoral, da Ministra
Cármen Lúcia, e quero destacar o funcionamento das
instituições do Estado democrático de direito no meu
Estado do Amapá.
Em 2008, eu fui candidato a Vice-Prefeito de Macapá, em uma chapa com o atual Governador Camilo
Capiberibe. Aquela eleição foi tomada no mais escandaloso e terrível esquema de corrupção eleitoral de
que já se teve notícia na história do País. Tanto é que
o Prefeito que foi eleito, derrotado naquele domingo
pela nossa candidatura, depois sofreu cinco processos de cassação do seu mandato por captação ilícita
de sufrágio, todos com posição de cassação de seu
mandato em primeira instância, sendo inocentado nas
instâncias posteriores.
De qualquer forma, nesta eleição, ocorreu exatamente o contrário. O Ministério Público Estadual,
o Ministério Público Eleitoral, funcionou. As polícias
estiveram a serviço de impedir a compra de voto e a
corrupção eleitoral. A Inteligência da Polícia Civil, da
Polícia Federal e da Polícia Militar atuou em todo o Estado, em especial na cidade de Macapá, no primeiro e
no segundo turno, coibindo a compra de votos.
O Tribunal Regional Eleitoral e os juízes eleitorais – eu quero destacar aqui o nome do Dr. Adão, do
Dr. Rommel e do Dr. Luciano de Assis – tiveram um
trabalho incansável, em primeiro lugar, coibindo abuso
de poder político por parte dos meios de comunicação;
em segundo lugar, coibindo a compra de votos. Da
mesma forma, quero destacar o trabalho de promotores como a Drª Rosemary; da Procuradora-Geral de
Justiça, Drª Ivana Cei; da Procuradora da República
junto ao Tribunal Regional Eleitoral, Drª Damaris Baggio; do Coronel Carlos, Coronel da Polícia Militar, que
ficou à disposição dos Ministérios Públicos na atuação
da Polícia Militar; enfim, da própria disposição do Go-
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verno do Estado em colocar os mecanismos do Estado
de direito para funcionar, coibindo a compra de votos
e a corrupção eleitoral.
Estado democrático de direito é assim, é quando o direito está a serviço da democracia, é quando
a utilização da máquina pública é coibida, é quando
o atentado do assédio ao eleitor para troca das suas
consciências por valores irrisórios, que custa caro
para o cidadão nos quatro anos seguintes é coibido.
Então, em uma democracia ainda incipiente, só com
vinte anos, como a nossa, não deveria ser motivo de
regozijo e de louvação; é o funcionamento das instituições do Estado democrático de direito.
Fazendo paralelo do que ocorreu em outras cidades com o que ocorreu nessa eleição na minha cidade
de Macapá e, lamentavelmente, pelo caráter incipiente
da nossa democracia, é necessário louvarmos quando
as instituições do Estado de direito funcionam.
Por isso, Sr. Presidente, para concluir, quero aqui
registrar e agradecer o funcionamento dessas instituições, no Amapá, em especial na eleição do segundo
turno em Macapá. E louvo, aliás, repito, o termo agradecer é inadequado, não se agradece quando o homem público, o agente público, cumpre o seu dever,
mas se destaca, porque, repito, a nossa democracia
ainda é incipiente, então tem que se destacar quando pessoas utilizam o exercício da sua função pública
para o sacerdócio da função pública.
Por fim, quero cumprimentar todos os prefeitos, os
dois prefeitos eleitos do Partido Socialismo e Liberdade,
todos os vereadores eleitos e todos os companheiros
e companheiras que emprestaram seus nomes para a
disputa eleitoral em nome do PSOL. E aos companheiros, repito, Edmilson Rodrigues, Marcelo Freixo, Clésio
Luis, que tingiram as cidades de Macapá, Belém e Rio
de Janeiro de vermelho e demonstraram que outrora
um projeto incipiente pode ser uma concreta alternativa
política de esquerda e socialista neste País, que é o
Partido Socialismo e Liberdade. Ao companheiro Clésio
Ao companheiro Clécio, Prefeito eleito de Macapá: tenho certeza, repito, de que terá a serenidade
para reunir os diferentes, para governar para a ampla
maioria do povo de Macapá e para fazer, como foi dito
durante a campanha, a outrora cidade-joia da Amazônia dar a volta por cima.
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador.
Permita-me que eu o lembre do Pedro Ruas,
que fez...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Incluído. Permita-me incorporar ao pronunciamento...

Quarta-feira 31

57699

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E dizer também que a Luciana Genro só não
concorreu porque ela é filha do Governador, mas ela foi
fundamental para a votação que o PSOL fez na capital.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sem dúvida alguma.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero aqui reconhecer, de público, a liderança
de Pedro Ruas e também de Luciana Genro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos.
Passamos a palavra, neste momento – e que
bom vê-lo de volta, pois estava em licença –, ao nobre
Líder e Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nossos amigos que nos acompanham
através da TV Senado e da Rádio Senado, é um prazer
estar de volta, retornando e retomando as nossas atividades nesta Casa tão importante para o nosso País.
Regresso hoje de uma licença, na qual tive a
oportunidade de observar, de perto, todo o processo
eleitoral no nosso Estado de Rondônia e em todas as
cidades brasileiras.
Aproveito este momento para cumprimentar e
parabenizar o trabalho do Sr. Assis, meu suplente, que
esteve me substituindo nesses últimos 4 meses, quando fez um belíssimo trabalho representando a população do Estado de Rondônia, defendendo os interesses
dos rondonienses e do nosso Estado de Rondônia,
promovendo grandes encontros, grandes reuniões
importantes, trazendo também novos projetos para o
bem do nosso País e da população brasileira. Ele, que
é um dos principais pioneiros do Estado de Rondônia
e que sempre defendeu os interesses do Estado de
Rondônia em todos os cantos do nosso País, em todos
os lugares por onde passou, teve a grande responsabilidade de fazê-lo também aqui, do Senado Federal,
representando o Estado de Rondônia e defendendo
os interesses de todos os rondonienses e de todos os
brasileiros com projetos importantes, trazendo à pauta
sempre grandes temas, da maior importância não só
para o Estado de Rondônia, mas sim para todo o País.
Portanto, ficam aqui os meus agradecimentos,
os meus cumprimentos, os meus parabéns ao Sr. Assis, que esteve aqui, no Senado Federal, nos últimos
quatro meses.
Nós acompanhamos as eleições municipais que
aconteceram no Estado de Rondônia, onde tive a honra de participar das eleições em todos os Municípios
do Estado.
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As eleições municipais são, sem dúvida, muito
importantes para a democracia, para a dinâmica dos
partidos políticos, para o alinhamento das agremiações
que, mais tarde, irão influenciar e balizar as eleições
futuras para o Governo do Estado, para a Presidência
da República. São elas, as eleições municipais, no meu
entendimento, as mais importantes, sobretudo porque
renovam a esperança de cada cidadão de ter um lugar
melhor para viver.
Digo isso porque são os prefeitos, os vereadores, os vice-prefeitos que cuidam das nossas ruas, das
nossas praças, dos nossos bairros, dos Municípios
em que moramos. São os prefeitos e vereadores que
cuidam das creches, das escolas básicas, em que as
nossas crianças recebem os primeiros ensinamentos
fora do núcleo familiar. São eles que cuidam dos postos de saúde, do saneamento básico, das estradas,
do urbanismo, do apoio ao homem do campo e do
desenvolvimento da cidade como um todo.
Por isso, uma boa administração pública municipal
pode fazer uma grande diferença na vida da população
brasileira, na vida de milhares de pessoas. Por isso
sou um Senador municipalista. As pessoas vivem nos
Municípios e dependem das administrações municipais
para melhorar as coisas nas suas vidas.
Por isso, além de exercer as minhas atividades
legislativas de fiscalização do Poder Executivo nacional,
defendendo os interesses de Rondônia junto à União,
dedico uma grande parte do meu tempo de trabalho,
aqui em Brasília e em Rondônia, para atender às demandas dos Municípios rondonienses.
Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de Rondônia sabem muito bem que procuro atender a todos,
independentemente de cores partidárias. Sempre estamos atuando juntamente com os prefeitos, porque
são eles exatamente que sabem quais os problemas
que existem nas suas cidades e também sabem como
resolvê-los, mas não têm a capacidade financeira para
isso. Daí a importância desse alinhamento político com
a Bancada Federal, com o Governo do Estado. Isso é
muito importante para as populações dos Municípios.
Para mim, que fui prefeito em Ji-Paraná, maior
Município da região central de Rondônia, foi uma alegria muito grande participar ativamente das eleições
municipais. Foi com satisfação que pude compartilhar
dos projetos de muitos companheiros do PDT ou de
partidos com os quais formamos alianças no Estado
de Rondônia.
Parabenizo todos que fizeram uma campanha
limpa e propositiva: os eleitos e os que não tiveram
êxito na sua jornada, mas que contribuíram muito
para o debate democrático e para a mobilização po-

Outubro de 2012

sitiva em torno de ideias para o desenvolvimento de
nossas cidades.
Tivemos a felicidade de compartilhar projetos vencedores com milhares de rondonienses, elegendo correligionários para os cargos de vereador, vice-prefeito
e prefeito em quase todos os Municípios de Rondônia.
O nosso partido, o PDT, participou de 23 coligações vitoriosas em cidades que concentram 72%
da população do Estado Rondônia. Elegemos 41 vereadores, num crescimento de 115% em relação aos
atuais. Também elegemos cinco vice-prefeitos e dois
prefeitos: José Lima, de Theobroma; e José Barroso,
de Monte Negro.
Em todo o Brasil, o PDT obteve bons resultados
nas urnas, se consolidando como a quinta maior força
política do País. Elegemos 310 prefeitos e 3.563 vereadores, recebendo 8% dos votos válidos em todo o
Brasil. O PDT administrará três capitais: Curitiba,
com Gustavo Fruet; Natal, com Carlos Eduardo; e Porto Alegre, Sr. Presidente, capital do seu Estado, o Rio
Grande do Sul, reelegendo o Prefeito José Fortunati.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero só dizer que o Fortunati, sem sombra de
dúvida, é um grande quadro. Quando éramos Deputados Federais, foi líder do PT. Depois, fez a opção pelo
PDT e se elegeu, no primeiro turno, prefeito da capital
do Rio Grande do Sul.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Resultado do bom trabalho que fez à frente da prefeitura
municipal de Porto Alegre. Temos muito orgulho de tê-lo em nosso partido.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – E deixe-me dizer ainda mais: vocês elegeram,
inclusive, o prefeito da minha cidade, a segunda ou
terceira maior do Rio Grande, Caxias do Sul.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Em
Caxias do Sul também foi um pedetista de primeiro turno e que, com certeza, fará um grande trabalho à frente daquela cidade progressista, uma cidade industrial
que contribui muito para o crescimento do nosso País
e para o saldo positivo da balança comercial brasileira.
As maiores vitórias do PDT em Rondônia ocorreram nas alianças com o PSB. Foi esse o caso em
Ji-Paraná, onde nós fizemos uma parceria, uma coligação com o PSB, assim como em Porto Velho.
Na aliança com o PT, em Cacoal, Padre Franco se reelegeu prefeito municipal com o vice do PDT,
Acelino Marcon, que foi também deputado estadual,
uma pessoa que contribuiu muito para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, em particular da cidade de Cacoal.
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Da mesma forma, tivemos uma aliança com o
PTB em Pimenta Bueno, com o Prefeito Jean Mendonça e a nossa vice, do PDT, a Professora Ana Bastos.
Em Ji-Paraná nós elegemos o Deputado Estadual Jesualdo Pires para prefeito, com 73,12% dos
votos válidos – e sempre tem de ter um 12 no meio
que é para identificar o nosso PDT, Sr. Presidente. Ali
tivemos, como vice-prefeito, o nosso parceiro, nosso
companheiro pedetista, o empresário Marcito Pinto, que
inaugurou a sua participação na vida pública. Nesse
ponto, friso a importância de nós trazermos mais jovens, pessoas que estão iniciando na vida pública, até
para termos novas ideias, novos pensamentos para a
administração pública.
Foi uma campanha muito bonita, baseada em
propostas para o desenvolvimento das cidades, e a
população soube compreender e manifestar a sua
confiança por meio do voto.
Em Porto Velho, capital do Estado, reeditamos a
aliança vitoriosa com o PSB, sendo que o PDT indicou
o jornalista Dalton di Franco para vice-prefeito na chapa que elegeu o Dr. Mauro Nazif do PSB para prefeito.
A vitória veio no segundo turno, com 63% dos
votos válidos. Na capital também realizamos uma campanha limpa e propositiva, uma campanha realizada
à base de voluntários, de militantes que usaram seu
tempo livre, que trabalharam porque tinham a certeza
de que os nomes de Mauro e Dalton eram a melhor
solução para a capital do Estado de Rondônia, Porto
Velho.
Sr. Presidente, ver uma campanha política limpa
enche o nosso coração de esperança. Ver práticas antigas sumindo do mapa por força da Justiça Eleitoral,
da vontade própria de alguns políticos, de alguns candidatos e, principalmente, pela consciência do eleitor é
muito reconfortante e anima novos quadros – ou pessoas que não fazem parte da vida pública – a virem
participar do processo eleitoral. Isso é muito importante
para oxigenar a política brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Permita-me, só para ajudá-lo e para elogiar o seu
partido. Perguntaram-me aqui por que eu não citei o
nome do Prefeito eleito. Não tenho problema nenhum.
É uma liderança, ganhou no primeiro turno. Na hora,
aqui, não me veio, mas eu o conheço, inclusive. Foi o
Alceu Barbosa Velho, que é Deputado e que, agora,
vai assumir como Prefeito.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito bem. O Alceu é um grande quadro, que também…
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– E ganhou no primeiro turno com uma bela votação.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Sem
dúvida; e irá fazer um grande trabalho, com certeza.
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O Brasil inteiro, com o apoio da Justiça Eleitoral
e do Congresso Nacional, que aprovou a Lei da Ficha
Limpa, se engajou na campanha pelo voto consciente. E vimos que essa mobilização deu resultado, pois
políticos aventureiros, que gastaram rios de dinheiro
tentando comprar a consciência e o voto dos eleitores,
não tiveram sucesso nessas eleições. Não se elegeram! Isso é muito importante para o fortalecimento da
democracia brasileira.
A população também reprovou a atitude de candidatos que apelaram para a agressão, para a calúnia
e para a difamação de seus adversários. É uma política diferente; é uma política que vem fortalecendo,
realmente, a vontade popular.
Agora, não basta cobrarmos da população o
voto consciente; nós cobrarmos da população que não
troque o seu voto. É importante, também, que os próprios políticos também adotem essa prática, exercendo o poder com a mesma responsabilidade dos seus
apoiamentos políticos, que tenham coerência com os
seus discursos, que tenham coerência com as suas
propostas. É uma nova política; é um novo Brasil que
está se formando.
É bom lembrar que essa foi a primeira eleição
em que a Lei da Ficha Limpa teve sua aplicação plena, barrando cerca de 1.200 candidatos. O trabalho da
Justiça Eleitoral e o resultado das urnas demonstram
que o brasileiro está votando de forma consciente, eliminando os corruptos e políticos mal-intencionados da
vida pública. O resultado das urnas demonstrou que
a democracia brasileira está cada vez mais madura e
mais forte, o que é muito importante para o crescimento
e para o desenvolvimento do nosso País.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, estive com o
Diretor-Geral do Dnit, General Jorge Fraxe, quando
conversarmos sobre a situação das obras rodoviárias
do Estado de Rondônia. E fiquei muito satisfeito ao
saber que, além do bom e acelerado andamento das
travessias urbanas de Ji-Paraná, onde estão sendo
construídas seis pistas, o Governo Federal também
está iniciando a restauração da BR-364, já muito debatida aqui, em muitas reuniões feitas no Ministério dos
Transportes e também no Dnit. Já foram expedidas as
ordens de serviço para o trecho 2; nos próximos dias,
para o trecho 3, o trecho 1 e o trecho 4 – e isso é muito
importante para o Estado de Rondônia.
Outra boa notícia é que o Dnit irá licitar, ainda em
novembro, a ponte sobre o Rio Mamoré, destinada a
ligar as cidades de Guajará-Mirim e Guayaramerin, na
Bolívia. É um antigo compromisso que o Governo brasileiro tem e uma expectativa muito grande da população de Guajará-Mirim. Então, fica aqui o meu abraço
à população de Guajará-Mirim, com essa notícia de
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que o Dnit, ainda neste mês de novembro, deve licitar a
construção da ponte ligando Guajará a Guayaramerin.
O diretor do Dnit também nos assegurou que está
concluindo o edital para a licitação da ponte sobre o
Rio Abunã, importante na ligação entre Rondônia e o
Acre. Essa licitação será lançada em dezembro e, aí
sim, fica totalmente completa a ligação de Porto Velho com o Pacífico, sem nenhuma balsa, sem nenhum
transbordo. É uma obra importante, também resultado
de várias reuniões da bancada federal do Estado de
Rondônia, juntamente com a bancada do Acre – várias vezes estivemos no Ministério dos Transportes
pedindo a execução dessa obra tão importante para
o desenvolvimento, para o crescimento de Rondônia.
Todas essas obras – em andamento ou em processo de licitação – são importantes para o Estado
de Rondônia e para a toda a Região Norte do País.
Juntamente com as melhorias das hidrovias da região,
principalmente a hidrovia do Madeira, e o projeto da
construção da ferrovia da integração Centro-Oeste, com
o ramal estadual iniciando em Porto Velho em direção
à cidade de Vilhena, elas completarão os modais de
transporte necessários para o escoamento da nossa
produção agropecuária, para o turismo e o desenvolvimento econômico da região.
Essa ferrovia é o grande desafio que temos nos
próximos anos. É fazer com que ela também saia do
papel e se torne uma realidade.
Como foi com a construção, lá atrás, da BR-364
e, agora, com a restauração da BR-364 e a construção das usinas do Madeira, nós também temos esse
grande desafio, que não é só meu, mas de toda a
Bancada Federal, juntamente com o trabalho do nosso Governador Confúcio Moura, que faz um excelente
trabalho à frente do Governo do Estado de Rondônia.
Está alinhando as contas do Estado, está em ritmo
de retomada do desenvolvimento do Estado. Faz um
grande trabalho o nosso Governador Confúcio Moura.
Todos nós estaremos juntos buscando solução
para este grande problema, que é a conclusão da restauração da BR-364, mas também a elaboração do
projeto da ferrovia ligando Porto Velho à malha ferroviária brasileira, o que vai trazer maior desenvolvimento
principalmente com relação à produção agrícola do
Estado de Rondônia e também do nosso Estado vizinho. Mato Grosso transporta toda sua produção, principalmente de soja e algodão, para a exportação através, hoje, da BR-364, utilizando a hidrovia do Madeira
para ganhar o oceano com navios de grande calado
no Porto de Itacoatiara. Essa ferrovia vem ao encontro
desta necessidade: termos de substituir os caminhões
por vagões de trem, não apenas diminuindo o risco de
acidentes na BR-364, mas também diminuindo o custo
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de transporte da produção brasileira. Essa produção
também precisa ganhar o Pacífico, através dessa ferrovia, chegando a Porto Velho, a Rio Branco, no Acre
e, na sequência, até o Pacífico.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores que nos
acompanham aqui do Senado, senhoras e senhores
que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio
Senado, volto com muita vontade de retomar o meu
trabalho à frente da Comissão de Agricultura. Temos
vários temas. Já temos reunião nesta quinta-feira para
debater temas importantes. Projetos importantes estão
sendo debatidos na Comissão de Agricultura.
Pretendemos levar as nossas audiências públicas
não só para o Estado de Rondônia, mas para todo o
País. Temos vários pedidos para levarmos audiências
públicas da Comissão de Agricultura para outros Estados brasileiros. E nós teremos o maior prazer de fazer
essas audiências públicas em outros Estados, mas temos alguns compromissos em Rondônia, como, no dia
30, em Ji-Paraná, nós deveremos ter uma audiência
pública para debater os problemas de reforma agrária
na Amazônia, reforma agrária principalmente no nosso
Estado de Rondônia.
É nesse sentido que nós retomamos os nossos
trabalhos aqui no Senado Federal.
Sr. Presidente, muito obrigado pela oportunidade.
Tenhamos todos uma boa noite.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem! Agradeço muito ao nosso Senador
Acir Gurgaz, que usou da palavra até que o Senador
Magno Malta chegasse.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Convido o Senador Magno Malta a usar a palavra neste momento.
O Senador Acir Gurgacz ajudou muito o Senador
Magno Malta...
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ...porque ele estava pedindo que eu o segurasse
até a sua chegada.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Pela ordem, Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria aqui de fazer
um registro, de aproveitar esta oportunidade, porque,
hoje, durante a sessão ordinária de votação, eu não
pude estar presente, pois eu estava realizando diligências da CPMI da Violência contra a Mulher, que
terminou o dia com uma audiência com o Governador
do Distrito Federal.
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Então, como eu não pude estar presente nesse
horário da tarde, quero aqui justificar a minha ausência.
Embora tenha feito isso por escrito, quero aqui fazê-lo
verbalmente também.
É só para fazer este registro e dizer que, inclusive,
as diligências que nós fizemos hoje foram altamente
importantes, foram muito boas. E, amanhã à tarde, às
14h, nós teremos audiência pública, aqui no Senado,
com as autoridades do Distrito Federal, para discutir
a questão da violência contra a mulher.
É só isso, Sr. Presidente. Era esse o registro que
gostaria de fazer.
Muito obrigada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Paulo Paim, Srs. Senadores, pessoas que
nos veem e nos ouvem pela TV Senado, nos ouvem
pela Rádio Senado, pelos meios de comunicação
desta Casa...
Senadora Ana Rita, eu gostaria de fazer alguns
registros hoje sobre as eleições no Espírito Santo. De
uma maneira muito especial, Senadora Ana Rita, sobre
o nosso Município, Vila Velha, e sobre a nossa capital,
Vitória. Ao longo do dia, ouvi discursos de Senadores tratando da matéria, tratando do assunto, alguns
trazendo relatórios festivos sobre prefeitos eleitos de
seus partidos. Aqui vieram os Senadores Suplicy, Walter Pinheiro e tantos outros falando de seus Estados,
das vitórias alcançadas, dos embates políticos. Não
poderia deixar de fazer um registro, hoje, aqui.
Em Vila Velha, o nosso Partido governa o Município. Falo isso com muito orgulho, com muito orgulho.
O Prefeito da cidade, Neucimar Fraga, meu amigo
pessoal, companheiro de Partido, ao longo desses
três anos e meio de governo, fez muito mais do que
foi feito nos últimos 15 anos da história da cidade. Foi
um gestor competente, um gestor que mostrou a sua
capacidade, Senador Paim, de governar em todas as
áreas. Pegou um Município com uma história e a idade
de Vila Velha, maior Município daquele Estado, com
pouco mais de 10% de esgoto tratado. Ao longo de três
anos e meio, entregou-a com quase 60%. Avançou na
área da segurança, da saúde, da infraestrutura. A cidade avançou com Neucimar.
Mas as urnas decidiram o contrário.
Quero fazer uma denúncia nesta Casa que já
fazia o ex-Parlamentar Roberto Valadão, Senadora
Ana Rita, no mandato dele quanto se instituiu a urna
eletrônica. Foi instituída como alguma coisa inviolável,
“infraudável”, se é que existe essa palavra. Se não
existir, inventei-a agora. Ninguém viola essa urna. Ele
deu mil argumentos, fez denúncias.
O que ocorreu em Vila Velha, no dia da votação?
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Em alguns lugares, as pessoas digitavam 22, e
aparecia a foto do Sr. Rodney Miranda, que era o candidato a prefeito do DEM. Chamou-se a Polícia Federal,
chamou-se o TRE, chamou-se o Ministério Público. E
espero que haja uma investigação, espero que não haja
o argumento de que alguma coisa aconteceu com uma
urna ou outra, porque é muito grave, Senadora Ana
Rita, você digitar um número e aparecer a foto de outro candidato. É muito grave! Nós que somos de lá, do
Município, um Município pujante, disputamos eleições
contrárias, o candidato lá foi o Babá, ex-Vereador, mas
que fez um debate de nível, respeitoso, o PT com o
PR, e nós sabemos como esse embate se deu agora
no segundo turno.
As pessoas... E aqui quero falar um pouco dos
apoiamentos dele, que é o apoiamento do ex-Governador, que é do PMDB, do grupo dele, e até há pouco
mais de um ano, o Prefeito de Vila Velha para eles era
um grande amigo e passou os dois primeiros anos de
governo como se essas criaturas que se passaram por
amigos e tinham nele uma figura pujante, emergente
da política capixaba... Lembro-me até que fui convencido pelo Nelsimar, Senadora Ana Rita, depois da
eleição para prefeito, a última, a penúltima, não esta,
quando o pleito terminou – e eu não tinha qualquer tipo
de relacionamento com esse grupo –, o Nelsimar me
convenceu a me encontrar com o Vice-Governador, do
PSDB, hoje Senador Ricardo Ferraço, porque Nelsimar, naquele momento, achava que eles tinham uma
relação de amigo com ele. Agora, depois de três anos
e meio, essas pessoas... E eu o vi algumas vezes na
casa de Nelsimar, chamando-o de amigo, a mulher
do Nelsimar fazendo o jantar para eles, e eu, algumas
vezes, o adverti.
Eles agora voltam e vão para os meios de comunicação, no processo eleitoral, chamar Nelsimar de
incompetente, de despreparado, quando, na verdade,
eles sabem o que a cidade avançou com Nelsimar.
Nós do nosso Partido temos orgulho da administração
dele, do que foi investido nos bairros mais simples e lá
na elite, onde investiu em segurança. No seu primeiro
ano, a violência foi reduzida em 84%. E, infelizmente,
a população decidiu pelo Deputado Rodney Miranda.
Nós desejamos boa sorte a ele. Que cumpra o
que disse, que leve para lá um modo novo de governar. E que não seja o modo novo que vimos na Secretaria de Segurança Pública, com 17 mil homicídios,
os contêineres onde cidadãos, seres humanos, eram
colocados, fritados debaixo do sol.
Aliás, haverá um congresso lá, promovido pelo
Tribunal de Justiça. Irá a Comissão de Direitos Humanos, que certamente vai tocar no assunto lá, Senadora
Ana Rita, das masmorras do Espírito Santo.
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Eu me transporto para Vitória. Sou eleitor de Vila
Velha. Sou Senador da República. Não fui candidato a
prefeito. Votei em Vila Velha. Voto no Colégio Batista,
na Praia da Costa. V. Exª deve votar em Cobilândia.
Mas, 90 dias antes do pleito eleitoral, recebi no
meu escritório o candidato do PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas. Ele já havia me procurado no pleito para governador, falando cobras e lagartos do ex-Governador,
do mesmo grupo, líder político deles. Procuram-me ele
e a ex-Deputada Federal Rita Camata, que era candidata a Senadora. Precisavam do meu apoio. Precisavam do apoio daquele bloco que havia se juntado:
PR, PSC, PDT e PP. Esse bloco que, durante o tempo
inteiro, deu sustentação à candidatura de governador
do então Vice-Governador, que depois eles viriam tirar.
E eu, o tempo inteiro, resisti. O tempo inteiro resisti. O
ex-Governador dizia que depois que todos os partidos
reunidos declarassem o apoio ao Vice-Governador, ele
declararia o dele. E eu disse: “Se o dono da candidatura não declara apoio, não sou eu que vou declarar”.
Recebi lá o Luiz Paulo, chamando de amigo, sorrindo, tirando foto.
Aliás, em 2009, Senadora Ana Rita – eu não
trouxe hoje, mas vou trazer –, a Rede Gazeta fez um
amigo oculto com aqueles que disputariam a eleição
majoritária: Brice Bragato, Guerino Balestrassi, eu, Luiz
Paulo, o ex-Vice-Governador, então Senador Ricardo
Ferraço, e Renato Casagrande. Nesse amigo oculto,
adivinha quem me tirou? Luiz Paulo Velozzo Lucas. E
me deu um livro. Eu quero ler a dedicatória do livro aqui.
Ele foi candidato a governador, e se tivesse coragem de falar publicamente o que fala nas costas do
ex-Governador, quem sabe o governador fosse ele?
Sempre tivemos uma boa relação, sempre o respeitei,
uma relação respeitosa. Sempre respeitei o presidente
do PSDB, o Deputado César Colnago. Até brinco muito
com ele, brincava, dizendo: “Vamos montar uma banda
de rock, ‘Inimigos do rei’”. Sempre o respeitei, sempre
o recebi bem no meu gabinete.
O pleito para prefeito chegou. O PMDB ensaia
a candidatura do Deputado Lelo Coimbra. Foi ao meu
gabinete conversar comigo, Senadora Ana Rita. “Você
está firme na candidatura?”, eu perguntei. Ele disse:
“Estou”. Eu disse: “O ex-governador vai com você? O
Paulo Hartung vai apoiá-lo?” Ele disse: “Vai, mas você
sabe que ele não está numa situação muito boa agora,
está numa situação constrangedora”. Essa situação
constrangedora eu vou falar o que é. Foi para lá, eu,
de bom coração, abri as portas da rádio A Cor da Vida
para ele. Ele foi lá, deu entrevista, e simplesmente,
depois, desapareceu. Sem problema. Aparece o Luiz
Paulo me procurando, querendo conversar. Segunda
vez, Senadora. E eu o recebi.
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Agora, recebi com o Deputado Vandinho, com
o Deputado Gilson Lopes. Eu o recebi com o Prefeito Neucimar, com o Secretário Ledir Porto, e ele veio
acompanhado do Deputado César Colnago, Presidente
do seu Partido.
Entraram no meu escritório. Ficaram lá fora esperando um pouco, porque havia muita gente para falar.
Ele entrou, abraçou, sorriu, chamou de amigo, falou
do meu potencial, do respeito da sociedade às minhas
lutas, às minhas bandeiras e nos convidou para uma
coligação, porque a eleição estaria decidida.
Engraçado que eu falei isso nos jornais, e o Presidente do PSDB foi ouvido e disse: “Realmente, nós
estivemos lá, mas não fomos buscar o apoio deles, não.
Fomos buscar o apoio do Zé Esmeraldo”. Ele deveria
ter marcado uma audiência com o Zé Esmeraldo, no
gabinete do Zé Esmeraldo, e não no meu, não é, Senador Paim? Mas foi no meu, que sou Presidente da
sigla. Mas, até aí, nada demais, buscar apoio, pedir
apoio. Uma eleição majoritária, não é, Senadora Ana
Rita? Até aí, nada demais, mas nós éramos amigos.
No dia das mães, agora, eu liguei para ele. Peguei
o telefone da mãe dele. Sempre o respeitei. O processo
eleitoral de Vitória começa. O Partido, então, foi apoiar
Luciano Rezende, eleito agora, domingo, Prefeito de
Vitória. Fizemos uma aliança com o Luciano, não sei
quais os outros Partidos, e o PP, que eles defenestraram como o partido do diabo, do esgoto, de satanás...
Eu não tenho nenhuma procuração para defender o
ex-Deputado Nilton Baiano, mas sei que o Partido dele
serviu ao Governo Paulo Hartung por oito anos. E o
filho dele, Marcelinho, foi Secretário ou Subsecretário no Governo por oito anos. Para servi-los, eles não
eram podres, mas, se não se alinhou, ou se se aliou,
viraram podres, porque, lá, a prática é esta: quem não
beija a mão é bandido.
E, aí, em vez de disputar a eleição com o Luciano, ele resolveu disputar comigo. Não sei se por
orientação de marqueteiro, não sei se por pesquisa,
qualquer coisa, ele começou a me atacar. A princípio,
eu achei uma coisa engraçada, hilária, mas começou
a passar do limite. Ele me atacava de manhã, de tarde
e de noite, a ponto, Senador Paim, de fazer adesivos
para colocar em carros com os dizeres: “Magno Malta, não!” Até hoje, eu só vi no Brasil dizerem isso para
mim traficante e pedófilo, porque eu não tenho outra
luta na minha vida.
Há 32 anos que eu tiro drogado da rua. Há 32
anos que recupero gente dentro de casa. Eu posso encher este plenário, essa galeria, onde o senhor quiser,
de milhares de jovens, de adultos, de adolescentes,
tirados das ruas, dos guetos; recebidos das mãos do
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Ministério Público, da polícia, do juiz, de ONGs, de igrejas, gente recolhida por nós para devolver-lhes a vida.
Eu aprendi, ao longo de 32 anos, Senadora Ana
Rita, a enxugar lágrimas de mãe que chora pelo filho
drogado; de pai que se angustia, na madrugada, com
o filho desaparecido por causa das drogas. Eu aprendi
a abraçar viciados em craque, a tirá-los das ruas e a
dar a eles esperança.
Eu comecei a me perguntar que crime eu cometi
para esse rapaz estar me atacando dessa forma. Qual
crime que eu cometi? E ele começou a tentar me vender para a sociedade questionando o candidato Luciano, porque ele tinha o meu apoio. Tentava vender para
Vitória que ele tinha um apoio sujo, podre, como se eu
fosse uma escória da sociedade brasileira.
Eu liguei para o então Presidente do PSDB, Senadora Ana Rita, César Colnago. Ele não me atendeu.
Eu mandei para ele um torpedo. De repente, ele me
ligou de volta. Ele até me disse que não foi pelo torpedo, porque ele não o havia lido. Foi porque ele viu a
ligação. Eu atendi e disse: “César, eu sempre respeitei
vocês e eu não estou entendendo esses ataques fortuitos, gratuitos à minha pessoa. Eu não sou bandido,
não sou assassino, não sou ladrão, não sou vagabundo.
Por que vocês estão fazendo isso?” Ele disse: “É porque chegou ao nosso conhecimento a informação de
que você foi à igreja do Padre João Brito, a IEBV, uma
igreja grande, bem postada – Padre João Brito é um
homem de Deus –, e, lá, você disse que Luiz Paulo é
viciado em droga”. Eu disse: “Se você tivesse me ligado
antes, se tivesse tido o cuidado, eu teria lhe dito que
faz quatro anos que não vou a essa igreja e faz quase
dois anos que eu não falo com o Pastor João Brito”.
Desligamos o telefone. Eu ligo para o Pastor João de
Brito, que havia chegado de viagem. O Pastor João
Brito disse: “Isso é uma irresponsabilidade. Eles me
conhecem também – porque, aliás, eles visitam a igreja
do Pastor Brito, penso que em época de eleição. Deveriam ter me procurado, porque isso nunca aconteceu”.
Mas eles fizeram isso. Imaginem se fui eu quem
disseminou, em Vitória, que Luiz Paulo é viciado! Imaginem se fui quem foi à cidade disseminar isso!
Primeiro, eu não sou covarde. Segundo, jamais
usaria um expediente desse. Não há nenhuma necessidade. Primeiro, porque eu não estava na campanha
de Luciano. Meu Partido foi. Nem conheço esse moço.
Fui apresentado pelas mãos do Deputado Vandinho.
As informações que tenho é do Claudio Vereza, um
quadro importante do PT do meu Estado, um homem
de bem, que é seu sogro. O Vereza é um cadeirante
que luta a luta dos portadores de deficiência do País,
um sujeito moral do nosso Estado. É o sogro dele, e eu
acompanho esse rapaz pela mídia: bom vereador, bom
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secretário, campeão mundial de remo, um desportista, médico. Eu o apoiei, mas não fui para a campanha
dele, não gravei nada para ele, não falei nos programas dele, até porque ele fez uma campanha bonita.
Trouxe um marqueteiro nordestino com um jingle lindo e praticamente ganhou a eleição fazendo assim. O
povo na rua fazia assim: o povo quer mudança, o povo
quer mudança.
Ele, em vez de focar o Luciano, veio para cima de
mim. E eu fiquei me perguntando, Senador Paim: “Que
crime eu cometi, que mal eu fiz?” Foi para as redes
sociais e criou um monte de fakes, de pessoas para
poder me atacar. Nós tomamos conhecimento disso
tudo, porque aí eu passei a querer entender e saber.
E fomos descobrindo.
Ora, a minha luta neste País é combater drogas,
é combater o tráfico. Minha luta neste País é combater
pedofilia. V. Exª é testemunha, o Brasil é testemunha:
abuso de crianças. Fui trabalhar para que nós tivéssemos uma legislação para manter na cadeia esses
desgraçados, abusadores de crianças neste País.
Nada menos do que isso. Cruzei este País, revelei um
crime bárbaro, maior que o tráfico de drogas: o abuso
de crianças. Aqui nós criamos uma legislação. V. Exª
fez parte dessa CPI comigo, porque é um homem dos
direitos humanos.
Qual é a minha grande luta? Combater aborto?
A legalização do aborto? Qual é a minha grande luta?
Ser um dos patrocinadores do debate da redução da
maioridade penal? Sou e assumo, porque um homem
de 17 anos, de 15, de 14, de 16, que estupra, que mata,
que sequestra, que queima um ser humano dentro de
um pneu, que incendeia um ônibus e que mata crianças queimadas dentro de um ônibus e depois, quando
a polícia põe a mão, diz: “Tira a mão de mim porque
sou menor; eu conheço os meus direitos”...
Ora, em que mundo estamos vivendo? Nós não
estamos no país de Alice. Esse é o meu crime? Qual
é o meu crime? De ser contrário à Marcha da Maconha? E estão lá, nas redes sociais, os defensores da
Marcha da Maconha me atacando ferozmente, incitados por esse debate que ele promoveu.
Acharam pouco. Promoveram um ato público
na praia de Camburi: “Magno Malta, não”! Eu sempre pensei que, se um ato desses pudesse ser contra
mim, “Magno Malta, não”, tinha que ser uma coisa promovida por traficante. Eu até entenderia aqueles que
querem a legalização da droga no Brasil fazer um ato
contra mim; quem é a favor de aborto, de legalização
de droga, quem é a favor de pedofilia fazer um ato
desses contra mim.
Entrei na Justiça. A juíza notificou a Polícia Militar
e a guarda, para que fosse lá manter a ordem. Mas
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não havia 20 pessoas. E duas madames abordadas –
duas madames, que pode ser gente que nem conhece
a minha história e que nem quer tomar conhecimento
da história das pessoas que eu defendo, que são os
menores – disseram: “Nós estamos aqui para protestar contra esse Magno Malta, porque esse sujeito não
pode ser governador”. Numa eleição de prefeito. Eu
não voto na cidade, eu não sou eleitor da cidade e não
sou candidato a prefeito.
Fiquei me perguntando que crime eu cometi, que
mal eu fiz. O de levantar essas bandeiras? De ser um
sujeito contrário à intolerância com qualquer pessoa?
Sou radicalmente contra o PL nº 122? Sou; o projeto
da homofobia, V. Exª sabe, mas o texto da intolerância,
que é o nosso... Nós temos que se tolerantes com as
pessoas e respeitá-las.
É por isso que sou a favor que se discipline. Não
que se criminalize, mas o bullying precisa ser disciplinado, porque muitas vezes começa na escola, com
adolescentes, com crianças entrando na adolescência, que já sabem o que fazem, e começam a criar, a
oprimir, a descaracterizar, a desmerecer e a praticar o
bullying num outro coleguinha, que cresce complexado,
desequilibrado. É preciso disciplinar isso, e eu sou a
favor dessa disciplina. Que se discipline.
Qual é o crime que eu cometi? Lutar para não
perder os royalties do petróleo? Qual é o crime que
eu cometi? Fechar as rodovias do Espírito Santo, a
BR-101, parar o trânsito, para chamar a atenção da
Presidente, para não perder os royalties do petróleo?
Qual é o crime que eu cometi, Senador Paim? Lutar
para não perdermos o Fundap, os nossos incentivos
fiscais? Qual é o crime que eu cometi?
Eu sei que esse é o mesmo grupo que se junta
todas as vezes em que eu disputo uma eleição. Eles
se juntaram. Eles eram inimigos. Na eleição de prefeito,
quando João Coser venceu, o líder político deles os
abandonou para apoiar o Coser e abandonou a candidatura de César Colnago. Eles ficaram e se dividiram. Mais uma vez fizeram a mesma coisa, mas agora
eles se juntaram novamente, como se Vitória fosse um
condomínio deles. Eles se juntaram e escolheram o
melhor caminho: atacar Magno Malta. “Vamos atacar
Magno Malta“.
Para mim, isso não é novidade. Na minha primeira eleição para Senador, eles não me atacaram, não.
Eles me esfaquearam em praça pública. Mas Deus é
fiel. Quando Deus escreve, ninguém apaga. A minha
eleição foi Deus, quem me levantou foi Deus. Eu sou
fruto de um milagre, de uma palavra de Deus à minha mãe, uma mulher que viveu mais de joelhos do
que de pé, e eu sabia que seria Senador desde os 13
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anos de idade. E não há quem possa impedir o que
Deus escreveu.
Eu não pertenço à elite, eu sou nordestino. A
elite tem tudo para me abominar. Eu sou filho de uma
negra. Eu sou negro. Eu não tive oportunidade de entrar na faculdade. Eles zombam disso, porque eu não
tive essa oportunidade. Eles zombam disso. Eu não
sou viciado, eu não bebo, eu não fumo, não cheiro,
não faço arruaça nas madrugadas. Eu sou evangélico.
Infelizmente, ainda somos discriminados neste
País por quem reúne tudo o que é adjetivo negativo,
por quem se acha melhor do que os outros, por quem
nasceu em berço de ouro e nunca pisou o chão.
Eles se juntaram, Senador Paim, para me atacar.
E me atacaram, e me atacaram. E ele questionava os
apoiadores do Luciano, como se os apoiadores fossem coisa podre.
Eu não sei por que, cada qual tem um estilo. Mas
o Luciano podia dizer: “Olha, quem está apoiando o
senhor hoje saiu do seu partido, era do PSDB com o
senhor, Vice-Governador, e saiu atirando no senhor,
está nos jornais, chamando-o de preguiçoso, dizendo
que o senhor não gosta de trabalhar e dorme até o
meio-dia”. Cada qual tem um estilo, mas o rapaz podia dizer: “Olha, seus apoiadores, dos que estão me
apoiando, ninguém está sendo investigado e denunciado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito
Santo, porque não estão envolvidos na lambança da
Ferrous, na lambança de Presidente Kennedy, e seus
apoiadores estão envolvidos na lambança de Presidente Kennedy”. Está lá o relatório do Tribunal de Justiça.
Mas o rapaz, não sei por que, é o estilo de cada um,
não os questionou.
Lá no partido deles, aliás, o ex-Secretário de
Fazenda José Teófilo, um dos mais envolvidos nessa
denúncia, foi quem preparou os incentivos. Depois,
parece que a empresa dele mesmo foi que comprou
os terrenos e vendeu-os, ganhando não sei quanto.
É do PSDB, do partido dele. E querer questionar os
apoiadores?
Eu não tenho aqui autorização para defender
Nilton Baiano, e ele sabe muito bem se defender, mas
a minha honra eu tenho. Eu tenho três filhas, que assistiram de camarote a essa indignidade. Aí, as pessoas me diziam: “Não, larga para lá, a eleição acabou;
segunda-feira não tem mais nada”. Não tem mais nada
uma ova! O cara cospe na minha cara. Eu não tenho
horário eleitoral, não tenho como falar, não tenho um
espaço. Mas aqui eu tenho, Senador Paim.
Eu quero dizer que movi três processos contra
esse rapaz e estou movendo também contra um indivíduo não sei o quê lá Behring – não sei o primeiro nome
dele –, que participou de um programa eleitoral tentando
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incluir meu nome numa lista de pessoas, segundo ele,
nefastas no Estado do Espírito Santo. Certamente essas pessoas também devem tomar suas providências.
Contra esse, também, eu tenho uma ação criminal. E
quero andar para os tribunais com o senhor Luiz Paulo
Vellozo Lucas. Eu quero ir às últimas consequências
com ele. Eu quero que, nos tribunais, ele mostre provas das ilações dele contra a minha pessoa.
Hoje, uma pessoa chegou a mim dizendo: “Olha,
o senhor é Senador, faça um ofício ao BNDES para
checar as presenças dele, porque ele é funcionário
do BNDES. Faça um ofício para ver o índice de comparecimento, de presença dele no trabalho. Eu não
vou chegar a isso ainda, não, não vou chegar a isso
ainda, não, Senador Paim. Mas estou absolutamente
chocado, pelas minhas filhas, entristecido. Mas quero dizer a esse grupo que eu não me acovardei, não
me acovardarei! Deus é justo. Quem me justifica é o
Senhor, e a Bíblia diz que “toda a arma forjada contra
ti tu a condenarás em juízo”. Quero dizer a eles que
não tenho medo de cara feia. Medo conheço de ouvi
falar, eu nunca fui apresentado. Deus é justo, e o povo
sabe as coisas.
O Luciano venceu as eleições, embora o instituto
chamado Futura – é preciso que se tenha uma providência com relação a esse instituto, no Espírito Santo,
e é preciso que se estude essa providência – manipula, manipula, manipula. Precisamos urgentemente,
Senador Paim, urgentemente tomar providências. E
eu estou conversando com os Líderes que concordam
comigo, porque não dá para publicar pesquisa de um
dia para o outro porque não há boca de urna mais infame do que esta: o sujeito xerocopia os jornais e sai
distribuindo. Trouxe um número no último dia, colocando o Luciano abaixo do candidato do PSDB, o Sr. Luiz
Paulo Vellozo Lucas, mas, graças a Deus, eles falaram
às 19h numa ES-TV, e o Ibope desmentiu no Jornal
Nacional. Realmente a Rede Tribuna acertou nos seus
números, a Rede Tribuna acertou nos seus números.
Quero dizer ao povo do Espírito Santo e ao povo
do Brasil que eu vou continuar as minhas lutas, as
bandeiras, honrando quem me trouxe para cá, fazendo enfrentamento a todas elas, agora que eu estou
na Comissão do Código Civil Brasileiro, que traz propostas nefastas de legalização de droga, legalização
de aborto, eutanásia e que muda de forma a assustar
a mim e a qualquer pai de família ou a quem ama a
vida neste País.
O estupro de vulnerável, por exemplo, Senador
Paim, que hoje são 14 anos, é baixo; o sujeito tem
relação com uma menina de 14 anos e é estupro de
vulnerável.
(Soa a campainha.)
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) O novo
Código Penal está tentando baixar para 12 anos. É
o fim do mundo, mas nós não vamos permitir. Estão
querendo legalizar a prostituição, para que vire profissão no Brasil. Ora, quando você cria uma profissão é
preciso que se criem as escolas de treinamento. Por
que se criou o Senai? Por quê? Quando se legaliza
a profissão de bombeiro ou a profissão de frentista, é
preciso fazer escola de treinamento. Teremos escolas
de prostituição no País!
Nós vamos lutar até o final contra a proposta nefasta de que o viciado pode plantar maconha para seu
uso pessoal, sem que tenha qualquer tipo de vigilância.
Eu quero aqui aplaudir a revista Veja pela matéria
que traz sobre a maconha, definitivamente mostrando
os malefícios dessa desgraça para o cidadão, para o
ser humano.
Aqui, Senador Paim, vai a minha indignação contra um grupo que se acha dono do Estado. Quem os
abraça e beija, por medo, se torna pessoa de bem. E
quem se recusa a beijar a mão deles eles fazem de
tudo. Já tentaram comigo mais de uma vez – mais de
uma vez! –, mas eu quero reafirmar, como o Apóstolo
Paulo, que a mim importa agradar a Deus. A minha cerviz é dura, a minha espinha é muito dura. Eu não vou
me curvar nunca para homem nenhum e me recuso
a colocar o meu destino em mão de homens. Eu vou
sempre me curvar e obedecer ao meu Deus.
Encerro o meu discurso falando ao povo de Vila
Velha, que fez a sua escolha. Orgulha-nos muito o nosso Prefeito Neucimar Fraga, que hoje é um homem que
está pronto para ser candidato a Senador em 2014, que
está pronto a ser candidato a governador. Eu lhe digo,
Neucimar, que, se quiser ser candidato a governador,
terá o nosso apoio, e nós vamos cruzar esse Estado
inteiro, porque você é um gestor provado e preparado.
Poderá muito bem ser candidato a governador. Poderá
ser candidato a Senador. É um quadro preparado que
orgulha a nós, do Partido da República.
Em nome das minhas filhas, Magda, Magna Karla
e Jaislyne, que tem apenas 12 anos, que assistiram a
esses ataques indignos e irresponsáveis contra minha
pessoa, eu encerro, dizendo, Senador Paim, que eu
não vou arrefecer o meu ânimo, que ninguém vai calar a minha voz e que eu não terei medo de falar e de
denunciar a verdade, ainda que tenha de dar nomes,
doa em quem doer.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Magno Malta.
Ao encerrar os trabalhos, eu apenas farei o registro sobre o Prefeito reeleito de Nova Hamburgo, o
ex-Deputado federal Tarcísio Zimmermann.
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O Tribunal Superior Eleitoral está julgando um
processo contra o Prefeito reeleito de Nova Hamburgo,
Tarcísio Zimmermann. Qual é a acusação contra esse
prefeito? A de que ele não pode ter reconhecido o seu
registro por ter participado, no ano de 2004, a convite
do então Governador do Rio Grande do Sul, Germano
Rigotto, da inauguração de um centro de internação de
jovens, construído pelo Governo do Estado.
Por conta daquela participação, o atual Prefeito,
reeleito, Tarcísio Zimmermann, teve seu registro de
candidato a prefeito pelo PT, lá em 2004, cancelado.
O mesmo ocorreu com o então candidato do PMDB
no Partido do Governador da época.
Mas é preciso dizer que a lei sequer previa, na
época, tornar inelegível quem participasse de inauguração, tanto que Tarcísio Zimmermann foi eleito Deputado Federal em 2006 e Prefeito em 2008.
Agora, está no TSE o processo que pretende tornar o Prefeito reeleito inelegível por conta de um fato
ocorrido e já tramitado em julgado em 2004. Vejam,
ele, que foi reeleito Prefeito, que foi Deputado Federal,
agora poderá não assumir uma caminhada vitoriosa.
Por isso, eu aqui coloco meu ponto de vista, porque conheço a pessoa Tarcísio Zimmermann: honesto,
sério, competente, um grande gestor, que, por isso foi
reeleito. Antes de ser Prefeito, repito, Tarcísio Zimmermann foi um Deputado Federal atuante, respeitado
pela seriedade e competência com que se dedicava
às causas, e não às coisas, tanto que foi reconhecido
como um dos 100 cabeças do Congresso Nacional por
dois mandatos consecutivos. Entendo que a biografia
de Tarcísio Zimmermann é a de um homem sério, trabalhador e competente.
A pergunta que fica, senhores: é razoável punir
alguém porque apenas participou de uma inauguração,
sem qualquer promoção pessoal, sem uso de qualquer
recurso público e, ainda mais, que foi convidado pelo
Governo do Estado, que, na época, era oposição ao
seu Partido?
Não cometeu nenhum delito. Por isso, estou convencido de que a Justiça há de assegurar a posse do
Prefeito reeleito Tarcísio Zimmermann, lá de Novo
Hamburgo, no Vale dos Sinos.
Era esse o registro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Srª Senadora Angela Portela enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs e Srs. Senadores, a
partir de 1º de janeiro de 2013, 636 cidades e capitais
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brasileiras passarão a ser administradas por companheiros e companheiras de meu partido, o PT.
Estes futuros prefeitos e prefeitas foram escolhidos no primeiro e no segundo turnos das eleições
municipais de 2012. E é sobre a vitória do PT, que eu
venho falar aqui.
Nas eleições deste ano, o PT aumentou em 14%
o número de prefeituras conquistadas no país, revelando, assim, que, à revelia do que desejam as forças
adversárias, nosso partido manteve seu índice de
crescimento junto ao eleitorado brasileiro.
Levantamento feito pela Secretaria Nacional de
Organização do partido revela que entre os grandes
partidos apenas o PT e o PSB melhoraram seu desempenho de 2008 para cá.
Naquele ano, o PT conquistou 558 prefeituras.
Nas eleições encerradas domingo, meu partido ganhou
mais 77 prefeituras para administrar.
Nestas eleições, Minas Gerais foi o Estado onde
o PT fez o maior número de prefeituras. Foram 114, ao
todo. Mas também, aumentamos significativamente, o
número de prefeituras no Ceará, Estado do Nordeste,
onde fizemos 15 prefeituras, em 2008, e, agora, conquistamos 29, perfazendo um crescimento da ordem de 93%.
Nosso levantamento também mostra que nestas
eleições, o PT passou a figurar como o partido político
que recebeu a maior votação para prefeito.
Entre as 29 agremiações políticas que concorreram às eleições municipais deste ano, o PT recebeu
17.264.643 votos. São 16,77% dos 102.938.182 de votos válidos e computados em todo o território nacional,
entre o primeiro e o segundo turnos.
Além desse crescimento, o PT recebeu também
a maior votação de legenda desta eleição municipal.
Foram 10.977.369 votos na legenda, o equivalente a
10,38% dos 105.764.730 votos válidos.
No universo que compreende as cidades e capitais com mais de 150 mil eleitores, vencemos a eleição
em 21 cidades. Nestas 21 cidades, que o PT passará
a governar, estão hoje 16,1 milhões de eleitores, 28%
do total de eleitores nesta faixa.
O PT manteve sua força nos grandes centros e
aumentou sua capilaridade, elegendo mais prefeitos e
prefeitas nos pequenos e médios municípios.
São 298 onde tem até 10 mil eleitores; 264 onde
tem entre 10 mil e 50 mil eleitores; 52 onde tem entre
50 mil e 100 mil eleitores e 21 em cidades e capitais
cujo eleitorado supera os 150 mil votantes.
Dois municípios de meu Estado compõem a lista
das 264 cidades conquistadas pelo PT na faixa daquelas onde há de 10 mil a 50 mil eleitores.
Uma destas cidades foi Alto Alegre, onde nosso
candidato, o companheiro José de Arimateia da Silva
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Viana, ganhou com 73,89% dos votos válidos. A outra
foi em Uiramutã, onde elegemos o companheiro Eliésio
Cavalcante de Lima, com 52% dos votos.
É a quarta vez que o PT ganha neste município
que, aliás, será administrado por dois índios, Eliésio
e Ernestina.
São Paulo, João Pessoa, Goiânia e Rio Branco
são as capitais que foram conquistadas pelo PT e que
compõem os 21 municípios cujo eleitorado supera os
150 mil votantes.
Em São Paulo, foi eleito Fernando Haddad, com
55,57% dos votos. Em João pessoa, 68,13%c dos
eleitores elegeram Luciano Cartaxo. Em Rio Branco,
Marcus Alexandre obteve os votos de 50,77% do eleitorado e em Goiânia, Paulo Garcia conquistou, logo
no primeiro turno, 57,68% dos votos válidos.
Senhoras e senhores, registro, com orgulho, nossa vitória do PT na maior cidade da América Latina,
São Paulo, onde, democraticamente o eleitorado escolheu, no último domingo, o ex-ministro da Educação
nos governos do ex-presidente da República, Lula e da
presidenta Dilma Rousseff, Fernando Haddad.
Quando ministro, Haddad foi responsável por
importantes inovações na educação do Brasil, como
o Enem, o ProUni e o Sisu, que mudaram a vida de
milhões de jovens estudantes. Em nome de Fernando
Haddad, parabenizo todos os demais eleitos do meu
partido, no pleito que se encerrou domingo.
Portanto, nós todos do PT, estamos felizes e
agradecemos ao eleitorado petista, pelas vitórias que
obtivemos, tanto no primeiro como no segundo turno
das eleições municipais 2012.
Era esse o meu registro de hoje.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão
deliberativa ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte
ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 35, DE 2012
(Em regime de urgência, nos termos do Requerimento nº 776, de 2012)
Continuação da discussão, em turno único, do
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (nº 2.793/2011,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Teixeira), que
dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 - Código Penal; e dá outras providências.
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Parecer sob nº 1.053 e 1.054, de 2012:
- da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática, Relator: Senador Eduardo Braga, favorável, com as Emendas nºs 1 a 5-CCT,
que apresenta;
- de Plenário, em substituição à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Braga, favorável ao Projeto e às Emendas
nº 1 a 5-CCT.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
63, DE 2011
Terceira e última sessão de discussão, em segundo 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 1.017, de 2012, da Comissão Diretora, Relatora: Senadora Marta Suplicy, oferecendo
a redação para o segundo turno.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº
65, DE 2011
Terceira e última sessão de discussão, em segundo 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 da Comissão Diretora, oferecendo a redação para o segundo turno.
4
REQUERIMENTO Nº 786, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
786, de 2012, da Senadora Ana Rita, solicitando que,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 87, de 2011, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 329 de 2011, além das Comissões constantes do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também,
a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (porte de arma de fogo por agentes de segurança fora de
serviço).
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
Que Deus ilumine o nosso caminho.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 29 minutos.)
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00
Porte do Correio
R$ 488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 546,40
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 116,00
Porte do Correio
R$ 976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80
.

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

UG - 020054
GESTÃO - 00001
EMISSÃO DE GRU PELO SIAFI
UG - 020054
GESTÃO - 00001
COD. – 70815-1
Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho a favor do FUNSEN
ou fotocópia da Guia de Recolhimento da União - GRU, que poderá ser retirada no
SITE: http://www.tesouro.fazenda.gov.br código de recolhimento apropriado e o
número de referência: 20815-9 e 00002 e o código da Unidade favorecida – UG/gestão:
020054/00001 preenchida e quitada no valor correspondente à quantidade de
assinaturas pretendidas e enviar a esta Secretaria.
Para Órgãos Públicos integrantes do SIAFI, deverá ser seguida a rotina acima
EMISSÃO DE GRU SIAFI.
OBS.: QUANDO HOUVER OPÇÃO DE ASSINATURA CONJUNTA DOS DIÁRIOS
SENADO E CÂMARA O DIÁRIO DO CONGRESSO
NACIONAL SERÁ
FORNECIDO GRATUITAMENTE.
Maiores informações pelos telefones: (0XX-61) 3303-3803/4361, fax:3303-1053
Serviço de Administração Econômica Financeira / Controle de Assinaturas, falar com
Mourão.
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, AV .Nº2 S/N – CEP : 70.165-900 BRASÍLIA-DF
CNPJ: 00.530.279/0005-49

SENADO FEDERAL
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
Subsecretaria de Edições Técnicas

Coleção Direitos Sociais

Coletânea de publicações, com atualização periódica,
sobre temas relacionados aos Direitos Sociais.

Conheça nossa livraria virtual, acesse:
www.senado.gov.br/livraria

Edição de hoje: 756 páginas
(OS: 15224/2012)

Secretaria Especial de
Editoração e Publicações _ SEEP

