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Nº 921, de 2012, de autoria do Senador Lobão
Filho, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 14 a 26 do corrente. ..
2.2.3 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 392, de 2012, de
autoria do Senador Romero Jucá, que altera os arts.
96 e 102 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de
2005, que dispõem sobre parcelamento de débitos
de responsabilidade dos Municípios, decorrentes de
contribuições sociais de que tratam as alíneas a e
c do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991, e dá outras providências. .....
Projeto de Lei do Senado nº 393, de 2012, de
autoria do Senador Cícero Lucena, que estabelece
condições para a implantação de microgeração e
minigeração distribuídas no sistema de distribuição
de energia elétrica e dá outras providências. ........
Projeto de Lei do Senado nº 394, de 2012, de
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zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP
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Nº 1.325, de 2012, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre a Mensagem nº 94, de 2012
(conclui pela apresentação do Projeto de Resolução nº 60, de 2012)........................................
Nº 1.326, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº
84, de 2012.............................................................
2.2.5 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, aos
Projetos de Resolução nºs 57 a 60, de 2012, resultantes de pareceres lidos anteriormente. ..........
2.2.6 – Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Expectativas sobre o programa Bolsa Família no Município
de São Paulo; e outros assuntos............................
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, como
Líder – Expectativa quanto ao julgamento de ações
envolvendo a reserva Raposa Serra do Sol...........
SENADOR CASILDO MALDANER – Solidariedade às vítimas do furacão Sandy......................
SENADORA ANA AMÉLIA – Pedido de esclarecimentos sobre o discurso proferido na sessão
de ontem pelo Senador Mário Couto......................
SENADOR MÁRIO COUTO - Esclarecimentos sobre o discurso proferido na sessão de ontem
por S. Exª................................................................
SENADORA ANGELA PORTELA – Lembrança dos vinte anos da homologação da terra indígena
Ianomâmi................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Cumprimentos à Polícia Civil de Pernambuco pela prisão
de dois cidadãos condenados pelo assassinato de
suas esposas..........................................................
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Críticas à má gestão do futebol paraense; e outro
assunto...................................................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Comentários acerca das eleições municipais, sobretudo
no Estado do Amazonas e na cidade de Manaus..
SENADOR CIDINHO SANTOS, como Líder
– Preocupação com a questão da Reserva Suiá
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Missú, no Estado do Mato Grosso, em virtude da
possibilidade de ocorrer o despejo de inúmeras famílias que vivem na região.....................................
SENADOR CYRO MIRANDA – Preocupação
com a execução orçamentária do setor de transportes no Brasil............................................................
2.2.7 – Comunicações
Da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 579, de 2012 (Ofício nº 444/2012).
Designação do Deputado Paulo Rubem Santiago,
como suplente, para compor a referida comissão.
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal, de substituição de membros em
diversas comissões (Ofícios nºs 150 e 151/2012). Designação do Senador Zeze Perrella, como suplente,
para compor a Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 579, de 2012.
Designação do Senador José Pimentel, como titular,
e do Senador Walter Pinheiro, como suplente, para
comporem a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 585, de 2012......
Da Comissão de Assuntos Sociais, de designação do Senador João Costa para compor, como
suplente, a Subcomissão Permanente em Defesa
do Emprego e da Previdência Social (Ofício nº
189/2012-CAS). .....................................................
2.2.8 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder –
Destaque para a importância de se preservar a
Caatinga.................................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO – Considerações
sobre as eleições municipais ocorridas no Estado
do Pará...................................................................
SENADOR JAYME CAMPOS, como Líder –
Relato dos trabalhos desenvolvidos na Comissão
de Assuntos Sociais...............................................
SENADOR IVO CASSOL – Defesa de plebiscito sobre a redução da maioridade penal.............
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 56, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a República Federativa do Brasil a conceder garantia às
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), para
contratar operação de crédito externo junto ao banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), no valor de
até €45.948.095,72 (quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil, noventa e cinco euros e
setenta e dois centavos), cujos recursos destinam-se
ao financiamento parcial do “Projeto Complexo São
Bernardo - Tranche II e Tranche III”. Aprovado. ........
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Redação final do Projeto de Resolução nº 56,
de 2012 (Parecer nº 1.327, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.2 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 57, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o
Estado do Tocantins a contratar, com garantia da
República Federativa do Brasil, operação de crédito externo com os Bancos Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch (BBVA) e Deutsche Bank
S.P.A, no valor de até US$ 143.198.162,32 (cento e
quarenta e três milhões, cento e noventa e oito mil,
cento e sessenta e dois dólares norte-americanos e
trinta e dois centavos), de principal, cujos recursos
destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de
Infraestrutura Rodoviária (PIER). Aprovado. ........
Redação final do Projeto de Resolução nº 57,
de 2012 (Parecer nº 1.328, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.3 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 58, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito
externo, com garantia da União, com o Banco Credit
Suisse AG, no valor de até US$ 1,300,000,000.00
(um bilhão e trezentos milhões de dólares dos Estados Unidos da América). Aprovado. ....................
Redação final do Projeto de Resolução nº 58,
de 2012 (Parecer nº 1.329, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.4 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 59, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza
o Estado de Minas Gerais a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), no valor de até US$ 450,000,000.00
(quatrocentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos). Aprovado........................................
Redação final do Projeto de Resolução nº 59,
de 2012 (Parecer nº 1.330, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.5 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Projeto de Resolução nº 60, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação
de crédito externo, com garantia da União, com a
Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor
de até US$ 120,666,000.00 (cento e vinte milhões
e 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”. Aprovado. ..................................................
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Redação final do Projeto de Resolução nº 60,
de 2012 (Parecer nº 1.331, de 2012-CDIR). Aprovada. À promulgação..............................................
2.3.6 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Parecer nº 1.326, de 2012, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem
nº 84, de 2012 (nº 423/2012, na origem), de iniciativa
da Presidente da República, submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do General de
Exército LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar na vaga do General de Exército Francisco José
da Silva Fernandes. Aprovado (votação nominal)...
2.3.7 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 69, de 2012 (nº 367/2012, na
origem), de iniciativa da Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação do Senhor AFFONSO EMILIO DE ALENCASTRO MASSOT, Ministro de Primeira Classe
do Quadro Especial da Carreira de Diplomata do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Libanesa. Aprovada, nos termos do Parecer nº
1.332, de 2012-CRE (votação nominal).................
2.3.8 – Item extrapauta (Incluído na pauta
com aquiescência do Plenário)
Mensagem nº 70, de 2012 (nº 368/2012, na
origem), de iniciativa da Presidente da República,
submetendo à apreciação do Senado Federal a indicação da Senhora ANA MARIA SAMPAIO FERNANDES, Ministra de Segunda Classe do Quadro
Especial da Carreira de Diplomata do Ministério
das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixadora do Brasil junto à República da Namíbia. Aprovada, nos termos do Parecer nº 1.333,
de 2012-CRE (votação nominal)............................
2.3.9 – Leitura de requerimento
Nº 922, de 2012, de iniciativa da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, solicitando
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº 93,
de 2012. Aprovado................................................
2.3.10 – ORDEM DO DIA (continuação)
2.3.11 – Item 2 (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
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 terceira e última
sessão de discussão em segundo turno...........
2.3.12 – Item 3 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Proposta de Emenda à Constituição nº 65,
de 2011, tendo como primeiro signatário o Sena-
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dor 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
terceira e última sessão de discussão em segundo turno..........................................................
2.3.13 – Item 1 (Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n° 776, de 2012)
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. Aprovado, com as Emendas
nºs 1 a 5-CCT.........................................................
Redação final das emendas do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 35, de 2012 (Parecer
nº 1.334, de 2012-CDIR). Aprovada. À Câmara dos
Deputados..............................................................
2.3.14 – Matéria não apreciada e transferida
para a próxima sessão deliberativa ordinária....
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Fala da Presidência (Senador José
Sarney)
Transformação da sessão deliberativa ordinária de amanhã em sessão não deliberativa. ......
2.4.2 – Discursos
SENADOR LUIZ HENRIQUE – Críticas à falta
de precisão das pesquisas de opinião elaboradas em
período pré-eleitoral no Estado de Santa Catarina....
2.4.3 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 910, de 2012, de autoria da
Senadora Ana Rita. Aprovado. .............................
2.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR INÁCIO ARRUDA, como Líder –
Comentários acerca dos resultados do PCdoB nas
eleições municipais.................................................
2.4.5 – Comunicação da Presidência
Lembrando ao Plenário que a sessão ordinária
de amanhã, 1º de novembro, será não deliberativa..
2.4.6 – Discursos (continuação)
SENADOR TOMÁS CORREIA – Defesa da
adesão obrigatória de estudantes e instituições de
educação superior participantes do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) a fundo garantidor
de crédito educativo................................................
SENADOR DELCÍDIO DO AMARAL, como Líder
– Análise de questões relativas ao pacto federativo.....
2.4.7 – Comunicação
Da Liderança do PDT na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 575, de 2012 (Ofício nº 445/2012).
Designação do Deputado Miro Teixeira, como titular, para compor a referida comissão. ...................
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2.4.8 – Discursos (continuação)
SENADOR JORGE VIANA – Considerações
acerca do pacto federativo no Brasil; e outros assuntos.....................................................................
SENADOR ACIR GURGACZ, como Líder –
Alerta para a situação financeira dos municípios; e
outros assuntos......................................................
SENADORA ANA AMÉLIA – Comentários
acerca da prevenção ao câncer no Brasil; e outro
assunto...................................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Análise
da regulamentação sobre royalties do petróleo no
Brasil.......................................................................
SENADOR WELLINGTON DIAS – Manifestação sobre a questão da distribuição dos royalties
do petróleo..............................................................
SENADOR BENEDITO DE LIRA – Considerações acerca das dívidas dos Estados brasileiros;
e outros assuntos...................................................
SENADOR PAULO PAIM – Expectativa em
relação à votação do fator previdenciário na Câmara
dos Deputados. ......................................................
2.4.9 – Leitura de requerimentos
Nº 923, de 2012, de autoria do Senador Inácio Arruda e outros Senadores, em aditamento ao
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
Nº 48, DE 2012

RESOLUÇÃO
Nº 49, DE 2012

Altera a Resolução nº 42, de 2010, que “cria
o Programa Senado Jovem Brasileiro no
âmbito do Senado Federal”, para modificar
critérios de participação dos estudantes.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os arts. 3º e 15 da Resolução nº 42, de
2010, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º Poderão participar do Concurso de Redação do Senado Federal, a ser realizado anualmente no mês de novembro, estudantes com
idade de até dezenove anos regularmente matriculados no ensino médio de escolas públicas
estaduais das vinte e sete Unidades da Federação, cujas Secretarias de Educação aderirem formalmente, a cada ano, à parceria com
o Senado Federal para realização do concurso.
§ 1º ................................................................
§ 2º É vedada a participação no Programa
Senado Jovem Brasileiro de estudante que
já tenha vencido o Concurso de Redação ou
tenha sido Jovem Senador, nos termos do art.
15 desta Resolução.” (NR)
“Art. 15. Será selecionado para participar do
Projeto Jovem Senador, em Brasília, o estudante vencedor do Concurso de Redação em
cada Unidade da Federação conforme previsto
no art. 3º desta Resolução.
Parágrafo único. Em caso de impedimento da
participação, no Projeto Jovem Senador, do
estudante vencedor do concurso, este poderá
ser substituído pelo estudante classificado em
segundo lugar e, no impedimento deste, pelo
estudante terceiro classificado na respectiva
Unidade da Federação.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.

Autoriza a República Federativa do Brasil
a conceder garantia à Centrais Elétricas
Brasileiras S.A. (Eletrobras), para contratar
operação de crédito externo junto ao banco
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), no valor de até – 45.948.095,72 (quarenta e cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil
e noventa e cinco euros e setenta e dois
centavos), cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do “Projeto Complexo São Bernardo – Tranche II e Tranche III”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito externo
a ser contratada pela Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras), no valor de até – 45.948.095,72 (quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e oito mil e
noventa e cinco euros e setenta e dois centavos), com
o banco alemão Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito externo referida no caput destinam-se
ao financiamento parcial do “Projeto Complexo São
Bernardo – Tranche II e Tranche III”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
está subdividida em 3 (três) linhas de financiamento e
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – Loan Portion I:
a) devedor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras);
b) credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
c) valor do empréstimo: até – 17.090.191,40 (dezessete milhões, noventa mil, cento e noventa e um
euros e quarenta centavos);
d) amortização: 31 (trinta e uma) parcelas semestrais, o tanto quanto possível iguais;
e) carência: 5 (cinco) anos;
f) juros: 4,5% a.a. (quatro inteiros e cinco décimos
por cento ao ano);
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g) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os montantes não desembolsados;
II – Loan Portion II:
a) devedor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras);
b) credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
c) valor do empréstimo: até – 13.857.904,32 (treze
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos
e quatro euros e trinta e dois centavos);
d) amortização: 41 (quarenta e uma) parcelas
semestrais, o tanto quanto possível iguais;
e) carência: 10 (dez) anos;
f) juros: 2,0% a.a. (dois por cento ao ano);
g) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os montantes não desembolsados;
III – Development Loan:
a) devedor: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(Eletrobras);
b) credor: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW);
c) valor do empréstimo: até – 15.000.000,00
(quinze milhões de euros);
d) amortização: 21 (vinte e uma) parcelas semestrais, o tanto quanto possível iguais;
e) carência: 5 (cinco) anos;
f) juros: a serem definidos na data de assinatura
do contrato, não podendo ser superiores a 3,0% a.a.
(três por cento ao ano);
g) comissão de compromisso: 0,25% a.a. (vinte
e cinco centésimos por cento ao ano) sobre os montantes não desembolsados, a serem cobrados 3 (três)
meses após a assinatura do contrato;
h) comissão de administração: 0,50% a.a. (cinquenta centésimos por cento ao ano) sobre o montante total do Development Loan, a serem cobrados até
1 (um) mês após a entrada em eficácia do contrato;
i) cancelamento do saldo não desembolsado:
caso parte ou a totalidade do Development Loan não
seja desembolsada até a data final estabelecida no
contrato, o devedor deverá pagar ao credor a quantia
referente à diferença entre a taxa de juros aplicável
ao contrato e a taxa de juros de mercado aplicada ao
valor não desembolsado.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º O exercício da autorização a que se refere
o caput do art. 1º é condicionado a que, previamente
à assinatura do contrato:
I – a Eletrobras celebre contrato com a União
para concessão de contragarantias por meio da indi-
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cação e vinculação de receitas próprias depositadas
em conta corrente;
II – o Ministério da Fazenda:
a) verifique e ateste a adimplência da Eletrobras
quanto aos pagamentos e prestações de contas de
que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do
Senado Federal, bem como o cumprimento das condições prévias à realização do primeiro desembolso,
constantes do contrato de empréstimo;
b) verifique a comprovação de que a garantia da
República Federal da Alemanha está em vigor.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2012. –
Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 50, DE 2012
Autoriza o Estado do Tocantins a contratar,
com a garantia da República Federativa do
Brasil, operação de crédito externo com os
Bancos Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch (BBVA) e Deutsche Bank S.P.A.,
no valor de até US$ 143.198.162,32 (cento
e quarenta e três milhões, cento e noventa
e oito mil, cento e sessenta e dois dólares
norte-americanos e trinta e dois centavos),
de principal, cujos recursos destinam-se ao
financiamento parcial do Projeto de Infraestrutura Rodoviária (Pier).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Tocantins autorizado a contratar, com a garantia da República Federativa do Brasil, operação de crédito externo com os Bancos Bilbao
Vizcaya Argentaria S.A., Milan Branch (BBVA) e Deutsche Bank S.P.A., no valor de até US$ 143.198.162,32
(cento e quarenta e três milhões, cento e noventa e oito
mil, cento e sessenta e dois dólares norte-americanos
e trinta e dois centavos), de principal.
Parágrafo único. Os recursos advindos da operação de crédito referida no caput destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Infraestrutura Rodoviária (Pier).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
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I – mutuário: Estado do Tocantins;
II – mutuantes: Bancos Bilbao Vizcaya Argentaria
S.A., Milan Branch (BBVA) e Deutsche Bank S.P.A.;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 143.198.162,32 (cento e quarenta e três milhões, cento e noventa e oito mil, cento
e sessenta e dois dólares norte-americanos e trinta e
dois centavos), de principal;
V – prazo de desembolso: 3 (três) anos, contado
a partir da vigência do contrato;
VI – amortização: 17 (dezessete) parcelas semestrais;
VII – juros: taxa fixa de Commercial Interest Reference Rate (CIRR) mais 2,9% a.a. (dois inteiros e
nove décimos por cento ao ano);
VIII – comissão de compromisso: 0,275% (duzentos e setenta e cinco milésimos por cento) sobre o
valor não sacado da linha de crédito;
IX – despesas gerais: US$ 85.000,00 (oitenta e
cinco mil dólares norte-americanos);
X – comissão à vista (Flat): 1% (um por cento)
sobre o valor do empréstimo.
Parágrafo único. As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros, bem como dos desembolsos previstos, poderão ser alteradas em função
da data de assinatura do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Tocantins na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
Parágrafo único. O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que:
I – o Estado do Tocantins celebre contrato com
a União para a concessão de contragarantias, sob a
forma de vinculação das receitas próprias de que trata
o art. 155 e das cotas de repartição de receitas de que
tratam os arts. 157 e 159, combinados com o § 4º do
art. 167, todos da Constituição Federal, e outras garantias em direito admitidas, podendo o Governo Federal
requerer as transferências de recursos necessários
para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do
Estado ou das transferências federais;
II – o Ministério da Fazenda verifique e ateste a
situação de adimplência do ente garantido quanto aos
pagamentos e prestações de contas de que trata o art.
10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 51, DE 2012
Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com o Banco Credit Suisse
AG, no valor de até US$ 1.300.000.000,00
(um bilhão e trezentos milhões de dólares
norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia da
União, com o Banco Credit Suisse AG, no valor de até
US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão e trezentos milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se a financiar parcialmente o “Programa de Reestruturação da Dívida CRC-Cemig”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Credit Suisse AG;
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 1.300.000.000,00 (um bilhão
e trezentos milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo com taxa de juros
baseada nas Brazil Global Notes mais margem fixa;
VI – prazo de desembolso: 31 de dezembro de
2012;
VII – prazo de carência: 72 (setenta e dois) meses;
VIII – amortização: em 120 (cento e vinte) meses,
em 10 (dez) parcelas anuais a serem pagas em 30 de
abril de cada ano, com a primeira parcela prevista para
30 de abril de 2018;
IX – juros: rentabilidade implícita das Brazil Global
Notes, Global Bonds Brazil 21 e Global Bonds Brazil
24 mais spread (margem) de 2,5% a.a. (dois inteiros
e cinco décimos por cento ao ano) exigida semestralmente e aplicada sobre o saldo do principal mais variação cambial;
X – comissão de estruturação: 0,35% (trinta e
cinco centésimos por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser deduzido do valor da primeira parcela na
data do desembolso e 0,35% (trinta e cinco centésimos por cento) ou US$ 175.000,00 (cento e setenta
e cinco mil dólares norte-americanos) na parcela seguinte, se houver;
XI – juros de mora: 3,5% (três inteiros e cinco
décimos por cento), conforme estabelecido nas definições do contrato.
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§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Minas Gerais.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de Minas Gerais
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e
de outras garantias em direito admitidas, podendo o
Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos
honrados diretamente das contas centralizadoras da
arrecadação do Estado ou das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado de Minas Gerais quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 52, DE 2012
Autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(Bird), no valor de até US$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Minas Gerais autorizado a
contratar operação de crédito externo, com garantia
da União, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), no valor de até US$
450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de
dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Os recursos dessa operação de
crédito destinam-se ao financiamento parcial do “Ter-
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ceiro Programa de Parceria para o Desenvolvimento
de Minas Gerais”.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado de Minas Gerais;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos);
V – modalidade: empréstimo margem variável;
VI – amortização do saldo devedor: em 50 (cinquenta) parcelas semestrais, sucessivas e iguais, pagas em 15 de abril e em 15 de outubro de cada ano,
vencendo-se a primeira em 15 de outubro de 2017, e
a última, em 15 de outubro de 2042;
VII – juros aplicáveis: exigidos semestralmente
nas mesmas datas de pagamento da amortização e
calculados sobre o saldo devedor periódico do empréstimo, a uma taxa composta pela taxa de juros Libor semestral para o dólar norte-americano, acrescida
de uma margem a ser determinada pelo Bird a cada
exercício fiscal;
VIII – juros de mora: 0,5% a.a. (cinco décimos
por cento ao ano) acrescidos aos juros devidos e ainda não pagos;
IX – comissões: 0,25% (vinte e cinco centésimos
por cento) sobre o valor do empréstimo, a ser pago até
60 (sessenta) dias após o contrato entrar em efetividade.
§ 1º As datas de pagamento do principal, dos
encargos financeiros e dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de assinatura
do contrato de empréstimo.
§ 2º É permitido ao mutuário, já devidamente
autorizado por esta Resolução, com o consentimento
do fiador, por solicitação formal ao credor, exercer a
opção de:
I – conversão da taxa de juros aplicável ao montante parcial ou total do empréstimo, de fixa para flutuante, e uma nova conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do empréstimo de flutuante
para fixa;
II – estabelecer tetos e bandas para flutuação
da taxa de juros;
III – alterar a moeda de referência da operação
de crédito para o montante já desembolsado e a desembolsar.
§ 3º Para o exercício das opções referidas no §
2º, é autorizada a cobrança dos custos incorridos pelo
Bird, bem como de comissão de transação.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado de Minas Gerais na contratação da operação
de crédito externo referida nesta Resolução.
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§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado de Minas Gerais
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, I, “a”, todos
da Constituição Federal, e outras garantias em direito
admitidas, podendo o Governo Federal requerer as
transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas centralizadoras da arrecadação do Estado ou das
transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência
do Estado de Minas Gerais quanto aos pagamentos e
prestações de contas de que trata o art. 10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, bem como
o cumprimento das condições prévias ao primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
José Sarney, Presidente, nos termos do art. 48, inciso
XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 53, DE 2012
Autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de crédito externo, com
garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento (CAF), no valor de até
US$ 120.666.000,00 (cento e vinte milhões
e seiscentos e sessenta e seis mil dólares
norte-americanos), destinada a financiar
parcialmente o “Projeto de Reforma e Adequação do Estádio do Maracanã para a Copa
do Mundo de 2014”.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado do Rio de Janeiro autorizado
a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, com a Corporação Andina de Fomento
(CAF), no valor de até US$ 120.666.000,00 (cento e
vinte milhões e seiscentos e sessenta e seis mil dólares norte-americanos).
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
deverá ser realizada nas seguintes condições:
I – devedor: Estado do Rio de Janeiro;
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II – credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III – garantidor: República Federativa do Brasil;
IV – valor: até US$ 120.666.000,00 (cento e vinte milhões e seiscentos e sessenta e seis mil dólares
norte-americanos);
V – destinação: Projeto de Reforma e Adequação do Estádio do Maracanã para a Copa do Mundo
de 2014;
VI – modalidade: margem fixa;
VII – prazo de desembolso: 24 (vinte e quatro)
meses a partir da vigência do contrato;
VIII – prazo de carência: 24 (vinte e quatro) meses;
IX – amortização: 26 (vinte e seis) parcelas semestrais e consecutivas de valores preferencialmente
iguais, vencendo-se a primeira após 30 (trinta) meses
a contar da data da assinatura do contrato;
X – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base na Libor semestral para o dólar norte-americano, acrescidos de um spread de 2,6% a.a. (dois
inteiros e seis décimos por cento ao ano), sendo que,
no período de 8 (oito) anos a partir da data de início
da vigência do contrato, a CAF se obriga a financiar
0,8% (oito décimos por cento) da taxa de juros, de
modo que a margem de 2,6% a.a. (dois inteiros e seis
décimos por cento ao ano) corresponderá a 1,8% (um
inteiro e oito décimos por cento) nos 8 (oito) primeiros
anos, podendo ser ampliado, dependendo da disponibilidade do Fundo Compensatório e a critério da CAF;
XI – comissão de compromisso: 0,35% a.a. (trinta
e cinco centésimos por cento ao ano) calculados sobre
o saldo não desembolsado do empréstimo, em vigor
a partir do vencimento do primeiro semestre após a
assinatura do contrato;
XII – custos de avaliação: US$ 25.000,00 (vinte
e cinco mil dólares norte-americanos) debitados do
financiamento no momento do primeiro desembolso;
XIII – comissão de financiamento: 0,85% (oitenta
e cinco centésimos por cento) sobre o montante total
do empréstimo, devida a partir do início da vigência do
contrato e, no mais tardar, na oportunidade em que se
realizar o primeiro desembolso;
XIV – juros de mora: no caso de mora, serão devidos 2% a.a. (dois por cento ao ano) em adição aos juros.
Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia
ao Estado do Rio de Janeiro na contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.
§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o Estado do Rio de Janeiro
celebre contrato com a União para a concessão de
contragarantias, sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos termos
do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, e
de outras garantias em direito admitidas, podendo o
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Governo Federal requerer as transferências de recursos necessários para cobertura dos compromissos
honrados diretamente das contas centralizadoras da
arrecadação do Estado ou das transferências federais.
§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o
Ministério da Fazenda verificará e atestará a adimplência do Estado do Rio de Janeiro quanto aos pagamentos e prestações de contas de que trata o art.
10 da Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal,
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bem como o cumprimento das condições prévias ao
primeiro desembolso.
Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias, contado a partir da vigência desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 31 de outubro de 2012. – Senador José Sarney, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 201ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 31 de outubro de 2012
2ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. José Sarney, da Sra. Vanessa Grazziotin e dos Srs. Pedro Taques,
Waldemir Moka, Luiz Henrique, João Capiberibe, Benedito de Lira e Paulo Paim.
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 37 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Há número regimental. Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Esgotou-se ontem o prazo previsto
no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha
sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo
Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de
2012 (nº 24/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Emissora Vanguarda Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 185, de
2012 (nº 2.930/2010, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural e Educacional de Caldas
Novas para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caldas Novas, Estado de Goiás;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 228, de
2012 (nº 140/2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio FM de Serra Branca Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Serra
Branca, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 231, de
2012 (nº 162/2011, na Câmara dos Deputa-
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dos, que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Desenvolvimento Artístico e
Cultural de Baraúna para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Baraúna, Estado da Paraíba;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de
2012 (nº 265/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação dos Moradores da Comunidade de
Marianópolis – AMCM para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Marianópolis do Tocantins, Estado do Tocantins;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 246, de
2012 (nº 287/2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Marconi FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Açailândia,
Estado do Maranhão;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 247, de
2012 (nº 289/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Aperipê de Sergipe para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Aracaju,
Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 249, de
2012 (nº 304/2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Corisco Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Boituva, Estado
de São Paulo;
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– Projeto de Decreto Legislativo nº 253, de
2012 (nº 318/2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização à Associação dos Agropecuaristas Santa
Clara para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itacuruba, Estado
de Pernambuco;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de
2012 (nº 326/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rede Central de Comunicação Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Brasília, Distrito Federal;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de
2012 (nº 343/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Clube de Jacareí Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Jacareí, Estado
de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 260, de
2012 (nº 373/2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga permissão
à Radiodifusão Assisense Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de
2012 (nº 430/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Montesionense de Radiodifusão Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São
João Nepomuceno, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 262, de
2012 (nº 433/2011, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga permissão
à Rede Ello Brasil de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Mirangaba,
Estado da Bahia;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 267, de
2012 (nº 480/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora de Araçatuba Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em ondas médias na cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 272, de
2012 (nº 489/2011, na Câmara dos Deputados,
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária de Comunicação Cul-
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tural de Salwanópolis para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Maria das Barreiras, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 282, de
2012 (nº 1.849/2009, na Câmara dos Deputados, que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Vaqueiros de Cristalândia do
Piauí para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cristalândia do Piauí,
Estado do Piauí;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 283, de
2012 (nº 1.879/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Cultural de Difusão Comunitária
Morro Grande para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Viamão, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 286, de
2012 (nº 2.016/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Guaibense de Apoio Cultural e
Comunitário – AGACC para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Guaíba, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 288, de
2012 (nº 2.108/2009, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Ultra FM Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada
na cidade de Lajinha, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 295, de
2012 (nº 2.524/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Pampeana Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Uruguaiana, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 305, de
2012 (nº 2.640/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão
à Camy Telecomunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de Campo Grande, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 312, de
2012 (nº 2.712/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Porto Amazonas para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Porto Amazonas, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de
2012 (nº 2.732/2010, na Câmara dos Deputa-
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dos), que aprova o ato que outorga permissão
à Xaraés Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência
modulada na cidade de Brasilândia, Estado de
Mato Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 316, de
2012 (nº 2.739/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Campograndense
de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em ondas médias na
cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 320, de
2012 (nº 2.772/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Brotas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
ondas médias na cidade de Piraí do Sul, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de
2012 (nº 2.800/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Portal para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Clevelândia, Estado do Paraná;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 323, de
2012 (nº 2.910/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Radiodifusão Alfa Centauro Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de São
Francisco do Pará, Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 324, de
2012 (nº 2.938/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização
à Associação de Radiodifusão Comunitária da
Cidade de Feira Nova/Sergipe para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Feira Nova, Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 325, de
2012 (nº 2.959/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Província FM Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Tenente
Portela, Estado do Rio Grande do Sul;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 326, de
2012 (nº 2.972/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Montanhesa Menino Jesus
de Praga Ltda. para explorar serviço de radio-

Novembro de 2012

difusão sonora em frequência modulada na
cidade de Machado, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 328, de
2012 (nº 3.076/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural Alto
Xingu para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Félix do Xingu,
Estado do Pará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 332, de
2012 (nº 81/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Cultural e Artística de
Dionísio para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Dionísio, Estado de
Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de
2012 (nº 155/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação Comunitária Educativa Cristã para
executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Goianá, Estado de Minas Gerais;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 336, de
2012 (nº 158/2011, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga autorização à
Associação de Radiodifusão Comunitária da
Cidade de Moita Bonita/Sergipe para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Moita Bonita, Estado de Sergipe;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 349, de
2012 (nº 2.467/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Globo Eldorado Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 428, de
2012 (nº 2.985/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Rede Ferreira de Comunicação Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
frequência modulada na cidade de Bonfim,
Estado de Roraima;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 518, de
2012 (nº 616/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 519, de
2012 (nº 617/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda. para explorar serviço
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de radiodifusão de sons e imagens na cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 520, de
2012 (nº 618/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará;
– Projeto de Decreto Legislativo nº 521, de
2012 (nº 619/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Recife, Estado de Pernambuco; e
– Projeto de Decreto Legislativo nº 522, de
2012 (nº 620/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à TV Ômega Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Tendo sido aprovadas terminativamente pela
Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, as matérias vão à promulgação.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Encerrou-se ontem o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 380, de 2012, de iniciativa da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que institui a
Política Nacional de Defesa e de Desenvolvimento da
Amazônia e da Faixa de Fronteira.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 910, DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos nºs 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 de Campo Grande - MS,
no dia 12 de novembro de 2012, e de Audiência Pública
da CPMI, no dia 13 de novembro de 2012, a realizar-se na Assembleia Legislativa do Estado.
Sala das sessões, – Senadora Ana Rita.
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será votado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 911, DE 2012
Senhor Presidente
Requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, no período de 15 a 26 de novembro de 2012, para integrar a Missão Parlamentar à
República Popular da China, com ônus para esta Casa.
Brasília, 31 de outubro de 2012. – Senador
Casildo Maldaner.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 912, DE 2012
Requeiro, nos termos do art. 256, seja retirado
de tramitação o PLS 686/2011, de minha autoria, que
se encontra na Comissão Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa defere o requerimento que
acaba de ser lido.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 913, DE 2012
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de voto
de congratulações ao Grupo Estado pela trajetória brilhante desenvolvida pelo Jornal da Tarde (JT) — um
marco na história do jornalismo brasileiro —, considerada revolucionária á época de sua criação, 04 de
janeiro de 1966.
Justificação
Hoje, 31 de outubro de 2012, circulou a última
edição do Jornal da Tarde (JT) , 46 anos após a sua
criação. A meta do Grupo Estado ao fechar o “JT” leva
em conta o objetivo de investir na marca Estadão como
uma estratégia multiplataforma integrada. É mais uma
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medida revolucionária do Grupo Estado, integrando os
diversos tipos de mídia, para levar maior volume de
conteúdo a mais leitores, sem barreiras de distâncias
e custos de distribuição, como o justificado em nota
publicada no site do Estado de S. Paulo. A nota, assinada por Francisco Mesquita Neto, diz ainda que “o JT
deixará de existir, mas suas principais contribuições
permanecem no seu irmão mais velho, o Estadão”.
Ao falar do fechamento do JT, não posso deixar
de mencionar o jornalista Mino Carta, um dos idealizadores do Jornal. Ele e Murilo Felisberto foram incumbidos pela família Mesquita, nos anos 60, de criar
um novo modelo de jornal, mais ousado, diferente do
tradicional e inspirado nas mudanças culturais e de
comportamento daquela década.
É com orgulho que Mino Carta recorda os anos
dourados do Jornal : “ tivemos várias edições que,
como se diz agora, bombaram” , destacando a cassação de Ademar de Barros, em 1966; a Guerra dos
Seis Dias, no Oriente médio, em 1967; a morte de Che
Guevara, e tantas outras, que conferiram vários prêmios à Publicação.
N’O Estado de S. Paulo de hoje o editorial denominado “O JT sai de cena”, a trajetória do Jornal da Tarde é reverenciada como “o mais importante insumo da
revolução estética, de comunicação e jornalística [...1.
Foi o tempo de processamento, luxo que pouquíssimos
jomalistas da presente geração alguma vez puderam
desfrutar no exercício da profissão”.
Em outro trecho, o mesmo editorial reforça as
mudanças que se fazem necessário nessa nova etapa que o jornalismo e a imprensa vivem no início do
século XXI. “Enquanto reformava o passado, o JT pôs
também um pé no futuro ao reinterpretar a essência do
jornalismo, que é a função de captar os pleitos difusos
da sociedade, interpretá-los, dar-lhes forma legível”.
Apresento meus cumprimentos ao Grupo Estado
pela profícua e combativa trajetória do Jornal da Tarde
que, infelizmente, deixa hoje de circular, não para simplesmente morrer, mas para continuar vivo com o mesmo espírito e essência que marcaram esse caminho,
nos novos projetos que estão por vir no Grupo Estado.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
REQUERIMENTO Nº 914, DE 2012
Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso à Polícia
Militar do Estado do Amapá, na pessoa do seu Corregedor-Geral, Coronel José Carlos Corrêa de Souza,
pela sua atuação durante o transcurso das eleições de
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2012 no Amapá, com encaminhamento de manifestação de regozijo e registro nos anais da Casa.
Justificação
A Polícia Militar do Estado do Amapá tem por
função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
Nas eleições municipais, atuou, a pedido, conjuntamente com a Polícia Civil em apoio a Polícia Federal e ao Ministério Público contra possíveis ilícitos
eleitorais, tais como compra de votos, transporte de
eleitores, boca de urna, etc.
Em todo o Estado do Amapá, durante o 1º turno e,
em especial, no Município de Macapá, onde houve 2º
turno, a Polícia Militar atuou prontamente para atender
as denúncias de crimes eleitorais, fazendo a condução
dos envolvidos para os distritos policiais ou reprimindo
pela presença ostensiva a prática dos mesmos.
Em atuação conjunta com outras instituições do
estado democrático de direito, a Polícia Militar foi responsável pelo policiamento ostensivo das seções e das
zonas eleitorais em todo o Estado durante as eleições,
bem como do apoio policial nas ações do Ministério
Público e do Tribunal Regional Eleitoral.
Deste modo, a Polícia Militar do Estado do Amapá é
credora do nosso reconhecimento pela sua atuação durante
o transcurso das eleições municipais de 2012 no Estado.
Pelo seu empenho pessoal na execução das tarefas que lhe foram delegadas pelo Comandante-Geral
da Polícia Militar, conforme os termos do Oficio-Circular/
Gabinete do Comando Geral nº 051, de 26 de outubro
de 2012, e tendo as desempenhado com profissionalismo, zelo e dedicação, fazemos o encaminhamento de
regozijo para essa prestimosa Corporação na pessoa
do Coronel José Carlos Corrêa de Souza, Corregedor-Geral da Polícia Militar do Amapá.
Por essas razões, requeremos o presente voto
de aplauso, com encaminhamento de manifestação de
regozijo ao homenageado, na pessoa do seu Corregedor-Geral, e registro nos anais da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:
Polícia Militar do Estado do Amapá
Quartel do Comando Geral
José Carlos Correa de Souza
Corregedor-Geral da Polícia Militar do Estado
do Amapá
Rua Jovino Dinoá, s/n, Bairro Beirol
Macapá-AP
CEP 68.908-121
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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REQUERIMENTO Nº 915, DE 2012
Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe, pela sua atuação
durante o transcurso das eleições de 2012 no Amapá,
com encaminhamento de manifestação de regozijo e
registro nos anais da Casa.
Justificação
As eleições no Amapá foram protagonizadas por
aproximadamente 450 mil eleitores em 16 municípios e
transcorreram com tranquilidade, imparcialidade e isonomia, tendo sido eleitos 16 prefeitos e 166 vereadores.
A atuação do Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe,
é merecedora do nosso reconhecimento pela pronta
e efetiva colaboração que proporcionou entre as instituições de segurança estaduais, através das Polícias
Militar e Civil, com as demais instituições estaduais e
federais responsáveis pelo pleito eleitoral.
A firme amálgama formada pela atuação conjunta
e concertada dessas instituições permitiu a realização
de um pleito justo e isonômico entre os candidatos
aos cargos eleitorais em disputa no Estado durante o
1º turno e, em especial, na capital, durante o 2º turno.
Foi um orgulho para o povo amapaense ter uma
pleito na qual prevaleceu a verdade eleitoral revelada
pelas urnas sem a ocorrência de crimes eleitorais que
pudessem viciar a vontade do eleitor, ou seja, sem a
corrupção eleitoral.
Pelas razões expostas, requeremos o presente
voto de aplauso, com encaminhamento de manifestação de regozijo ao homenageado e registro nos anais
da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:
Excelentíssimo Senhor
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador do Estado do Amapá
Palácio do Setentrião
Rua General Rondon, 259, Centro
Macapá-AP
CEP – 68908-908
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
REQUERIMENTO Nº 916, DE 2012
Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso ao Ministério Público do Estado do Amapá, na pessoa da
Procuradora-Geral de Justiça, Ivana Lúcia Franco Cei,
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pela sua atuação durante o transcurso das eleições de
2012 no Amapá, com encaminhamento de manifestação de regozijo e registro nos anais da Casa.
Justificação
As eleições no Amapá foram encerradas com a
escolha de 16 prefeitos e 166 vereadores com a participação de quase 450 mil eleitores. No Brasil, as eleições
de 2012 abrangeram mais de 138 milhões de eleitores,
que escolheram 5.568 prefeitos e 57.434 vereadores.
Um evento tão grandioso e considerado o maior
pleito eleitoral informatizado do mundo somente é
possível de ser realizado com a participação das instituições que zelam pela democracia e pelo estado
democrático de direito.
Entre essas instituições, encontram-se os Ministérios Públicos estaduais e, entre eles, o do Estado
do Amapá, que teve uma atuação destacada nesse
pleito eleitoral.
A atuação do Ministério Público Estadual do Amapá, por intermédio dos promotores eleitorais nas zonas
eleitorais do Estado, garantiu a lisura do pleito eleitoral.
No momento em que se busca a valorização do voto
consciente e o exercício pleno da cidadania, merece ser
destacado o projeto institucional, desenvolvido pelo Ministério Público Estadual, “Ética, Cidadania e Eleições”, com
o objetivo de desenvolver nos eleitores amapaenses a
consciência crítica de sua responsabilidade ética e cidadã
nas eleições, além de proporcionar aos jovens eleitores
oportunidades para questionar, criticar e dar opiniões.
Durante as eleições, a instituição manteve promotores de plantão, percorreu as seções eleitorais e
acompanhou as votações, para prevenir crimes eleitorais, tais como os de boca-de-urna, de abuso de poder
econômico e político, garantindo a isonomia nas eleições. Assim, o cidadão pode exercer sua cidadania de
forma livre e consciente, sem a intervenção de qualquer
ato que pudesse ferir seu direito de voto.
Pelas razões expostas, requeremos o presente
voto de aplauso, com encaminhamento de manifestação de regozijo ao homenageado, na pessoa do seu
representante, e registro nos anais da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:
Ministério Público do Estado do Amapá
Ivana Lúcia Franco Cei
Procuradora-Geral de Justiça
Av. FAB, 64 – Centro
Macapá-AP
CEP 68906-906
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
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REQUERIMENTO Nº 917, DE 2012

REQUERIMENTO Nº 918, DE 2012

Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso à Polícia
Civil do Estado do Amapá, na pessoa do Delegado-Geral de Polícia Civil, Delegado Tito Guimarães Neto,
pela sua atuação durante o transcurso das eleições de
2012 no Amapá, com encaminhamento de manifestação de regozijo e registro nos anais da Casa.

Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe, pela sua atuação
durante o transcurso das eleições de 2012 no Amapá,
com encaminhamento de manifestação de regozijo e
registro nos anais da Casa.

Justificação

Justificação

As eleições no Amapá foram encerradas com a
escolha de 16 prefeitos e 166 vereadores com a participação de quase 450 mil eleitores. No Brasil, as eleições
de 2012 abrangeram mais de 138 milhões de eleitores,
que escolheram 5.568 prefeitos e 57.434 vereadores.
Um evento tão grandioso e considerado o maior
pleito eleitoral informatizado do mundo somente é
possível de ser realizado com a participação das instituições que zelam pela democracia e pelo estado
democrático de direito.
Entre essas instituições, encontram-se a Polícia
Civil do Estado do Amapá.
A instituição policial, por intermédio da Delegacia
Geral de Polícia do Amapá (DGPC), auxiliou no processo
eleitoral prestando apoio a Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral e atuou para investigar e reprimir a
prática de crimes eleitorais antes e durante as eleições.
O Núcleo de Operações de Inteligência (NOI)
coordenou toda a atuação da Polícia Civil e contou
com 9 delegados e respectivas equipes de agentes.
Eleições periódicas e justas são necessárias
para a preservação da democracia e, para isso, é imprescindível a atuação de uma Polícia Civil que coordenadamente com as demais instituições que atuam
no processo eleitoral garanta a isonomia e a lisura das
condutas dos candidatos e eleitores.
Foi esse o importantíssimo papel desempenhado
pela Polícia Civil do Estado do Amapá durante o pleito
eleitoral de 2012.
Por essas razões, requeremos o presente voto
de aplauso, com encaminhamento de manifestação de
regozijo ao homenageado, na pessoa do Delegado-Geral de Polícia Civil, e registro nos anais da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:

As eleições no Amapá foram protagonizadas por
aproximadamente 450 mil eleitores em 16 municípios e
transcorreram com tranquilidade, imparcialidade e isonomia, tendo sido eleitos 16 prefeitos e 166 vereadores.
A atuação do Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Amapá, Carlos Camilo Góes Capiberibe,
é merecedora do nosso reconhecimento pela pronta
e efetiva colaboração que proporcionou entre as instituições de segurança estaduais, através das Polícias
Militar e Civil, com as demais instituições estaduais e
federais responsáveis pelo pleito eleitoral.
A firme amálgama formada pela atuação conjunta
e concertada dessas instituições permitiu a realização
de um pleito justo e isonômico entre os candidatos
aos cargos eleitorais em disputa no Estado durante o
1º turno e, em especial, na capital, durante o 2º turno.
Foi um orgulho para o povo amapaense ter uma
pleito na qual prevaleceu a verdade eleitoral revelada
pelas urnas sem a ocorrência de crimes eleitorais que
pudessem viciar a vontade do eleitor, ou seja, sem a
corrupção eleitoral.
Pelas razões expostas, requeremos o presente
voto de aplauso, com encaminhamento de manifestação de regozijo ao homenageado e registro nos anais
da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:

Delegacia-Geral de Polícia Civil
Delegado Tito Guimarães Neto
Delegado-Geral de Polícia Civil
Av. FAB nº 84 – Centro Cívico, Bairro: Centro
Macapá-AP
CEP 68906-010
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

Excelentíssimo Senhor
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador do Estado do Amapá
Palácio do Setentrião
Rua General Rondon, 259, Centro
Macapá-AP
CEP – 68908-908
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
REQUERIMENTO Nº 919, DE 2012
Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso à Polícia
Federal – Superintendência Regional no Amapá, na
pessoa do seu Superintendente, Delegado de Polícia
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Federal Araquem Alencar Tavares de Lima, pela sua
atuação durante o transcurso das eleições de 2012
no Amapá, com encaminhamento de manifestação
de regozijo na pessoa do seu representante e registro
nos anais da Casa.
Justificação
A Polícia Federal, que exerce com exclusividade
a polícia judiciária da União, por intermédio da sua Superintendência no Amapá, atuou com zelo, dedicação
e profissionalismo durante o transcurso das eleições
no Amapá e, em especial, durante a realização do 2º
turno em Macapá, no último dia 28 de outubro.
Em atuação conjunta com outras instituições do
estado democrático de direito, a Polícia Federal foi
responsável pela lavratura de autos de prisão em flagrante e instauração de inquéritos para a apuração de
crimes eleitorais tipificados pela Lei nº4.737, de 15 de
julho de 1965 – Código Eleitoral.
Assim, segundo balanço divulgado ao final do 1º
turno das eleições no Estado do Amapá, no sentido
de impedir a compra de votos e a corrupção eleitoral,
foram realizadas, entre outras, as seguintes ações:
• Condução de 32 motociclistas, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral, além
do gerente de um posto de combustíveis e o
coordenador de campanha de um candidato
a vereador que, segundo o apurado, teriam
as motos abastecidas e ficariam à disposição
do candidato;
• Condução de pessoa com o qual fora encontrada a quantia de R$ 20.000,00 escondida
no porta-malas do seu veículo e material de
propaganda eleitoral de candidato a prefeito
em Cutia do Araguari;
• Execução de cinco mandatos de busca e apreensão na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbanístico da Prefeitura de Macapá
com apreensão de documentos referentes à
transferência irregular de domínio de lotes no
período eleitoral;
• Execução de mandato de busca e apreensão de mais de 4 toneladas de alimentos e
material de campanha do prefeito e candidato
à reeleição;
• Apreensão de uma tonelada de pó de café
cuja distribuição seria utilizada na compra de
votos no dia da eleição;
• Apreensão de veículo de transporte coletivo
de uma empresa local que estaria transportando antecipadamente eleitores para votar
no Município de Pracuúba.
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Deste modo, atuando em perfeita sintonia com
o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, na execução
de mandatos e outras diligências, seja em apoio ao
Ministério Público Eleitoral, bem assim, na prevenção
de ilícitos eleitorais, a Polícia Federal por intermédio de
sua superintendência no Amapá merece todo o nosso
reconhecimento pela sua atuação durante o transcurso
das eleições municipais no Estado.
Por essas razões, requeremos o presente voto
de aplauso, com encaminhamento de manifestação
de regozijo ao homenageado, na pessoa do seu superintendente regional, e registro nos anais da Casa.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:
Superintendência Regional da Polícia Federal
no Amapá
Superintendente: Delegado de Polícia Federal
ARAQUEM ALENCAR TAVARES DE LIMA
Avenida Ernestino Borges, 1402, Bairro Jesus
de Nazaré
Macapá-AP
CEP 68.908-010
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
REQUERIMENTO Nº 920, DE 2012
Com base no art. 222 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeremos voto de aplauso ao Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, na pessoa do seu
Presidente, Desembargador Raimundo Nonato Fonseca Vales, pela sua atuação durante o transcurso das
eleições de 2012 no Amapá – cujo zelo, dedicação e
profissionalismo estiveram ancorados no mais elevado
espírito público – com encaminhamento de manifestação de regozijo na pessoa do seu representante e
registro nos anais da Casa.
Justificação
O Estado do Amapá, segundo dados de 2010 do
IBGE, possui 669.526 habitantes, sendo que 447.619
eleitores estavam aptos a votar nas eleições de 2012,
distribuídos em 16 municípios.
Nesse momento, restando apenas poucas fases do processo eleitoral para que as eleições sejam
dadas como encerradas, é forçoso o reconhecimento
da atuação do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
para que as mesmas tenham transcorrido com imparcialidade e isonomia e na mais absoluta tranquilidade.
Entre as ações do Tribunal Regional Eleitoral,
merece ser destacada pelo seu ineditismo a que foi
realizada por intermédio dos juízes das zonas eleitorais
de Macapá. Trata-se da conversão das penalidades
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previstas para crimes eleitorais em doação de cestas
básicas. Assim, por exemplo, foi possível a destinação de cestas básicas para o Clube de Boxe Nelson
dos Anjos, fundado pelo ex-treinador Acelino Popó de
Freitas e pelo atual tricampeão juvenil brasileiro Juscelino Pantoja.
Por outro lado, após denúncia do Ministério Público, o abuso do poder político que desequilibrava o
pleito eleitoral e maculava a isonomia do processo de
escolha dos candidatos na capital do Estado, Macapá,
foi reconhecido pelo Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Amapá, que indeferiu suspensão de segurança interposta pelo Estado do Amapá, que suspendeu toda e qualquer propaganda institucional do
Estado divulgada no rádio, televisão, jornais e internet
até o final das eleições.
Pelas razões expostas, requeremos o presente
voto de aplauso, com encaminhamento de manifestação de regozijo ao homenageado, na pessoa do
seu Presidente, e registro nos anais, representando o
reconhecimento desta Casa ao brilhante trabalho desenvolvido durante o transcurso do pleito eleitoral no
Estado do Amapá.
Sala das Sessões, – Senador Randolfe Rodrigues
ENDEREÇO PARA REMESSA DO VOTO DE
APLAUSO:

China no Brasil, Exm° Sr. Li Jinzhang, participar da
delegação em viagem à China, chefiada pelo Exm°
Senador Flexa Ribeiro.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.

Superintendência Regional da Polícia Federal
no Amapá
Superintendente: Delegado de Polícia Federal
ARAQUEM ALENCAR TAVARES DE LIMA
Avenida Ernestino Borges, 1402, Bairro Jesus
de Nazaré
Macapá-AP
CEP 68.908-010
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de
2005, passa a vigorar com as seguintes alterações:

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os requerimentos que acabam de
ser lidos serão encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 921, DE 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, inciso III, da Constituição Federal, combinado com o art 40, § 1°, Inciso I,
do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
Vossa Excelência, com ônus para esta Casa, autorização para ausentar-me do País no período de 14 a
26 de novembro de 2012 para, atendendo a convite
(em anexo) do Embaixador da República Popular da

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser
lido será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, projetos de lei do
Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 392, DE 2012
Altera os arts. 96 e 102 da Lei nº 11.196,
de 21 de novembro de 2005, que dispõem
sobre parcelamento de débitos de responsabilidade dos Municípios, decorrentes de
contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá
outras providências.

“Art. 96. Os Municípios poderão repactuar parcelamentos em andamento ou novos débitos
de sua responsabilidade, de autarquias e fundações municipais relativos às contribuições
sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, com vencimento até 30 de
setembro de 2012, reduzindo-se em 100% (cem
por cento) as multas moratórias e as de ofício, e
em 50% (cinquenta por cento) os juros de mora,
conforme o maior dos prazos a seguir definidos:
I – em 240 (duzentas e quarenta) prestações
mensais e consecutivas; ou
II – em prestações mensais e consecutivas
equivalentes a 3% (quatro por cento) da média
mensal da receita corrente líquida municipal.
........................................................................
§ 4º As vantagens e descontos de parcelamentos auferidos anteriormente ficam mantidos na
nova repactuação.” (NR)
“Art. 102. ........................................................
I – à apresentação pelo Município, na data
da formalização do pedido, do demonstrativo
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referente à apuração da Receita Corrente Líquida Municipal, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,
referente ao ano-calendário de 2011;
..................................................................” (NR)
Art. 2º A opção pelo parcelamento previsto no art.
96 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, com
a redação dada por esta Lei, deverá ser formalizada
até o último dia útil do segundo mês subsequente ao
da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do Brasil de circunscrição do Município requerente,
sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção
referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4º Revoga-se o art. 98 da Lei nº 11.196, de
21 de novembro de 2005.
Justificação
Segundo o Anuário Estatístico da Previdência
Social de 2011, a quantidade de débitos administrativos de órgãos públicos municipais junto ao INSS passou de 22.699, em 2009, para 39.739 em 2011. Em
relação ao valor, tem-se que os montantes devidos
subiram, no mesmo período, de R$ 11,5 bilhões para
R$ 19,6 bilhões.
Na presença de montantes não parcelados, a
Lei nº 8.212, de 1991, determina que não seja emitida
certidão negativa de débitos. Assim, conforme o art.
56 desse diploma legal, os entes inadimplentes ficam
impedidos de celebrar acordos, contratos, convênios
ou ajustes e de receber empréstimos, financiamentos,
avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades
da administração direta e indireta da União. Ademais,
o art. 35 dessa mesma norma, com a redação dada
pelo art. 26 da Lei nº 11.941, de 2009, prevê, como
regra geral, que os débitos decorrentes de contribuições previdenciárias não pagas no prazo legal serão
acrescidos de multa de até 20% e juros de mora correspondentes à taxa de referência do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (taxa Selic).
Semelhante situação tem tornado muito difícil a
gestão das finanças públicas municipais, já bastante
pressionadas pela queda da receita disponível em
decorrência do arrefecimento da atividade econômica
e da consequente política de desoneração tributária
adotada pelo Governo Federal. Assim, é urgente a reabertura de prazo para que as prefeituras renegociem
os seus débitos junto ao INSS.
Em face do exposto, conto com o apoio de meus
ilustres Pares para a presente proposição.
Sala das Sessões, – Senador Romero Jucá.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL
TÍTULO I
Conceituação e Princípios Constitucionais
Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito
relativo à saúde, à previdência e à assistência social.
Parágrafo único. A Seguridade Social obedecerá
aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade da cobertura e do atendimento;
b) uniformidade e equivalência dos benefícios e
serviços às populações urbanas e rurais;
c) seletividade e distributividade na prestação
dos benefícios e serviços;
d) irredutibilidade do valor dos benefícios;
e) eqüidade na forma de participação no custeio;
f) diversidade da base de financiamento;
g) caráter democrático e descentralizado da gestão
administrativa com a participação da comunidade, em
especial de trabalhadores, empresários e aposentados.
TÍTULO II
Da Saúde
Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Parágrafo único. As atividades de saúde são de
relevância pública e sua organização obedecerá aos
seguintes princípios e diretrizes:
a) acesso universal e igualitário;
b) provimento das ações e serviços através de
rede regionalizada e hierarquizada, integrados em
sistema único;
c) descentralização, com direção única em cada
esfera de governo;
d) atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas;
e) participação da comunidade na gestão, fiscalização e acompanhamento das ações e serviços
de saúde;
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f) participação da iniciativa privada na assistência à saúde, obedecidos os preceitos constitucionais.
TÍTULO III
Da Previdência Social
Art. 3º A Previdência Social tem por fim assegurar
aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada,
tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos
de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.
Parágrafo único. A organização da Previdência
Social obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:
a) universalidade de participação nos planos previdenciários, mediante contribuição;
b) valor da renda mensal dos benefícios, substitutos do salário-de-contribuição ou do rendimento do
trabalho do segurado, não inferior ao do salário mínimo;
c) cálculo dos benefícios considerando-se os
salários-de-contribuição, corrigidos monetariamente;
d) preservação do valor real dos benefícios;
e) previdência complementar facultativa, custeada por contribuição adicional.
TÍTULO IV
Da Assistência Social
Art. 4º A Assistência Social é a política social
que provê o atendimento das necessidades básicas,
traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e à pessoa portadora
de deficiência, independentemente de contribuição à
Seguridade Social.
Parágrafo único. A organização da Assistência
Social obedecerá às seguintes diretrizes:
a) descentralização político-administrativa;
b) participação da população na formulação e
controle das ações em todos os níveis.
TÍTULO V
Da Organização da Seguridade Social
Art. 5º As ações nas áreas de Saúde, Previdência Social e Assistência Social, conforme o disposto
no Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal,
serão organizadas em Sistema Nacional de Seguridade Social, na forma desta Lei.
Art. 6º Fica instituído o Conselho Nacional da
Seguridade Social, órgão superior de deliberação colegiada, com a participação da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de representantes
da sociedade civil. (Revogado pela Medida Provisória
nº 2.216-37, de 2001).
§ 1º O Conselho Nacional da Seguridade Social terá dezessete membros e respectivos suplentes,
sendo: (Redação dada pela Lei n° 8.619, de 5.1.93)
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a) 4 (quatro) representantes do Governo Federal, dentre os quais, 1(um) da área de saúde, 1(um)
da área de previdência social e 1(um) da área de assistência social;
b) 1 (um) representante dos governos estaduais
e 1 (um) das prefeituras municipais;
c) oito representantes da sociedade civil, sendo
quatro trabalhadores, dos quais pelo menos dois aposentados, e quatro empresários; (Redação dada pela
Lei n° 8.619, de 5.1.93)
d) 3 (três) representantes dos conselhos setoriais,
sendo um de cada área da Seguridade Social, conforme disposto no Regimento do Conselho Nacional da
Seguridade Social. 1
d) 3 (três) representantes membros dos conselhos setoriais, sendo um de cada área da seguridade
social, conforme disposto no Regimento do Conselho
Nacional da Seguridade Social. (Redação dada pela
Lei nº 9.711, de 1998).
§ 2º Os membros do Conselho Nacional da Seguridade Social serão nomeados pelo Presidente da
República.
§ 3º O Conselho Nacional da Seguridade Social
será presidido por um dos seus integrantes, eleito entre
seus membros, que terá mandato de 1 (um) ano, vedada
a reeleição, e disporá de uma Secretaria-Executiva, que
se articulará com os conselhos setoriais de cada área.
§ 4º Os representantes dos trabalhadores, dos
empresários e respectivos suplentes serão indicados
pelas centrais sindicais e confederações nacionais e
terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 5º As áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social organizar-se-ão em conselhos setoriais, com representantes da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e da sociedade civil.
§ 6º O Conselho Nacional da Seguridade Social
reunir-se-á ordinariamente a cada bimestre, por convocação de seu presidente, ou, extraordinariamente,
mediante convocação de seu presidente ou de um terço
de seus membros, observado, em ambos os casos, o
prazo de até 7 (sete) dias para realização da reunião.
§ 7º As reuniões do Conselho Nacional da Seguridade Social serão iniciadas com a presença da
maioria absoluta de seus membros, sendo exigida para
deliberação a maioria simples dos votos.
§ 8º Perderá o lugar no Conselho Nacional da
Seguridade Social o membro que não comparecer a
3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) intercaladas, no ano, salvo se a ausência ocorrer por motivo
de força maior, justificado por escrito ao Conselho, na
forma estabelecida pelo seu regimento.
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§ 9º A vaga resultante da situação prevista no parágrafo anterior será preenchida através de indicação
da entidade representada, no prazo de 30 (trinta) dias.
§ 10. (Revogado pela Lei n° 9.032, de 28.4.95).
§ 11. As ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores em atividade, decorrentes
de sua participação no Conselho, serão abonadas,
computando-se como jornada efetivamente trabalhada
para todos os fins e efeitos legais.
Art. 7º Compete ao Conselho Nacional da Seguridade Social: (Revogado pela Medida Provisória
nº 2.216-37, de 2001).
I – estabelecer as diretrizes gerais e as políticas
de integração entre as áreas, observado o disposto no
inciso VII do art. 194 da Constituição Federal;
II – acompanhar e avaliar a gestão econômica,
financeira e social dos recursos e o desempenho dos
programas realizados, exigindo prestação de contas;
III – apreciar e aprovar os termos dos convênios
firmados entre a seguridade social e a rede bancária
para a prestação dos serviços;
IV – aprovar e submeter ao Presidente da República os programas anuais e plurianuais da Seguridade Social;
V – aprovar e submeter ao Órgão Central do
Sistema de Planejamento Federal e de Orçamentos
a proposta orçamentária anual da Seguridade Social;
VI – estudar, debater e aprovar proposta de recomposição periódica dos valores dos benefícios e
dos salários-de-contribuição, a fim de garantir, de forma permanente, a preservação de seus valores reais;
VII – zelar pelo fiel cumprimento do disposto nesta Lei e na legislação que rege a Seguridade Social,
assim como pelo cumprimento de suas deliberações;
VIII – divulgar através do Diário Oficial da União,
todas as suas deliberações;
IX – elaborar o seu regimento interno.
Art. 8º As propostas orçamentárias anuais ou
plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas
por Comissão integrada por 3 (três) representantes,
sendo 1 (um) da área da saúde, 1 (um) da área da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
Art. 9º As áreas de Saúde, Previdência Social e
Assistência Social são objeto de leis específicas, que
regulamentarão sua organização e funcionamento.
TÍTULO VI
Do Financiamento da Seguridade Social
INTRODUÇÃO
Art. 10. A Seguridade Social será financiada por
toda sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
do art. 195 da Constituição Federal e desta Lei, me-
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diante recursos provenientes da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Municípios e de contribuições
sociais.
Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes receitas:
I – receitas da União;
II – receitas das contribuições sociais;
III – receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a seu serviço;
(Vide art. 104 da lei nº 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu
salário-de-contribuição; (Vide art. 104 da lei nº 11.196,
de 2005)
d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de
prognósticos.
LEI Nº 11.196, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2005
Mensagem de veto
(Regulamento)
Conversão da MPv nº 255, de 2005
Texto compilado
Institui o Regime Especial de Tributação
para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens
de Capital para Empresas Exportadoras –
RECAP e o Programa de Inclusão Digital;
dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei no
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei
no 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de
24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de
outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26
de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de
2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30
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de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29
de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e
a Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; revoga a Lei no 8.661, de 2
de junho de 1993, e dispositivos das Leis
nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
O Presidente Da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 96. Os Municípios poderão parcelar seus
débitos e os de responsabilidade de autarquias e fundações municipais relativos às contribuições sociais
de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com
vencimento até 31 de janeiro de 2009, após a aplicação do art. 103-A, em: (Redação dada pela Lei nº
11.960, de 2009)
I – 120 (cento e vinte) até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e consecutivas, se relativos às contribuições sociais de que trata a alínea a do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com redução de 100% (cem por cento) das multas moratórias e as de ofício, e, também,
com redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros
de mora; e/ou (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
II – 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas, se relativos às contribuições sociais de
que trata a alínea c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e às passíveis
de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de
sub-rogação, com redução de 100% (cem por cento)
das multas moratórias e as de ofício, e, também, com
redução de 50% (cinquenta por cento) dos juros de
mora. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
§ 1o Os débitos referidos no caput são aqueles
originários de contribuições sociais e correspondentes
obrigações acessórias, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa da União, ainda que em fase
de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido
objeto de parcelamento anterior, não integralmente
quitado, ainda que cancelado por falta de pagamento,
inclusive aqueles parcelados na forma da Lei no 9.639,
de 25 de maio de 1998. (Redação dada pela Lei nº
11.960, de 2009)
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§ 2o Os débitos ainda não constituídos deverão
ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.
§ 3o Os débitos de que tratam o caput e §§ 1o e
o
2 deste artigo, com vencimento até 31 de dezembro
de 2004, provenientes de contribuições descontadas dos segurados empregado, trabalhador avulso
e contribuinte individual, bem como de sub-rogação
e de importâncias retidas ou descontadas, referidas
na Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão ser
parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas. (Revogado pela Lei nº 11.960,
de 2009)
§ 4o Caso a prestação não seja paga na data
do vencimento, serão retidos e repassados à Receita
Federal do Brasil recursos do Fundo de Participação
dos Municípios suficientes para sua quitação. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
§ 5o Os valores pagos pelos Municípios relativos
ao parcelamento objeto desta Lei não serão incluídos
no limite a que se refere o § 4o do art. 5o da Lei no 9.639,
de 25 de maio de 1998, com a redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001.
§ 6o A opção pelo parcelamento será formalizada até 31 de dezembro de 2005, na Receita Federal
do Brasil, que se responsabilizará pela cobrança das
prestações e controle dos créditos originários dos parcelamentos concedidos.
§ 6o A opção pelo parcelamento deverá ser formalizada até 31 de maio de 2009, na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de jurisdição do
Município. (Redação dada pela Medida Provisória nº
457, de 2009)
§ 7o Não se aplica aos parcelamentos de que
trata este artigo o disposto no inciso IX do art. 14 e no
§ 2o do art. 14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 457, de 2009)
§ 6o A opção pelo parcelamento deverá ser formalizada até o último dia útil do segundo mês subsequente
ao da publicação desta Lei, na unidade da Secretaria
da Receita Federal do Brasil de circunscrição do Município requerente, sendo vedada, a partir da adesão,
qualquer retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata
esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
(Vide Medida Provisória nº 492, de 2010)
§ 7o Não se aplica aos parcelamentos de que
trata este artigo o disposto no inciso IX do art. 14 e no
§ 2o do art. 14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
§ 8o Não constituem débitos dos Municípios aqueles considerados prescritos ou decadentes na forma
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, mesmo que
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eventualmente confessados em parcelamentos anteriores. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
§ 9o A emissão de certidão negativa condicionada à regularização dos débitos de que trata este artigo
ocorrerá em até 2 (dois) dias úteis após a formalização
da opção pelo parcelamento e terá validade por 180
(cento e oitenta) dias ou até a conclusão do encontro de contas previsto no art. 103-A desta Lei, o que
ocorrer primeiro. (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
§ 10. Para o início do pagamento dos débitos
referidos no caput deste artigo, os Municípios terão
uma carência de: (Incluído pela Lei nº 11.960, de 2009)
I – 6 (seis) meses para aqueles que possuem até
50.000 (cinquenta mil) habitantes, contados da data
a que se refere o § 6o; (Incluído pela Lei nº 11.960,
de 2009)
II – 3 (três) meses para aqueles que possuem
mais de 50.000 (cinquenta mil) habitantes, contados
da data a que se refere o § 6o. (Incluído pela Lei nº
11.960, de 2009)
§ 11. Os Municípios que não conseguirem optar
pelo parcelamento no prazo estipulado pelo § 6o terão
um novo prazo para adesão que se encerrará no dia
30 de novembro de 2009. (Incluído pela Lei nº 12.058,
de 2009) (Vide Medida Provisória nº 492, de 2010)
Art. 97. Os débitos serão consolidados por Município na data do pedido do parcelamento, reduzindo-se os valores referentes a juros de mora em 50%
(cinqüenta por cento). (Regulamento)
Art. 98. Os débitos a que se refere o art. 96 serão parcelados em prestações mensais equivalentes
a: (Regulamento)
I – no mínimo, 1,5% (um inteiro e cinco décimos
por cento) da média mensal da receita corrente líquida municipal;
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), no mínimo, da média mensal da receita corrente
líquida municipal, respeitados os prazos fixados nos
incisos I e II do art. 96 desta Lei; (Redação dada pela
Lei nº 11.960, de 2009)
II – (VETADO)
Art. 99. O valor de cada prestação mensal, por
ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais,
acumulada mensalmente a partir do 1o (primeiro) dia
do mês subseqüente ao da consolidação do débito até
o último dia útil do mês anterior ao do pagamento, e
de 1% (um por cento) no mês do pagamento da respectiva prestação. (Regulamento)
Art. 100. Para o parcelamento objeto desta Lei,
serão observadas as seguintes condições: (Regulamento)
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I – o percentual de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) será aplicado sobre a média mensal
da Receita Corrente Líquida referente ao ano anterior
ao do vencimento da prestação, publicada de acordo
com o previsto nos arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;
II – para fins de cálculo das prestações mensais,
os Municípios se obrigam a encaminhar à Receita Federal do Brasil o demonstrativo de apuração da receita
corrente líquida de que trata o inciso I do caput do art.
53 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000,
até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano;
III – a falta de apresentação das informações a
que se refere o inciso II do caput deste artigo implicará, para fins de apuração e cobrança da prestação
mensal, a aplicação da variação do Índice Geral de
Preços, Disponibilidade Interna – IGP-DI, acrescida
de juros de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês,
sobre a última receita corrente líquida publicada nos
termos da legislação.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, às prestações vencíveis em janeiro, fevereiro e março de cada
ano aplicar-se-ão os limites utilizados no ano anterior,
nos termos do inciso I do caput deste artigo.
§ 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se como receita corrente líquida aquela definida nos
termos do art. 2o da Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000.
Art. 101. As prestações serão exigíveis no último dia útil de cada mês, a partir do mês subseqüente
ao da formalização do pedido de parcelamento. (Regulamento)
§ 1o No período compreendido entre a formalização do pedido de parcelamento e o mês da consolidação, o Município deverá recolher mensalmente
as prestações mínimas correspondentes aos valores
previstos no inciso I do art. 98 desta Lei, sob pena de
indeferimento do pedido.
§ 2o O pedido se confirma com o pagamento da
a
1 (primeira) prestação na forma do § 1o deste artigo.
§ 3o A partir do mês seguinte à consolidação, o
valor da prestação será obtido mediante a divisão do
montante do débito parcelado, deduzidos os valores
das prestações mínimas recolhidas nos termos do §
1o deste artigo, pelo número de prestações restantes,
observados os valores mínimo e máximo constantes
do art. 98 desta Lei.
Art. 102. A concessão do parcelamento objeto
desta Lei está condicionada: (Regulamento)
I – à apresentação pelo Município, na data da
formalização do pedido, do demonstrativo referente à
apuração da Receita Corrente Líquida Municipal, na
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forma do disposto na Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000, referente ao ano-calendário de 2004;
I – à apresentação pelo Município, na data da
formalização do pedido, do demonstrativo referente à
apuração da Receita Corrente Líquida Municipal, na
forma do disposto na Lei Complementar no 101, de
2000, referente ao ano-calendário de 2008; (Redação
dada pela Medida Provisória nº 457, de 2009)
I – à apresentação pelo Município, na data da
formalização do pedido, do demonstrativo referente à
apuração da Receita Corrente Líquida Municipal, na
forma do disposto na Lei Complementar no 101, de 4
de maio de 2000, referente ao ano-calendário de 2008;
(Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
II – ao adimplemento das obrigações vencidas
após a data referida no caput do art. 96 desta Lei.
Art. 103. O parcelamento de que trata esta Lei
será rescindido nas seguintes hipóteses: (Regulamento)
I – inadimplemento por 3 (três) meses consecutivos ou 6 (seis) meses alternados, o que primeiro
ocorrer;
II – inadimplemento das obrigações correntes referentes às contribuições de que trata o art. 96 desta Lei;
III – não complementação do valor da prestação
na forma do § 4o do art. 96 desta Lei.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 393, DE 2012
Estabelece condições para a implantação
de microgeração e minigeração distribuídas no sistema de distribuição de energia
elétrica e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É facultado ao consumidor de energia elétrica implantar microgeração ou minigeração distribuída
em sua unidade consumidora, para consumo próprio
ou para fornecimento à concessionária ou permissionária de serviço de distribuição de energia elétrica.
Parágrafo Único. Para efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições:
I – microgeração distribuída: central geradora
de energia elétrica, com potência instalada menor ou
igual a 100 kW e que utilize como fontes as energias
hidráulica, solar, eólica, de biomassa ou de cogeração
qualificada, conforme regulamentação, conectada à
rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;
II – minigeração distribuída: central geradora de
energia elétrica, com potência instalada superior a 100

Novembro de 2012

kW e menor ou igual a 1 MW e que utilize como fontes
as energias hidráulica, solar, eólica, de biomassa ou
de cogeração qualificada, conforme regulamentação,
conectada à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras;
III – sistema de compensação de energia elétrica:
sistema no qual a energia gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração
distribuída compense o consumo de energia elétrica;
IV – posto horário: nível tarifário definido pelo poder concedente para um determinado horário.
Art. 2º As concessionárias e permissionárias deverão adequar seus sistemas comerciais e suas normas
técnicas para garantirem a implantação do sistema de
que trata o art. 1º, em prazo não superior a cento e
cinqüenta dias, conforme regulamento.
Art. 3º No faturamento de unidade consumidora
integrante do sistema de compensação de energia
elétrica, a concessionária ou permissionária deverá
observar os seguintes procedimentos:
I – cobrar, no mínimo, o valor referente ao custo
de disponibilidade, para o consumidor do grupo B, ou
da demanda contratada, para o consumidor do grupo
A, conforme o caso.
II – o consumo a ser faturado é a diferença entre
a energia consumida e a fornecida à rede, por posto
horário, e, quando for o caso, utilizando eventual excedente que não tenha sido compensado no ciclo de
faturamento corrente para abater o consumo medido
em meses subseqüentes.
III – caso a energia fornecida à rede elétrica em
um determinado posto horário seja superior à energia
consumida, a diferença deverá ser utilizada, preferencialmente, para compensação em outros postos horários dentro do mesmo ciclo de faturamento;
IV – os montantes de energia fornecida à rede
elétrica que não tenham sido compensados na própria
unidade consumidora poderão ser utilizados para compensar o consumo de outras unidades previamente
cadastradas para este fim e atendidas pela mesma
distribuidora, conforme regulamento;
VI – os créditos de energia gerada por meio do
sistema de compensação de energia elétrica expirarão
36 (trinta e seis) meses após a data do faturamento,
não fazendo jus o consumidor a qualquer forma de
compensação após o seu vencimento, e serão revertidos em prol da modicidade tarifária.
VII – a fatura deverá conter a informação de eventual saldo positivo de energia para o ciclo subseqüente,
em quilowatt-hora (kWh), por posto horário, quando
for o caso, e também o total de créditos que expirarão
no próximo ciclo.
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VIII – os montantes líquidos apurados no sistema
de compensação de energia serão considerados no
cálculo da sobrecontratação de energia para efeitos
tarifários, sem reflexos na Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica – CCEE.
Art. 4º Os custos referentes à adequação do sistema de medição, necessário para implantar o sistema
de compensação de energia elétrica, são de responsabilidade do interessado.
§1º O Poder Concedente definirá o padrão dos
equipamentos de medição do sistema de compensação de energia elétrica;
§2º Os equipamentos de que trata o § 1º deverão
ser cedidos sem ônus à concessionária ou permissionária, que passará a ser responsável pela sua operação e manutenção, incluindo os custos de eventual
substituição ou adequação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A democratização do direito de investir em geração de energia elétrica é um processo irreversível. A
tecnologia já permite que também os pequenos consumidores – residenciais e comerciais – produzam sua
própria energia, a preços competitivos com aqueles
praticados pelas concessionárias e permissionárias
de serviços de distribuição de energia elétrica. São as
chamadas “microgeração” e “minigeração” distribuída.
Numa época em que as fontes alternativas de
energia elétrica assumem papel preponderante na luta
pela redução das emissões de gases de efeito estufa,
é fundamental que se criem condições tecnológicas e
legais para que os pequenos investidores participem
desse esforço global de substituição de fontes fósseis
por fontes ambientalmente aceitáveis. Em vários países do mundo, essas condições já foram criadas. Não
é o caso do Brasil.
Até recentemente, a falta de regulamentação das
atividades de microgeração e minigeração impedia a
sua adoção por parte dos consumidores interessados
em se juntarem a esse esforço global pela energia
limpa. Foi para viabilizar iniciativas como essa que
apresentei recentemente o Projeto de Lei do Senado
nº 608, de 2011. Essa proposição visa a estabelecer
uma política de substituição integral de medidores eletromecânicos de energia por medidores eletrônicos em
todo o País. Essa substituição traz em si uma verdadeira revolução tecnológica, ao permitir a implantação
de redes inteligentes.
Redes inteligentes são aquelas dotadas de tecnologia baseada em eletrônica digital, que permitem a
tomada de decisões complexas sem intervenção hu-
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mana, bem como interações entre consumidor e distribuidora de energia elétrica. Uma das portas abertas
pelas redes inteligentes é a conexão de microgeração
e minigeração distribuída, descrita no art. 2º daquela
proposição.
Mais recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) fez publicar a Resolução nº 482,
de 17 de abril de 2012, com o intuito de estabelecer
condições gerais para o acesso de microgeração e
minigeração distribuída à rede elétrica. A iniciativa é
louvável, pois permite ao consumidor a imediata implantação dessa forma democrática de se investir em
geração de energia elétrica.
Entretanto, a Resolução não substitui o papel
do Congresso Nacional, onde a legislação aprovada
outorga maior estabilidade de regras. Ademais, esta
Casa tem o papel indelegável de traduzir o debate
desses assuntos eminentemente técnicos para uma
linguagem mais compreensível ao cidadão.
É por essa razão que apresento a presente matéria, para cuja aprovação peço o apoio dos Nobres
Parlamentares.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
(Às Comissões de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle; e de
Serviços de Infraestrutura, cabendo à última
a decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 394, DE 2012
Modifica a Lei nº 11.196, de 21 de novembro
de 2005, para reduzir a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) incidentes sobre a receita
da venda a varejo de softwares educacionais e livros eletrônicos para utilização em
tablet PC.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica acrescentado o inciso VII ao art. 28
da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, com a
seguinte redação:
“Art. 28. ..........................................................
........................................................................
VII – programas de computador (softwares)
educacionais e livros eletrônicos (e-book), para
utilização em máquinas automáticas de processamento de dados, portáteis, sem teclado,
que tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída de dados por meio
de uma tela sensível ao toque de área superior
a 140 cm² (cento e quarenta centímetros qua-
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drados) e inferior a 600 cm² (seiscentos centímetros quadrados) e que não possuam função
de comando remoto (tablet PC) classificadas
na subposição 8471.41 da Tipi.
..................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
mês subsequente ao de sua publicação.
Justificação
Os objetivos da apresentação deste projeto de
lei são estimular o desenvolvimento e o consumo
de novos aplicativos para os tablets PC e aumentar
a tecnologia no aprendizado escolar. Esta proposta
complementa e torna efetiva a legislação já existente,
que incentiva o setor de informática, para promover a
inclusão digital e facilitar a aquisição e utilização de
softwares necessários ao funcionamento dos equipamentos digitais.
Como é de conhecimento geral, a carga de tributos no Brasil é bastante elevada. Conforme dados
divulgados pela Receita Federal, na publicação Carga
Tributária do Brasil em 2010, a arrecadação tributária
alcançou 33,56% do Produto Interno Bruto. Essa realidade reflete-se no setor de informática, o que dificulta
o acesso da população às inovações tecnológicas, em
virtude da repercussão dos tributos nos preços dos
produtos comercializados. Fato que incentiva, também, a aquisição de cópias ilegais. Dados divulgados
pela Associação Brasileira das Empresas de Software
(ABES), noticiados na revista eletrônica Olhar Digital,
em março de 2010, revelam que o Estado de São Paulo
perdeu, em 2008, cerca de R$ 1,1 bilhão apenas em
função da pirataria de software.
Outro problema gerado pela alta carga tributária
é a fuga das empresas para outros países. Como a
elaboração de software envolve poucos insumos físicos, os custos de logística são bastante reduzidos.
Isso permite alocar a produção onde for mais vantajoso economicamente. Essa flexibilidade existe tanto
na escolha do local em que a empresa será instalada,
como também na sua mudança a qualquer instante.
Desse modo, o custo tributário influencia a decisão
para implementar as atividades econômicas em diferentes países.
Não é por outro motivo que grande parte dos programas de computador negociados no País é originária
do exterior. Conforme dados apresentados pela Abes,
na publicação Mercado Brasileiro de Software: panorama e tendências, em 2011, mais de setenta e nove
por cento dos softwares comercializados no Brasil são
de origem estrangeira. Os países que mais se desenvolvem procuram consolidar seus parques industriais
de alta tecnologia, concorrendo, assim, com o Brasil
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não apenas por meio de seus produtos, mas também
pela atração de investimentos.
Dessa forma, a tributação elevada é ruim para
o Brasil, que perde investimentos, é prejudicial para o
consumidor, uma vez que eleva os preços dos produtos, e é péssima para as empresas do setor, visto que
incentiva a pirataria.
Os valores elevados dos produtos de informática agravam ainda mais a situação dos consumidores,
haja vista a sociedade ter se tornado dependente da
tecnologia digital. Em particular, os tablets PC têm
sido, cada vez mais, utilizados para fins educacionais, como importante ferramenta para a divulgação
do conhecimento. Entretanto, para que essa difusão
se torne efetiva, o programa de computador é tão ou
mais importante que o equipamento utilizado. Dessa
maneira, a fim de que o acesso aos tablets seja consolidado, é imprescindível a extensão do benefício
fiscal aos softwares.
Por meio da Lei nº 11.196, de 2005, o governo
federal incentivou o consumo de tablet PC no Brasil,
reduzindo a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda a varejo. Entretanto, essa lei foi omissa
quanto ao estímulo ao desenvolvimento de softwares.
Além do mais, o Regime Especial de Tributação para
a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação (REPES) incentiva apenas as
empresas que se dedicam às exportações, não contemplando as empresas com produção voltada para
o mercado interno.
Outra distorção legislativa, que deve ser corrigida, relaciona-se ao fato de que somente os livros em
papel possuem redução da Contribuição para o PIS e
da Cofins (inciso VI do art. 28 da Lei nº 10.865, de 30
de abril de 2004), não havendo previsão do benefício
para os livros eletrônicos, a não ser para uso exclusivo
de pessoas com deficiência visual.
Desse modo, a alteração legislativa é necessária
para garantir a consecução dos objetivos do Programa
de Inclusão Digital e reduzir os custos para o consumidor de produtos de informática. Isso propiciará economia na aquisição dos softwares e, consequentemente,
aumento nas vendas e desenvolvimento do setor. A
redução nos preços seria, ainda, um modo eficiente de
combate à pirataria, que apresenta índices elevados
nessa atividade econômica.
Assim, se não houver aprovação do projeto, os
programas já existentes de estímulo ao setor de tecnologia de informação correm o risco de se tornar
inócuos. Afinal, do que adianta facilitar o acesso ao
equipamento (hardware), se as pessoas não têm con-
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dições de adquirir os softwares. Não haverá, portanto,
a plenitude da inclusão digital.
A medida proposta vem ao encontro de vários
outros incentivos à indústria de tecnologia de informação. Por meio da Lei nº 11.196, de 2005, foi introduzido o Programa de Inclusão Digital e o Repes,
e pela Medida Provisória nº 563, de 3 de abril de
2012, foi restabelecido o Programa Um Computador
por Aluno (PROUCA) e criado o Regime Especial
de Incentivo a Computadores para Uso Educacional (REICOMP).
O incentivo ao setor favorece a educação e o
desenvolvimento tecnológico, atendendo aos ditames
constitucionais. Conforme previsto no art. 6º da Constituição Federal, a educação é um dos direitos sociais
garantido pelo ente estatal, e, de acordo com o disposto
no art. 218 do texto constitucional, o Estado promoverá
e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa
e a capacitação tecnológicas.
Deve ser estendido, dessa maneira, o Programa
de Inclusão Digital, previsto nos arts. 28 a 30 da Lei nº
11.196, de 2005, para reduzir a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS e da Cofins sobre os softwares educacionais e os livros eletrônicos para serem
utilizados em tablets.
Por fim, o prazo de vigência deste projeto considera o período de apuração mensal para os tributos.
Convictos da importância da presente iniciativa,
esperamos a acolhida do projeto de lei pelos ilustres
Pares.
Sala das Sessões, – Senador Cícero Lucena.
LEGISLAÇÃO CITADA
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005
DOU de 22-11-2005
Institui o Regime Especial de Tributação
para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – REPES,
o Regime Especial de Aquisição de Bens
de Capital para Empresas Exportadoras –
RECAP e o Programa de Inclusão Digital;
dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação tecnológica; altera o Decreto-Lei nº
288, de 28 de fevereiro de 1967, o Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972, o Decreto-Lei
nº 2.287, de 23 de julho de 1986, as Leis nos
4.502, de 30 de novembro de 1964, 8.212, de
24 de julho de 1991, 8.245, de 18 de outubro
de 1991, 8.387, de 30 de dezembro de 1991,
8.666, de 21 de junho de 1993, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995,
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9.249, de 26 de dezembro de 1995, 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, 9.311, de 24 de
outubro de 1996, 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.336,
de 19 de dezembro de 2001, 10.438, de 26
de abril de 2002, 10.485, de 3 de julho de
2002, 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, 10.865, de 30
de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de
2004, 10.931, de 2 de agosto de 2004, 11.033,
de 21 de dezembro de 2004, 11.051, de 29
de dezembro de 2004, 11.053, de 29 de dezembro de 2004, 11.101, de 9 de fevereiro
de 2005, 11.128, de 28 de junho de 2005, e
a Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001; revoga a Lei nº 8.661, de 2
de junho de 1993, e dispositivos das Leis
nos 8.668, de 25 de junho de 1993, 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, 10.755, de 3 de novembro de 2003, 10.865, de 30 de abril de 2004,
10.931, de 2 de agosto de 2004, e da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de
2001; e dá outras providências.
Alterada pela Lei nº 11.482, de 31 de maio
de 2007.
Alterada pela Lei nº 11.487, de 15 de junho
de 2007.
Alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho
de 2007.
Alterada pela Lei nº 11.727, de 23 de junho
de 2008.
Alterada pela Lei nº 11.774, de 17 de setembro de 2008.
Alterada pela Lei nº 11.933, de 28 de abril
de 2009.
Alterada pela Lei nº 11.941, de 27 de maio
de 2009.
Alterada pela Lei nº 11.945, de 4 de junho
de 2009.
Alterada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho
de 2009.
Alterada pela Lei nº 12.024, de 27 de agosto de 2009.
Alterada pela Lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009.
Alterada pela Lei nº 12.249, de 11 de junho
de 2010.
Alterada pela Lei nº 12.350, de 20 de dezembro de 2010.
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Alterada pela Lei nº 12.431, de 24 de junho
de 2011.
Alterada pela Lei nº 12.507, de 11 de outubro de 2011.
Alterada pela Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Alterada pela Lei nº 12.599, de 23 de março de 2012.
Alterada pela Lei nº 12.712, de 30 de agosto de 2012.
Alterada pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012.
Alterada pela Lei nº 12.716, de 21 de setembro de 2012.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO IV
Do Programa de Inclusão Digital
Art. 28. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre a receita bruta de venda a varejo:
I – de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência
do IPI – TIPI;
I – de unidades de processamento digital classificadas no código 8471.50.10 da Tabela de Incidência
do IPI – TIPI, produzidas no País conforme processo
produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo;
(Redação dada pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012)
II – de máquinas automáticas para processamento
de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg
(três quilos e meio), com tela (écran) de área superior
a 140cm2 (cento e quarenta centímetros quadrados),
classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou
8471.30.90 da Tipi;
II – de máquinas automáticas para processamento
de dados, digitais, portáteis, de peso inferior a 3,5Kg
(três quilos e meio), com tela (écran) de área superior
a 140cm² (cento e quarenta centímetros quadrados),
classificadas nos códigos 8471.30.12, 8471.30.19 ou
8471.30.90 da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo; (Redação dada pela Lei nº 12.715, de 17 de
setembro de 2012)
III – de máquinas automáticas de processamento
de dados, apresentadas sob a forma de sistemas, do
código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente 1
(uma) unidade de processamento digital, 1 (uma) unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado (unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada),
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classificados, respectivamente, nos códigos 8471.50.10,
8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi;
III – de máquinas automáticas de processamento de dados, apresentadas sob a forma de sistemas,
do código 8471.49 da Tipi, contendo exclusivamente
1 (uma) unidade de processamento digital, 1 (uma)
unidade de saída por vídeo (monitor), 1 (um) teclado
(unidade de entrada), 1 (um) mouse (unidade de entrada), classificados, respectivamente, nos códigos
8471.50.10, 8471.60.7, 8471.60.52 e 8471.60.53 da
Tipi produzidas no País conforme processo produtivo
básico estabelecido pelo Poder Executivo; (Redação
dada pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012)
IV – de teclado (unidade de entrada) e de mouse
(unidade de entrada) classificados, respectivamente,
nos códigos 8471.60.52 e 8471.60.53 da Tipi, quando
acompanharem a unidade de processamento digital
classificada no código 8471.50.10 da Tipi.
V – (Vide Medida Provisória nº 517, de 30 de
dezembro de 2010)
V – modems, classificados nas posições
8517.62.55, 8517.62.62 ou 8517.62.72 da Tipi. (Incluído pela Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011)
VI – (Vide Medida Provisória nº 534, de 20 de
maio de 2011) (Vide MP nº 540, de 2011)
VI – máquinas automáticas de processamento de
dados, portáteis, sem teclado, que tenham uma unidade central de processamento com entrada e saída
de dados por meio de uma tela sensível ao toque de
área superior a 140 cm² (cento e quarenta centímetros
quadrados) e inferior a 600 cm² (seiscentos centímetros
quadrados) e que não possuam função de comando
remoto (tablet PC) classificadas na subposição 8471.41
da Tipi, produzidas no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. (Incluído
pela Lei 12.507, de 11 de outubro de 2011)
VII – telefones portáteis de redes celulares que
possibilitem o acesso à internet em alta velocidade do
tipo smartphone classificados na posição 8517.12.31
da Tipi, produzidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo; (Incluído
pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012)
VIII – equipamentos terminais de clientes (roteadores digitais) classificados nas posições 8517.62.41
e 8517.62.77 da Tipi, desenvolvidos no País conforme processo produtivo básico estabelecido pelo Poder Executivo. (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de
setembro de 2012)
§ 1º Os produtos de que trata este artigo atenderão aos termos e condições estabelecidos em regulamento, inclusive quanto ao valor e especificações
técnicas.
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§ 2º O disposto neste artigo aplica-se também às
aquisições realizadas por pessoas jurídicas de direito
privado ou por órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal e do Distrito
Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público e às demais organizações
sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados,
dos Municípios ou do Distrito Federal.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se
igualmente nas vendas efetuadas às sociedades de
arrendamento mercantil leasing.
§ 4º (Vide Medida Provisória nº 534, de 20 de
maio de 2011)
§ 4º Nas notas fiscais emitidas pelo produtor, pelo
atacadista e pelo varejista relativas à venda dos produtos de que trata o inciso VI do caput, deverá constar a
expressão “Produto fabricado conforme processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova
o processo produtivo básico respectivo. (Incluído pela
Lei 12.507, de 11 de outubro de 2011)
§ 4º Nas notas fiscais emitidas pelo produtor,
pelo atacadista e pelo varejista relativas à venda dos
produtos de que tratam os incisos I, II, III e VI do caput, deverá constar a expressão “Produto fabricado
conforme processo produtivo básico”, com a especificação do ato que aprova o processo produtivo básico
respectivo. (Redação dada pela Lei nº 12.715, de 17
de setembro de 2012)
§ 5º As aquisições de máquinas automáticas de
processamento de dados, nos termos do inciso III do
caput, realizadas por órgãos e entidades da administra-
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ção pública federal, estadual ou municipal e do Distrito
Federal, direta ou indireta, às fundações instituídas e
mantidas pelo poder público e às demais organizações
sob o controle direto ou indireto da União, dos Estados
e dos Municípios ou do Distrito Federal, poderão estar
acompanhadas de mais de uma unidade de saída por
vídeo (monitor), mais de um teclado (unidade de entrada), e mais de um mouse (unidade de entrada). (Incluído pela Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012)
§ 6º O disposto no § 5º será regulamentado pelo
Poder Executivo, inclusive no que se refere à quantidade de vídeos, teclados e mouses que poderão ser
adquiridos com benefício. (Incluído pela Lei nº 12.715,
de 17 de setembro de 2012)
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; de Educação,
Cultura e Esporte; e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa)
A matéria poderá receber emendas por um
período de cinco dias úteis perante a primeira
comissão, após sua publicação e distribuição
em avulsos.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser
lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Os pareceres que acabam de ser
lidos vão à publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foram lidos anteriormente os Pareceres n°s 1.322 a 1325, de 2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre as Mensagens n°s 91 a 94,
de 2012, concluindo pela apresentação dos Projetos
de Resolução n°s 57 a 60, de 2012, respectivamente.
As proposições ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Srª Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Quero me inscrever pela Liderança do meu Partido.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pela Liderança, primeiro inscrito...
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero comunicar a V. Exª que eu fui o primeiro a chegar.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Mozarildo.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Quero me inscrever pela Liderança do PTB.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR) –
Inscrevo-me, Srª Presidente, para uma comunicação
inadiável.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Um minuto. Então, o Senador Mozarildo é o primeiro inscrito pela Liderança, o Senador
Mário Couto é o segundo, a primeira em comunicação
inadiável é a Senadora Angela Portela.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Para
comunicação inadiável, eu queria agradecer antecipadamente ao Senador Paulo Paim, que ele seria o
segundo, mas me cedeu, por permuta. Então, eu sou
a segunda para comunicação inadiável, Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
Feita a sua inscrição como segunda oradora para comunicação inadiável.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Senadora Vanessa.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidente...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – E o Senador Paim é o terceiro.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Senadora Vanessa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
só quero dizer que é verdadeira a afirmação do Senador Mozarildo.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeito, perfeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Iniciando, então, nossos trabalhos,
eu convido para fazer uso da palavra, como primeiro
orador inscrito, o Senador Eduardo Suplicy. Em seguida, falará pelo período de Liderança o Senador Mozarildo. Não: em seguida, o primeiro orador inscrito,
que acaba de chegar ao plenário, o Senador Eduardo
Suplicy. Na sequência, o Senador Mozarildo, e aí seguiremos a ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Prezada Srª Presidenta Vanessa Grazziotin, parabéns pelo seu trabalho na campanha versus o nosso
ex-colega Arthur Virgílio. V. Exª honrou o seu Partido,
PCdoB, e o povo de Manaus. As lutas continuam. É
importante a colaboração, no interesse público, que V.
Exª deu para Manaus e todo o Amazonas.
Mas, Srª Presidenta, hoje a Folha de S.Paulo me
honrou com a publicação de um artigo sobre a perspectiva da Renda Básica de Cidadania, que eu gostaria aqui de ler, pois se trata de um balanço sobre a
Busca Ativa.
Ainda há famílias pobres sem o Bolsa Família, muitas em São Paulo. No futuro, o ideal é
todo brasileiro ter direito à renda mínima, sem
o estigma de se declarar pobre.
De maneira consistente com o seu objetivo
maior de erradicar a pobreza extrema no Brasil,
a Presidenta Dilma Rousseff lançou, em junho
de 2011, a Busca Ativa.
Ela conclamou governos estaduais, municipais,
entidades de trabalhadores e empresários à
ampliação do cadastramento das famílias extremamente pobres, com renda familiar mensal
per capita de até R$140,00, para efetivamente
se inscreverem e receberem o Bolsa Família.
Em agosto daquele ano, no Palácio dos Bandeirantes, a presidenta e o governador Geraldo Alckmin reforçaram a meta da Busca Ativa,
uma vez que o governo do Estado se comprometeu a complementar a renda das famílias
beneficiárias do Bolsa Família, de maneira a
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garantir que todas tivessem uma renda mensal
per capita de pelo menos R$70,00. [Eu estava
lá presente e testemunhei aquela cerimônia.]
A Busca Ativa foi um passo positivo em todo
o Brasil. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em
dezembro de 2010 existiam 17.204.256 famílias
com renda mensal per capita até R$140,00.
Dessas, 12.778.220 famílias eram beneficiárias do Bolsa Família, 74,3% do total.
Em setembro de 2012, registrou-se 17.980.388
famílias com renda per capita mensal até R$
140,00, das quais 13.724.590, ou 76,3%, eram
beneficiárias do Bolsa Família. [Portanto, de
dezembro de 2010, quando eram 74,3% do
total, houve um avanço para 76,3% no mês
passado, setembro de 2012.]
No Estado de São Paulo, entretanto, não se
constatou a mesma evolução. De dezembro de
2010 a setembro de 2012, o número de famílias
com renda mensal per capita de até R$140,00
passou de 1.776.703 para 1.862.541. Já o número de famílias beneficiárias do Bolsa Família
passaram de 1.174.844 para 1.229.870 – de
66,1% para 66% do respectivo total.
Se considerado apenas o Município de São
Paulo, no mesmo intervalo temporal o número total de famílias nessa situação passou de
345.176 para 388.853, enquanto que as beneficiárias do Bolsa Família passou de 166.137
para 222.491, ou de 48,1% para 57,2%. [Houve um aumento, ressalto, no Município de São
Paulo.]
Mas o resultado em São Paulo está bem aquém
do obtido em diversos outros Municípios. Em
setembro de 2012, a cobertura do programa
atingiu, por exemplo, em Osasco, 80,38%; em
Santo Antônio do Pinhal, 78,6%; em São José
dos Campos, 74,12%; em Guarulhos 73,61%;
Recife, 76,4%; e em Salvador, 68,7%.
Diante disso, importante é saber o que a cidade de São Paulo fará para elevar a proporção
das famílias beneficiadas, até atingir 100%.
Uma forma eficiente de alcançarmos essa
meta é de avançar na direção do disposto na
Lei 10.835/2004, que institui a Renda Básica
de Cidadania, ainda que por etapas.
Os governos municipal, estadual e federal se
uniriam para beneficiar igualmente a todos
os habitantes, não importando a sua origem,
raça, idade, condição civil ou socioeconômica,
conforme registra o programa de Fernando
Haddad, [Prefeito eleito. Um novo tempo para

Quinta-feira 1º 57907

São Paulo. No capítulo Solidariedade Social,
na página 75, está expresso que o Município
de São Paulo, em cooperação com o Governo Estadual e Federal, irá chegar um dia a
universalizar o direito para 11, 300 milhões
habitantes.]
Para isso, será necessário gerar os recursos
suficientes. É natural que os que têm mais
recursos colaborem para que todos venham
a receber.
Ao retirar qualquer burocracia envolvida em saber quanto cada um ganha no mercado formal
ou informal de trabalho, elimina-se o estigma
de a pessoa declarar quanto ganha para poder receber o benefício. Acaba o fenômeno da
dependência, que resulta nas armadilhas da
pobreza ou do desemprego.
Do ponto de vista da dignidade e da liberdade
humana, será muito melhor para cada pessoa
saber que poderá recusar uma oferta de trabalho que fira sua dignidade ou coloque a sua
saúde e vida em risco.
Assim, quero muito saudar o candidato Fernando
Haddad por ter, efetivamente, abraçado essa proposição, com o apoio de toda a Convenção Municipal do
Partido dos Trabalhadores, que, por consenso, colocou
isso no programa.
Mas ressalto que a Prefeitura Municipal de São
Paulo, com uma cobertura de 57,20%, está bem abaixo
das que foram alcançadas, por exemplo, em Osasco,
com uma cobertura de 80,38%; Guarulhos, 73,61%; São
Bernardo do Campo, 71,33%; Santo André, 69,21%; e
Ribeirão Preto, 64,53%.
Comparando os Estados, por exemplo, de São
Paulo, que ainda está com 66%, ressalto que, nos Estados do Nordeste, a cobertura alcançou, em setembro
passado, no Piauí, 79,8%; Ceará, 83,2%; Maranhão,
82,1%; Rio Grande do Norte, 77,8%; Pernambuco,
77,7%; Sergipe, 82,1%, Alagoas, 81,9%, e na Bahia,
79,2%.
Portanto, são índices de cobertura, no esforço
da Busca Ativa, muito mais significativos. Então, quero aqui contribuir para que possa o Prefeito Fernando
Haddad, em cooperação com o Governo Estadual do
Governador Geraldo Alckmin e da Presidenta Dilma
Rousseff, avançar na direção da Busca Ativa de haver
uma cobertura o mais completa possível.
Mas, Srª Presidenta, gostaria aqui também de
assinalar, primeiro, uma comunicação que me chegou do Sr. Antônio Celso Garcia, que encaminhei ao
Presidente da Convenção Geral das Assembleias de
Deus no Brasil, José Wellington Bezerra da Costa; ao
Cardeal D. Raymundo Damasceno Assis, Presidente
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da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil; ao Presidente da Federação Espírita Brasileira, Nestor João
Masotti; ao Xeique Jamel Ali El Bacha, Presidente da
União Nacional Islâmica, num apelo para que todas
as entidades religiosas façam orações para que haja o
fim da guerra civil na Síria. Trata-se de um documento
muito interessante e relevante, que peço para ser transcrito na íntegra, como parte de meu pronunciamento,
assim como também o documento que encaminho, do
Sr. Adelar ������������������������������������������
Cupsinski���������������������������������
, do Conselho Indigenista Missionário, que encaminho ao Ministro da Justiça e outras
autoridades, referente à questão dos povos indígenas,
ali, justamente na região da Raposa Serra do Sol e,
inclusive, com uma análise do Prof. Dalmo de Abreu
Dallari, para que possa ser mais bem considerada a
portaria do Advogado-Geral da União, Luís Adams,
que, de alguma forma, fere os princípios constitucionais de defesa dos povos indígenas naquela região. E
peço, também, que isso seja transcrito.
Saliento que amanhã a Comissão de Direitos
Humanos...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...ao discutir a questão dos índios Guaranis-Caiovás
(Fora do microfone.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Mais um minuto para V. Exª concluir, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT –- SP) –
Saliento que, na estão que ontem encaminhei, também
do Cimi – Conselho Indigenista Missionário, que será
objeto, amanhã, da audiência da Comissão de Direitos
Humanos –, por decisão judicial, está suspensa a retirada dos índios Guaranis-Caiovás, e haverá, portanto,
uma oportunidade muito construtiva de todas as partes envolvidas poderem dialogar sobre como resolver
aquela problemática.
Assim, Srª Presidenta, assinalarei, amanhã, um
comunicado do Movimento das Fábricas Ocupadas,
que hoje me convidaram para estar presente na Câmara Municipal de Sumaré. Mas, aqui, registro na integra, peço...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
...para registrar esse documento.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy, pelo seu pronunciamento.
Dando continuidade, convido agora para fazer
uso da palavra, como orador inscrito pela Liderança
do seu Partido, PTB, o Senador Mozarildo Cavalcanti,
pelo período de 5 minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, que preside esta sessão, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, trago a esta tribuna, nesta tarde,
uma situação que me constrange e me causa muito
sofrimento, porque, durante muito tempo, nós lutamos
para que a demarcação da chamada Reserva Raposa
Serra do Sol no meu Estado fosse feita, mas para que
fosse feita de maneira justa, de maneira que não fosse
excludente, de maneira que não desterrasse ninguém,
de maneira que não expulsasse daquela região centenas de famílias – para ser exato, mais de 400 famílias que lá estavam anteriormente a 1934, quando, no
Brasil, se reconheceu o fator indígena.
Pois bem, apesar de este Senado ter criado uma
comissão temporária externa, da qual fui presidente e
o Senador Delcídio, o relator, apesar de termos levado
ao Presidente da República um estudo, com o apoio
da Consultoria Legislativa do Senado, que propunha
a demarcação não em ilhas, como apregoavam, mas
de forma a que, ressalvando algumas propriedades, se
mantivesse uma harmonia entre índios e não índios e
que permitisse, ao mesmo tempo, que houvesse, logicamente, definidas as terras indígenas e as terras não
indígenas. Resumidamente, de 1,7 milhão de hectares
pretendidos, Senadora Ana Amélia, queriam se tirar
apenas 300 mil, portanto, uma ínfima parcela de 1,7
milhão. Porém, o Presidente Lula resolveu demarcar
in totum e excluir essas pessoas de lá.
Essas pessoas foram excluídas, retiradas da reserva e estão hoje colocadas em vários locais, inclusive no chamado Projeto de Assentamento (PA) Nova
Amazônia.
Recentemente, foi feita uma reunião nessa localidade, onde as pessoas que estão lá, de maneira
precária, sofrida, desterradas há vários anos, sem ter
assistência nenhuma, não têm sequer um título, um
documento qualquer que diga que elas podem ocupar
essas terras – 400 hectares, 300 hectares, enfim, para
quem tinha 2 mil, 3 mil hectares.
E coincidentemente hoje, Senador Pedro Taques,
o Supremo Tribunal Federal está julgando, após todo
esse tempo, os embargos de declaração interpostos
por mim contra a decisão do Supremo, que chancelou
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a decisão do Presidente Lula. Embargos que pediam
alguns esclarecimentos sobre a decisão do Supremo,
como, por exemplo, se as pessoas miscigenadas, isto
é, aquelas que descendem de casamentos de índios e
não índios podem permanecer na reserva; se aqueles
que vivem maritalmente com índios ou índias podem
ficar na reserva ou se deverão, igualmente, ser retirados da reserva. São, na verdade, vários itens – para
ser mais exato, 11 itens –, que nós pedimos que fossem esclarecidos e que hoje serão julgados pelo Supremo. O certo é que, enquanto isso, essas pessoas
estão desterradas, sem título.
Hoje eu conversei com o Superintendente do Incra
do meu Estado, que disse que não fez ainda porque
há uma decisão judicial, por causa de um desentendimento lá; e o juiz suspendeu até que houvesse uma
decisão. Portanto, o Incra não pode titular porque há
essa decisão judicial. Mas, o que interessa é que as
pessoas, os seres humanos que estão lá estão passando por privações enormes.
E o pior, Senadora Ana Amélia, é que os índios,
que diziam querer proteger, os que ficaram na reserva, estão passando necessidade. A maioria saiu da
reserva e está na cidade, na periferia da capital, ou
nas sedes dos Municípios, subempregados, passando necessidade. Então, não se protegeu nenhum dos
seres humanos, nem os índios, nem os não índios.
Faço este registro hoje, aqui, e peço, tanto ao
Ministro de Desenvolvimento Agrário, quanto ao Presidente do Incra e a outras autoridades, enfim – até
mesmo apelar – que, judicialmente, se resolva essa
questão, que eu considero um absurdo.
Lamento muito que, na política indigenista da
Funai, não se leve em conta o ser humano. Aqui, é a
quantidade de terras demarcadas com o que se preocupa. E a quantidade é a seguinte: há 0,3%, segundo
o IBGE, de população indígena, e 14% do Território
nacional já estão demarcados. E ainda há conflitos no
Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, na Bahia, no
Rio Grande do Sul e em tantos lugares, em descumprimento ao que estabelece a Constituição no art. 67
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
que diz, Senador Taques, que a União teria cinco anos
para demarcar as terras indígenas.
Então, o Governo Federal...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – Só mais um minutinho (Fora do microfone.)
... está cometendo dois erros. O primeiro é uma
infração constitucional, ao continuar demarcando ter-
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ras indígenas, sem, portanto, previsão constitucional. O
segundo porque, ao demarcar essas terras indígenas,
da forma como vem demarcando, causa prejuízo aos
índios e aos não índios e, o que é pior, causa prejuízo
aos Estados, causa prejuízo à Nação.
Eu sou médico e me preocupo muito com o ser
humano. Muito mais do que me preocupar com terras
e com outras coisas, preocupo-me com o ser humano
e vi que os seres humanos índios e não índios no meu
Estado e em outros Estados que fomos visitar – fomos
a Rondônia, à Reserva Roosevelt; fomos a Dourados,
no Mato Grosso; fomos a Santa Catarina – estão sendo utilizados como bandeira ideológica.
(Interrupção do som.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Mais um minuto para V.
Exª, Senador.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR) – Na verdade, peço a V. Exª que autorize a trans-
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crição do trecho da Constituição, de 1988, portanto,
que fala de cinco anos para a União demarcar as terras
indígenas; da matéria que fala sobre a situação dos
excluídos da Reserva Raposa Serra do Sol no meu
Estado; e também do trecho dos embargos de declaração que estão sendo julgados hoje pelo Supremo,
depois de alguns anos.
Portanto, quero solidarizar-me tanto com esses
irmãos que estão lá no Projeto de Assentamento (PA)
Nova Amazônia e em outros, como também com os
índios que estão pagando o pato por um discurso ideológico que não tem nada a ver com a realidade humana dessa questão.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Pela ordem dos Senadores inscritos, convido
agora, para fazer uso da palavra, o Senador Casildo
Maldaner. Em seguida, falará, no período de comunicação inadiável, a Senadora Angela Portela.
Senador Casildo Maldaner, V. Exª dispõe de 10
minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Senadora Vanessa Grazziotin, que preside
esta sessão, caras colegas e caros colegas, acerca do
Furacão Sandy – prevenção evita danos maiores –, inicialmente, quero apresentar aqui minha solidariedade
à população americana, que, mais uma vez, enfrenta
a fúria da natureza. Desta vez, com o Furacão Sandy.
Até o momento, é considerada uma das mais
devastadoras tempestades a atingir a costa leste dos
Estados Unidos. Inclusive, já deixou um saldo de pelo
menos 39 mortos, em 8 Estados. Há cidades inundadas, 8 milhões de pessoas sem energia elétrica,
transporte público paralisado, incêndios e prejuízos
financeiros enormes.
Cálculos de especialistas estimam que as perdas já chegam a US$50 bilhões. Além das riquezas
destruídas, há a interrupção de negócios e os valores
que serão despendidos por seguradoras na indenização de seus clientes.
Faço essa análise do que vem ocorrendo nos Estados Unidos, dessa verdadeira tragédia americana. Há
outro fator, contudo, que quero destacar: a competente
política de prevenção a desastres naturais.
Apesar de não impedir a chegada da catástrofe,
permite uma gigantesca redução de seus impactos.
Essa ação converte-se na preservação de dezenas,
senão centenas de vidas, patrimônio maior a ser protegido.
Então, se há um problema nos Estados Unidos,
se ocorrem os desastres, quero fazer uma comparação
do que eles detêm de prevenção em relação a nós.
Já viu se isso ocorre aqui, no Brasil, com a envergadura e o tamanho do Furacão Sandy, nos Estados
Unidos, conosco aqui? Vejam o alerta que nos traz esse
fenômeno que vem ocorrendo nos Estados Unidos.
Por isso, nobre Presidente, caros colegas, tomo
a liberdade de reproduzir a declaração do advogado
catarinense Klaus Raupp, que mora em Nova York,
publicada na edição de hoje do jornal Diário Catarinense. Cito:
Eles (governo) são muito previsíveis, calcularam com exatidão a chegada e a intensidade
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do furacão e orientaram a população a ficar
em casa e estocarem comida.
(...)
A gente sabia exatamente a distância em que
estava, a aproximação da costa. Como nosso condomínio fica perto do píer (às margens
do rio Hudson), estamos numa área bem no
front dos ventos. A ordem da prefeitura foi de
evacuação dos moradores do térreo e de os
demais não saírem de casa.
De acordo com o advogado, os avisos chegaram
com mais de três dias de antecedência.
Se, no Brasil, estamos praticamente livres da
ocorrência de furacões – o último foi registrado em
Santa Catarina, em 2004 –, as catástrofes naturais,
como enchentes, enxurradas e deslizamentos, são
extremamente comuns.
Apesar dessa incidência quase que corriqueira,
a política de prevenção no País ainda aguarda sua
efetiva consolidação, através da implantação de um
novo marco regulatório para o setor – compromisso,
aliás, assumido pelo Governo Federal e pelo seu Líder
nesta Casa, o nosso Senador Eduardo Braga, nosso
Líder, e até hoje, infelizmente, não cumprido.
No ano anterior, a Comissão Especial de Defesa
Civil do Senado, com nossa Relatoria e Presidência
do nobre Senador Jorge Viana, apresentou uma ampla
proposta legal para o setor, especialmente baseadas
na prevenção.
Reconhecemos, obviamente, os esforços feitos
pelo Governo, especialmente pelo Ministério da Integração Nacional e Secretaria Nacional de Defesa Civil,
que vão ao encontro das sugestões elaboradas pela
Comissão e trazem avanços concretos.
Um eixo fundamental, contudo, resta esquecido e
relegado: a garantia de recursos para Estados e Municípios investirem de forma consistente em prevenção.
Atualmente, além de seus próprios cofres, os
entes federados contam apenas com o mecanismo
do Funcap – Fundo Especial para Calamidades Públicas, onde, para cada parte alocada, a União aporta
outras três. O dispositivo, contudo, regido pela Lei nº
12.340, de 2010, prevê a aplicação desses recursos,
no mínimo, depois de dois anos do primeiro aporte e
exclusivamente, Senadora Ana Amélia, para ações
de reconstrução. Resultado: ninguém faz aportes e o
fundo é inócuo.
O novo marco legal, além de fortalecer as políticas
públicas, corrige essa distorção e garante a alteração
do Funcap em prol da prevenção, nobre Presidente e
caros colegas. Chego a questionar os reais motivos
da demora do Governo Federal no cumprimento desse compromisso. Chego a questionar isso. Não quero,
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contudo, crer que a intenção seja manter Estados e
Municípios reféns das benesses federais para garantir seus investimentos em prevenção, pois essa seria
uma estratégia demasiadamente cruel.
Eu não quero crer nisto: que cada vez que precisa
tem que vir pra cá, e leva e acontece e vai e vem. Esforço-me para crer no compromisso público assumido.
Eu faço um esforço nesse sentido. Esse compromisso
assumido conosco, eu, quando relator aqui na Comissão, um compromisso do Governo, que pediu: “Vamos
votar isso, senão cai por terra essa medida proviória
que vem da Câmara”. Vamos aproveitar esse avanço
que existe, um compromisso da Chefe da Casa Civil;
um compromisso com a Ministra das Relações Institucionais; um compromisso assumido com o nosso Líder
do Governo, de que esse marco regulatório viria a esta
Casa. Para quê? E agora estamos no momento de os
Municipios e Estados elaborarem o orçamento para o
ano que vem e aportarem recursos para a prevenção.
Não adianta. Quer dizer, não adianta colocar no
orçamento, não tem como, não pode aplicar. O Governo
Federal diz que põe três vezes aquilo que aportarem,
mas é inócuo. É inócuo porque não pode jogar na prevenção. E aí, quando acontecem os desastres, o que
ocorre? Tem que fazer o levantamento, tem que vir para
cá, faz isso, vai à Casa Civil, o Ministro da Integração
Nacional faz medida provisória, a Casa Civil faz isso
e encaminha para cá, para o Congresso Nacional. E
isso leva meio ano. E aí continua no chão a pinguela, a escola, o posto de saúde e aí para reconstruir...
Não é assim. Nós precisamos prevenir e tem que ter
recursos para isso, e tomar as medidas na hora. Nós
temos que evitar esse vir para cá. Isso não pode funcionar, minha gente.
Por isso, eu trago, lembro isso; pego a carona.
Quer dizer, um mal que existe. Vejam os Estados Unidos: eles são preventivos, eles se organizam. E nós
não somos.
Por isso…
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador, ele já está no último minuto,
nos últimos 30 segundos.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Se a nobre Presidente permitir, eu o ouço, nobre Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Serei
muito breve. Quero saudar o sentimento de solidariedade e irmanar-me com os Estados Unidos, com o povo
norte-americano e também com a reflexão que V. Exª
faz de quão importante é que nós – como em Santa
Catarina, em São Paulo, em todos os lugares do Brasil
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– possamos tomar medidas de prevenção, seguindo o
exemplo das medidas que lá, nos Estados Unidos da
América, o Presidente Barack Obama e as autoridades
locais tomaram para evitar desastres maiores e maiores perdas de vidas humanas. Meus cumprimentos e
minha solidariedade a V. Exª pelo seu pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Recolho o aparte de V. Exª, Senador Eduardo
Suplicy. E eu peguei o gancho desse azar dos Estados
Unidos para trazer e recordar o que nós temos. Porque
nós precisamos avançar.
Concluindo, nobre Presidente, esforço-me para
crer no compromisso público assumido. Compromisso
público. Não com este Parlamentar, mas com a sociedade. Quanto mais adiamos a efetivação de uma política
de prevenção – com independência dos entes federados na escolha de suas prioridades, execução mais
ágil das obras e investimentos necessários –, maior o
risco infligido à população frente aos desastres naturais.
Trago essa reflexão, porque nós não podemos
esperar. E olha: vamos agir! Essa é a grande realidade, nobre Presidente e caros colegas.
Muito obrigado.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não, Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Cara Presidente Vanessa Grazziotin, esta manifestação curta é o seguinte:
no meu Estado, há um ditado que diz que quem cala
consente. E, por isso, eu não posso ficar calada.
Ontem, o Senador Mário Couto jogou sobre todos os Parlamentares uma suspeita. E eu penso que
a imunidade parlamentar pressupõe responsabilidade.
Nós já sofremos muito nesta Casa. Sangramos este
ano, com a cassação de mandato de um colega, e eu
penso que enxovalhar generalizadamente a Casa e a
instituição não é um bom serviço. Não creio que tenha
a cobertura do Partido do Senador Mário Couto, que
eu respeito muito profundamente, pela liberdade que
tem, pelo mandato que ele representa, do Pará, e eu
não posso calar porque eu estou aqui falando pelos
meus eleitores. Eu não posso calar porque, como se
diz, quem cala consente.
Então, eu queria fazer esta manifestação. Não
falo em nome do meu Partido, mas falo em nome do
meu mandato. E também penso que o Senador Pedro
Simon não é ladrão, o Senado Paulo Paim não é ladrão
e eu não sou também ladra.
Então, eu gostaria muito de que o Senador Mário
Couto dissesse quem é o ladrão, quem é o parlamentar que comete ou quem ele está denunciando e não

57964 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

genericamente, anonimamente, levantando a suspeita
sobre todos os Senadores desta Casa.
Muito obrigada, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa acolhe o pronunciamento
de V. Exª, Senadora Ana Amélia.
Apenas a título de informe. Ontem, eu dirigia a
sessão enquanto o Senador Mário Couto fazia o seu
pronunciamento. Como aqui estava, abri mão de fazer
qualquer comentário.
Entretanto, posteriormente, através de uma questão de ordem, tanto a Senadora Lídice quanto eu fizemos a mesma observação. E eu disse, como integrante,
mesmo que suplente da Mesa Diretora, que levarei o
assunto à Mesa Diretora, para que assuntos e episódios lamentáveis como esses não se repitam no plenário desta Casa, porque todos merecemos respeito
de forma igual.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Presidenta, Presidenta, art. 14 do Regimento Interno.
Eu fui citado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/PCdoB –AM) – O senhor não foi citado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Fui.
Senador Mário Couto.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/PCdoB –AM) – Mas o senhor não foi citado de
forma ofensiva.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Lógico que fui!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/
PCdoB –AM) – Não foi. Aliás, o senhor ofendeu muito...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
fui citado claramente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin Bloco/PCdoB –AM) – O senhor... O art. 14 ....
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – V.
Exª, V. Exª não pode fazer o que está fazendo na cadeira deste Senado. V. Exª está trazendo para cá, para
esta Casa, as....
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...pegue as notas taquigráficas. E apenas não quer me dar
para falar pelo Regimento Interno da Casa. Fui citado, está certo. Falei a verdade verdadeira. Desculpe o
trocadilho. Não quero criticá-la. Eu apenas quero ter o
direito de usar o Regimento Interno do Senado. Terei
ou não? (Fora do microfone.)
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB –AM) – Senador Mário Couto, primeiro quero dizer que sempre tratei V. Exª com muito respeito.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
também.

Novembro de 2012

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB –AM) – Nunca quis trazer nenhum assunto
particular do meu Estado.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E
eu também, mas a senhora está mostrando isso claramente.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB –AM) –Senador, eu estou falando, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Que
pena que a senhora esteja assim.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Se o senhor puder... O senhor pode
me ouvir? Se não, eu paro de falar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sim,
mas a senhora vai me dar ou não?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O senhor me faz uma pergunta...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – É
só o que eu quero saber.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O senhor me faz uma pergunta e
ao mesmo tempo me interrompe. Eu não entendo V.
Exª, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero perguntar a V. Exª...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Então, a intranquilidade não está
fazendo parte de mim aqui, neste momento.
Então, quero dizer o seguinte a V. Exª, eu quero
pedir a sua compreensão. Nós temos uma longa lista
de oradores. V. Exª está inscrito para falar no tempo
de Liderança. V. Exª está inscrito para falar no tempo
de Liderança. Eu questiono e pergunto a V. Exª: V. Exª
poderá falar sobre o assunto no momento de sua inscrição? Não por mim, mas por todos os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que estão inscritos, estão desde
cedo aqui neste plenário, esperando sua vez para falar.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora, se não me deixar falar, a senhora vai rasgar
o Regimento da Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Não, não. Eu estou pedindo a compreensão de V. Exª para que V. Exª fale...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
senhora está dizendo que eu tenho...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – ...durante a sua inscrição.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Deixe-me ver se eu a entendi: a senhora está dizendo
que eu tenho direito de falar, é isso?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Estou lhe solicitando que
fale no momento de sua inscrição.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
agora vou atender o seu pedido...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Então, pronto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – ...
certo? Para a gente respeitar o Regimento da Casa.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Pois não, V. Exª terá um
tempo a mais.
Senadora Ana Amélia.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Eu
agradeço a manifestação de V. Exª e não veria nenhum
problema em ouvir o que o Senador Mário Couto tem a
dizer, dentro de um limite, porque há a Senadora Angela
Portela, que já está inscrita para falar como comunicação inadiável, e os demais Senadores. Então, eu...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Até
porque o meu tema que vou usar a tribuna não é o
mesmo hoje.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – É esse
o problema, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Por
isso eu queria responder para a Senadora.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Se ele
der uma satisfação...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
lhe prometo que eu vou usar o tempo religiosamente
do Regimento Interno.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Já fizemos um acordo. V.
Exª terá o seu tempo de inscrição e mais o tempo de
acordo com o art. 14.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
Senadora. A Senadora acabou de dizer que quer me
escutar.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sim, mas já está...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E o
tema que vou abordar hoje na tribuna não é o mesmo
tema, é outro tema do meu Estado. Então, eu queria
poder ter cinco minutos apenas para mostrar à Senadora o que realmente aconteceu ontem.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Senadora... Mas eu pensei que V.
Exª tivesse concordado em falar no seu período com
cinco minutos a mais.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Logo
após que concordei, a Senadora disse que teria o prazer de me escutar. Eu terei o prazer...
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Srª Presidente, eu pedi a palavra pela ordem para o
mesmo tema.

Quinta-feira 1º 57965

A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não. Eu vou conceder pela
ordem; que seja breve, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Muito breve.
Quero expressar meu respeito ao Senador Mário Couto. Ontem, eu me encontrava aqui. Confesso
que não ouvi na inteireza o pronunciamento de V.
Exª, mas fui às notas taquigráficas e recebi também
alguns telefonemas, do meu Estado, de eleitores que
me mandaram para cá, dizendo que um Senador tem
que dizer o nome de quem é ladrão. Se um Senador
fala que existe ladrão ou mais de um ladrão, ele tem
que declinar o nome.
Então, acredito na coragem de V. Exª. E nós temos que dar nome aos bois. Eu entendi isso. Quem
é ladrão tem que ser chamado de ladrão. As palavras
são signos, símbolos.
Eu não sou ladrão. Recebi uns telefonemas. Expresso a V. Exª o meu respeito, e V. Exª sabe disso,
mas também fiquei preocupado com essa generalização. Estou fazendo este aparte em nome do povo do
meu Estado, que me mandou para cá. Tenho certeza
de que V. Exª é um homem de coragem e vai declinar
o nome de quem é ladrão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Isso
eu respondo, sem...
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Mário Couto, diante das
manifestações – e peço desculpas à Senadora Angela,
porque já a havia chamado para fazer uso da palavra
–, que V. Exª ocupe, de acordo com o Regimento, art.
14, o microfone ou o plenário, como queira, por cinco
minutos. Assim como a Mesa cumpre o Regimento com
V. Exª, que V. Exª cumpra também com o Regimento.
São cinco minutos, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
vou fazer isso, não.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Cinco minutos. V. Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
vou fazer isso, não, Senadora.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – V. Exª tem cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
vou não, Senadora. Não vou fazer isso, não. Primeiro,
quero agora que a senhora respeite o Regimento Interno da Casa. Fui citado pelo art. 14 e quero responder,
com muita honra e muito respeito, à Senadora que me
aparteou, que me fez a acusação. Quero responder.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pois não.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Isso
o Regimento me permite.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Permite, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Depois, quero falar pelo meu Partido, porque estou inscrito
pelo meu Partido.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Perfeitamente, Senador. É exatamente isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Posso abordar esse tema ou não abordar. Isso é critério
meu. A senhora está me impondo ir à tribuna falar,
nos meus cinco minutos, sobre o mesmo tema. Não
sou obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador, vou interrompê-lo para
colocar ordem na Casa. Deixe-lhe dizer: V. Exª terá o
seu tempo como inscrito pela Liderança do seu Partido, normalmente. Eu lhe convido para fazer uso da
palavra pelo art. 14.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
entendi!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O art. 14 diz o seguinte:
Art. 14. O Senador poderá fazer uso da palavra:
(...)
VIII – para explicação pessoal, em qualquer
fase da sessão, por cinco minutos...
O que lhe peço é o cumprimento do Regimento
também.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Sem dúvida.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Cinco minutos com cinco minutos,
sua palavra...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Desde que eu não perca a minha inscrição. Não é isso?
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Exatamente.
Cinco minutos, Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Srª
Presidente, gostaria de dizer que o que a Senadora Ana
Amélia e o Senador Pedro Taques mencionaram é algo
que acredito seja comum ao conjunto dos Senadores.
Então, é importante o esclarecimento de V. Exª,
Senador Mário Couto.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com a palavra o Senador Mário
Couto, pelo art. 14, por cinco minutos.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Srª
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Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiro
os meus agradecimentos por V. Exª cumprir o Regimento Interno da Casa.
Segundo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, no
momento em que anunciam a todo o povo brasileiro
que o Genoíno, Senador Pedro Taques, que o Genoíno, condenado, ladrão, safado vai voltar ao Congresso
Nacional; no momento em que se veem Parlamentares
condenados dentro do Congresso Nacional, minha nobre Senadora; no momento em que se veem Senadores
que respondem por mais de 40 processos; no momento
em que se veem Deputados que respondem por mais
de dezena de processos, o que se deve fazer? O que
se deve fazer no momento em que o Supremo dá uma
resposta a uma Casa como o Congresso Nacional?
É dizer ao Supremo – leio a minha fala de ontem:
“Aproveitem a oportunidade para limpar o Senado Federal! Aproveitem a oportunidade para limpar a Câmara
Federal! Julguem, Srs. Ministros! Julguem com urgência aqueles processos que estão aí de Senadores e
de Deputados!”
Pedro Taques, isso é coerência de um Senador
que quer limpar esta Casa. Não me permito mais, Senador, conviver com pessoas aqui que sei que a desigualdade financeira é muito grande em relação a outros Senadores, probos, de caráter, de formação, que
respeitam suas famílias e que vivem com dificuldade,
como eu, Senador, com empréstimos bancários, com
dívidas bancárias para sobreviver. Isso é desigual, Senador. Isso é desigual, Senador.
Dizer nome nem precisa, Senador. Dizer nome
nem precisa, Senador! Eu não citei nome pela coerência do Regimento Interno, não pela minha covardia. Porque, se o Regimento Interno permitir, eu direi
o nome. Eu direi o nome e mostrarei os processos. E
direi por que chamei de ladrão!
Se quiserem me cassar, me cassem! Me cassem!
Mas esta voz não vai parar!! Eu não tenho medo de
ser cassado!! Mas esta voz não vai calar.
Senadora, leia o meu pronunciamento, veja o teor.
Inclusive fiz pausa aqui para elogiar todos os Senadores que estavam presentes. Só um não fiz porque não
sabia o nome dele, é um Senador novato, mas todos
os que estavam aqui me conheciam, e elogiei todos.
Este é o grande momento, Senadores e Senadoras. Se nós não pedirmos isso... Estou aqui com um
ofício agora ao Supremo Tribunal. Irei lá amanhã, vou
bater de porta em porta dos ministros, pedindo ação
da análise dos processos que estão lá engavetados há
anos e anos, que V. Exª inclusive condenou, que V. Exª
inclusive julgou, que V. Exª, na sua profissão, demonstrou a sua moral, demonstrou a sua formação, aplaudido naquela época por mim de pé, Senador! De pé!
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Esta Pátria precisa mudar. Se for para mudar,
condenando a mim, colocando a mim o sofrimento,
me condenem, façam-me sofrer (fora do microfone),
mas eu não vou parar de acusar. Me condenem! Se
for pela Pátria, façam isso, façam isso já!
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador, seu tempo se encerrou,
e a Mesa lhe concede mais um minuto para concluir.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ou
é agora ou nunca mais. Ou agora se faz, ou esse montão de processos que estão nas gavetas no Supremo
Tribunal Federal vão apodrecer, e as baratas das gavetas do Supremo Tribunal Federal vão roer folha por
folha, Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu convido agora, dando sequência à
relação de oradores inscritos para falar no período de
comunicações inadiáveis, a Senadora Angela Portela.
De cinco minutos V. Exª dispõe, Senadora.
A SRA. ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) – Srª Presidenta, Senadora Vanessa Grazziotin,
Srs. Senadores e Srªs. Senadoras, é um momento muito importante de discussão, de debate e, felizmente, o
tema que eu trago é mais relevante para a população
brasileira, principalmente para a população indígena
do nosso País, do nosso Estado de Roraima, tema
que foi abordado aqui, desde o início desta sessão,
pelo Senador Eduardo Suplicy e pelo Senador Mozarildo Cavalcanti.
No último dia 20 de outubro, foram comemorados
os 20 anos de homologação da terra indígena yanomami. Para comemorar esta relevante data, mais de
700 indígenas de diversas comunidades e etnias se
reuniram na sétima Assembleia da Hutukara Associação Yanomami. Foi um momento dedicado à reflexão
sobre a situação da maioria indígena do povo brasileiro,
20 anos após sua homologação, em 1992, no governo
do então presidente Fernando Collor de Mello, depois
de anos de muita luta.
Uma área que engloba os Estados de Roraima e do Amazonas – da nossa Presidenta Senadora
Vanessa Grazziotin – no Norte do Brasil, o território
yanomami cobre algo próximo a 192 mil quilômetros
quadrados situados em ambos os lados da fronteira
Brasil-Venezuela, na região Orinoco do Amazonas.
Somente no Brasil, a área de proteção chega a 96.650
quilômetros quadrados.
Na Venezuela e no Brasil, a população total dos
yanomamis é estimada em 35 mil índios. Em nosso
País, dividida em 228 comunidades, a população yanomami chega a mais de 19 mil pessoas.
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Reconhecida essa terra indígena yanomami por
sua alta relevância em termos de proteçao da biodiversidade, após homologada, tornou-se um símbolo
da luta dos indígenas pelo direito à terra. Estiveram
presentes nessa assembleia a Presidente da Funai,
Marta Azevedo, o Secretário Especial de Saúde Indígena, Antônio Alves; o Coordenador Regional da
Funai em Roraima, André Vasconcelos, e técnicos de
órgãos do governo.
Os debates travados na assembleia giraram em
torno dos problemas que ainda hoje são enfrentados
pelo povo yanomami nas áreas de saúde, de educação,
proteçao às suas terras e riquezas naturais.
Em relação à saúde, os yanomami solicitaram
da Funai uma estrutura mais adequada para o atendimento à área indígena, com mais medicamentos e
mais equipes de trabalho.
Na área de educação, os índios yanomami reclamaram que as escolas, quando existem, são desprovidas de qualquer estrutura adequada. Aliás, Srs.
Senadores, faz-se necessário destacar que na Reserva
há locais onde os alunos são obrigados a estudar em
escolas improvisadas, com material didático insuficiente, professores indígenas que ensinam como uma missão, porque precisam de formação e de capacitação.
Os yanomami também tratam com os representantes do governo acerca de um dos problemas mais
graves por eles enfrentados: o garimpo ilegal em terras
indígenas. Este assunto ganhou centralidade entre os
debates ocorridos durante toda a discussão na assembleia por parte de membros do governo e das instituições indígenas. A prática de retirada do minério que
existe debaixo da terra persiste, apesar das operações
de combate que são realizadas pela Polícia Federal,
pela Funai e pelo Exército.
Para regulamentar esta prática, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que prevê a regularização da extração mineral em terras indígenas. Muito criticado, por sinal, pelo povo indígena yanomami.
A representação do Governo Federal ouviu atentamente os pleitos dos yanomami e, sobre a questão
do garimpo ilegal, a Presidente da Funai, Marta Azevedo, afirmou que está buscando soluções para o diálogo, para contornar todos os impasses que envolvem
essa questão.
Os yanomami não veem nenhum tipo de benefício
com a extração mineral em suas terras, mas a ideia da
Funai, como afirmou a Presidente, é fazer com que o
projeto faça parte do Estatuto do Índio, que garante
os direitos dos povos em todo o País.
A reflexão dos yanomami sobre as condições em
que vivem foi o ponto nevrálgico da assembleia indí-
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gena que vim aqui registrar, pelos 20 anos da demarcação, da homologação da terra indígena yanomami.
Quero dizer, para finalizar, Srª Presidente, que o
atendimento aos pleitos dos povos indígenas merece
atenção, como forma de assegurar os seus direitos, de
respeitar e afirmar a sua diversidade cultural.
Era isso, Srª Presidenta.
Muito obrigada, muito obrigada pela atenção.
A SRA. PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Obrigada a V. Exª.
Eu gostaria de comunicar aqui a presença dos
alunos do 4º ano do ensino fundamental do Colégio
Marista (Maristinha).
Sejam bem-vindos.
Obrigada pela visita.
E, dando continuidade, convido agora, para fazer uso da palavra como orador inscrito, o Senador
Humberto Costa.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho
à tribuna na tarde de hoje para registrar a prisão, pela
Polícia Civil do Estado de Pernambuco, do comerciante
José Ramos Neto, condenado à pena de 79 anos de
reclusão pela morte, há 23 anos, de sua ex-esposa,
Maristela Just, à época, jovem universitária covardemente assassinada aos 25 anos de idade.
Anteontem, dia 29 de outubro, o Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Pernambuco efetuou a prisão de José Ramos, no Bairro do
Espinheiro, no Recife, quando esse fugitivo da Justiça
visitava parentes.
Finalmente, depois de 23 anos, a justiça prevalecerá. Digo isso, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
porque foram necessários 21 anos até a condenação
de José Ramos, em junho de 2010. Desde então, esse
réu confesso era procurado pela Justiça.
Essa é uma tragédia familiar que chocou todos
nós, os pernambucanos, e que mudou definitivamente
a vida dos familiares e amigos de Maristela Just. Cito
aqui, especialmente, seus dois filhos, Zaldo Magalhães
Just Neto e Nathália Just Teixeira, que muito esperaram para que fosse feita a justiça.
Em 2010, quando da condenação do assassino
de Maristela, Zaldo Magalhães, seu filho, registrou, em
carta escrita em memória da falecida mãe, que aquele
era o dia mais feliz da sua vida. Imaginem, senhoras e
senhores, quanto sofrimento e luta até que um tribunal,
enfim, decidisse pela punição do assassino de sua mãe.
Peço licença para repetir aqui trecho daquela
carta. Abre aspas:
Hoje, por incrível que pareça, é o dia mais feliz
de toda minha vida, pois depois de 21 anos
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de manobras, procrastinações, dor e mágoa,
tristeza que envolve a família Just, conseguimos fazer que a justiça fosse feita. Tudo bem,
mãe, foi duro, foi doloroso passar todo esse
tempo calado, tendo de aguentar toda essa
impunidade que é a Justiça brasileira.
Além de ser uma tragédia familiar, a história de
Maristela Just se tornou representativa da luta por justiça e um marco no combate à violência contra a mulher.
José Ramos, depois de assassinar a ex-esposa,
ainda tentou matar os próprios filhos e o cunhado, Ulisses Just. Em seguida ao assassinato, ocorrido no dia 4
de abril de 1989, fiz pronunciamentos, na Assembleia
Legislativa de Pernambuco, momento em que exercia o
mandato de Deputado Estadual. Cobrei investigações
e a devida punição do culpado.
Presidi a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia, entre 1990 e 1993, e lutamos,
junto com a família de Maristela, neste caso. Também
participei de eventos do Fórum de Mulheres de Pernambuco, quando realizamos várias ações de mobilização
da sociedade pernambucana, pedindo justiça. Ontem,
por meio de mensagens de Twitter, novamente manifestei minha solidariedade aos parentes de Maristela
– registrei meu apoio à família Just, que, por meio da
filha de Maristela, Nathália, mostrou disposição para
usar a história trágica vivida pela mãe como um incentivo para continuar na luta por justiça.
Essa é uma luta de toda a sociedade e de todas
as mulheres deste Brasil. Não podemos mais aceitar,
em pleno século �������������������������������������
XXI, ��������������������������������
qualquer ato que seja de violência contra as mulheres; não podemos aceitar que um
crime brutal como esse demore tanto tempo para ser
punido. A sociedade brasileira tem conseguido importantes avanços, por meio de políticas dirigidas especificamente para as mulheres. Vale citar, também, a
Lei Maria da Penha, uma evidência da importância da
atuação do Congresso Nacional para coibir a violência
contra as mulheres.
Gostaria aqui de citar as importantes iniciativas
desenvoividas pela Senadora Ana Rita, na Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito da Violência Contra a
Mulher, além das de diversos outros Parlamentares e
diversas outras Parlmentares. Num esforço notável,
os integrantes dessa Comissão colheram, País afora,
depoimentos e dados concretos, a fim de subsidiar o
aprimoramento das políticas de proteção às mulheres e
de igualdade de gênero. Gostaria de dizer que sempre
estive ao lado desta causa e aqui, no Senado Federal, sou autor de proposição que visa aperfeiçoar a Lei
Maria da Penha, o Projeto de Lei do Senado (PLS) n°
443/2011, que procura garantir às mulheres vítimas de
violência doméstica o pagamento, por prazo não infe-
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rior a seis meses, de benefício social. Considero essa
medida importante, porque muitas mulheres agredidas
pelos companheiros terminam por não denunciá-los,
em parte porque dependem deles financeiramente.
Apesar dos avanços, lamentavelmente o Brasil
ainda assiste a casos de violência contra a mulher.
E infelizmente, na maioria dos casos, os agressores
são os seus companheiros. De acordo com o balanço
semestral da Central de Atendimento à Mulher (Ligue
180), da Secretaria de Políticas para as Mulheres, os
companheiros ou cônjuges foram responsáveis por
70% dos 388 mil casos de violência doméstica contra
a mulher nos primeiros meses de 2012. Se acrescentarmos ex-maridos, namorados e ex-namorados, esse
percentual sobe para 89%.
E o que é mais triste: o mesmo balanço mostra
que 66% dos atos de violência foram presenciados
pelos filhos e filhas do casal. Em 18% dos registros,
os filhos também sofreram a violência. Imaginem as
consequências dessas ações criminosas nas vidas,
não somente das mulheres agredidas, mas também
dos filhos e de toda a família.
Quero também registrar ofício do dia 23 de outubro, do Secretário de Defesa Social em exercício
do Governo de Pernambuco, Sr. Alessandro Carvalho
Mattos, informando a prisão do Comissário de Polícia
Civil Eduardo Moura Mendes, acusado do homicídio
da sua companheira, a professora Izaelma Cavalcante
Tavares, de apenas 36 anos. Esse crime, ocorrido em
Olinda, no dia 3 de dezembro, do ano passado, também teve o testemunho do filho, uma criança.
Não podemos deixar que mais vidas sejam covardemente retiradas e crimes fiquem impunes. Não
podemos deixar que mais mulheres sejam vítimas de
violência. E me refiro não somente à violência física,
mas também à violência moral, sexual, psicológica,
patrimonial e do cárcere privado.
No primeiro semestre de 2012, os registros da
Central de Atendimento à Mulher cresceram significativamente em relação ao mesmo período de 2011. Um
aumento de mais de 13%, com média diária de 2.150
atendimentos. Imaginem, senhores e senhoras, mais
de dois mil registros de agressões contra as mulheres são contabilizados por dia somente pela central
Ligue 180. O Distrito Federal lidera esse triste ranking
de atendimentos. Pernambuco, em 2012, ocupa a 13°
posição em número de ocorrências, enquanto era o
14° colocado, no mesmo período, em 2011.
Se por um lado esses números são extremamente
preocupantes, a estatística reflete, sobretudo, o maior
número de denúncias que as mulheres, conscientes,
passaram a fazer.
(Soa a campainha.)
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O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Vou concluir, Sr. Presidente.
Certamente, o aumento nas notificações tem a
ver, também, com uma maior divulgação do Ligue 180.
Por isso, aproveito para ressaltar a importância desse
serviço, criado em 2005 pela Secretaria de Políticas
para as Mulheres do Governo Federal. Por meio dele,
as mulheres são esclarecidas sobre os seus direitos,
recebem orientações e informações sobre o que devem fazer caso sofram alguma violência.
O Ligue 180 funciona de forma gratuita, 24 horas,
todos os dias da semana.
Caros colegas, gostaria de parabenizar o GOE, a
Polícia Civil de Pernambuco pelas duas prisões e me
solidarizar, mais uma vez, com as famílias de Maristela
e de Izaelma. Que esses dois casos sejam marcos do
combate à violência contra a mulher e que a punição
aos culpados sirva para evitar que outras esposas,
companheiras, namoradas se tornem vítimas da brutalidade vinda de supostos parceiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, a
Sra. Vanessa Grazziotin, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Pedro Taques.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Parabéns, Senador Humberto, por sua fala.
Defender o direito de uma pessoa é defender
toda a humanidade.
Pois, não, Senador Paulo Paim. V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu quero
só pedir pela ordem para registrar a presença aqui do
Presidente da Cobap, o Warley Martins Gonçalles; do
Presidente do Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do Rio Grande do Norte, Silberto Silva; do João
Pimenta, Presidente da Associação dos Aposentados,
Pensionistas e Idosos da Previdência Social do Distrito Federal e Entorno, e o assessor jurídico da Cobap,
o Dornelles.
Eles estão aqui para visitar os Líderes, na caminhada para aprovar o reajuste real para os aposentados que ganham mais que o mínimo – quem ganha
o mínimo já está assegurado, a partir de janeiro – e
também o fim do fator previdenciário.
Agora, vou levá-los para dialogar com o Presidente Sarney.
Obrigado, Senador Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/ PDT
– MT) – Sejam todos bem-vindos. Parabéns pela luta
para a concretização dos direitos fundamentais dos
aposentados.
Passo a palavra ao Senador Mário Couto, que
falará pela liderança.
V. Exª tem o tempo regimental.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, já estou aqui, Sr. Presidente,
com oficio que estou encaminhando ao Supremo Tribunal Federal com relação a minha fala de ontem e de
há poucos instantes.
Estou encaminhando ofício pedindo ao Supremo
Tribunal Federal que coloque na pauta imediatamente
os processos de Senadores e Deputados Federais que
se encontram no Supremo Tribunal Federal e que julguem com bastante rapidez esses processos que há
mais de 3, 4, 5 anos se encontram lá. Esta é a grande
hora de aproveitarmos e denominar até, Presidente,
esta minha fala de limpeza no Congresso Nacional.
Mas Sr. Presidente, minha fala hoje, como a corrupção é intensa no Brasil podem dizer assim: “Por que
o Mário Couto só fala em corrupção?” É porque tem
muita corrupção neste Pais, muita, e às vezes a minha
fala incomoda. Mas este é o meu caminho, esta é a
minha postura. Foi para isto que mais de 1,5 milhão de
paraenses, amigos e conterrâneos me mandaram para
cá, para fazer a defesa da Pátria e do meu Estado querido de Nossa Senhora de Nazaré, o Estado do Pará.
O esporte, Sr. Presidente, é uma função vital na
sociedade, na sociedade brasileira e na sociedade
paraense.
O Brasil é um País que se consagra no nome e
é respeitado em todo o universo na prática do futebol.
O meu Estado é um dos mais poderosos no futebol,
na formação de craques. Meu Estado já serviu à Pátria com vários craques. Desde o tempo de Quarentinha, passando por Giovani, Manoel Maria! Quantos e
quantos poderia eu citar aqui!
Infelizmente, hoje, o nosso Estado está falido no
futebol. E que não me digam que a culpa é dos clubes
paraenses.
O Remo e o Paysandu, por exemplo, têm mais de
100 anos cada um; têm mais de um milhão de torcedores cada um. Calcule, senhores e senhoras, o que
eu falo: mais de um milhão de torcedores cada um.
As rendas no nosso Estado são as maiores do País.
O público no Mangueirão, para assistir a um clássico,
bate recorde no Nordeste e no País.
Por que então o futebol paraense está falido?
Esta é a grande pergunta, paraenses: por que o nosso
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futebol não consegue chegar à Série B do Campeonato Brasileiro? Por que o nosso futebol, a cada ano...
(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Já,
Sr. Presidente? Quero só mais dois ou três minutos
para concluir.
Por que o nosso futebol, a cada ano, ao invés
de subir, desce?
Agora posso falar. Agora posso dizer o que penso:
a culpa exclusiva disso tudo – e digo que posso afirmar
as minhas palavras nesta tribuna, porque estou participando ativamente do futebol do Estado do Pará – a
culpa é exclusiva da Federação Paraense de Futebol,
que tem no seu presidente um ditador, que tem no seu
presidente um incompetente e irresponsável: um ex-coronel reformado da Polícia Militar do Pará que, há
12 anos, senhores e senhoras paraenses, há 12 está
nessa Federação. Um ditador que impõe, um ditador
que não mostra a arrecadação, um ditador corrupto.
Digo isso agora, Sr. Presidente, para evitar a palavra
ladrão, mas o meu desejo mesmo é dizer que esse
senhor é ladrão.
Tem um tal, Presidente... isso vai ser uma série.
Eu vou fazer uma série de pronunciamentos nesta tribuna. Eu tenho uma série de documentos e testemunhas para mostrar à população do País.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Senador Mário Couto, a Mesa lhe concedeu
um minuto a mais e vai lhe conceder mais um minuto
para que V. Exª possa encerrar o vosso pronunciamento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – (Fora
do microfone.) ... lá chamado Romano de quem eu já
tenho uma história, paraenses. Eu já tenho a história
dele para contar ao povo do Pará. Eu tenho documentos em mãos para mostrar às torcidas, principalmente
desses dois grandes clubes paraenses, Remo e Paysandu, que levam milhares e milhares de torcedores
aos estádios e que não veem seus clubes classificados, que não veem seus clubes crescerem na matéria
de estrutura, de patrimônio, enfim.
Sabem qual é a desgraça do futebol paraense?
É a Federação Paraense de Futebol.
Coronel Nunes, nós vamos ter que prestar contas! Você e esse seu (Fora do microfone.) aqui desta
tribuna e que a CBF tome providências, eu vou contar
ao Estado do Pará e à Nação brasileira a história de V.
Exªs no comando da Federação Paraense de Futebol
e que tome as providências a Confederação nacional,
porque são providências necessárias para o bom andamento e para o crescimento do futebol paraense.
O segundo capítulo é exatamente na quarta-feira da semana que vem. Na quarta-feira eu estarei
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subindo novamente aqui para falar da novela “Coronel
Nunes, Presidente Corrupto da Federação Paraense
de Futebol”.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Taques. Bloco/PDT
– MT) – Falará, como oradora inscrita, a Senadora
Vanessa Grazziotin.
V. Exª tem o tempo regimental.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras.
Sr. Presidente, venho à tribuna para tecer aqui
alguns comentários, mesmo que sucintos, acerca das
eleições municipais, sobretudo das eleições no meu
Estado e na minha querida cidade de Manaus.
Encerramos, portanto, uma importante etapa
do processo democrático em eleições livres nos mais
de cinco mil Municípios brasileiros, nas quais saíram
consolidados e fortalecidos, no meu entendimento, de
acordo com os dados estatísticos, os partidos mais progressistas, sobretudo aqueles que compõem a base
aliada da Presidenta Dilma.
No nosso caso, no caso do meu Partido, o PCdoB,
aumentamos em 37% o número de prefeituras. Em
2008, elegemos prefeitos em 41 Municípios e, neste
ano, elegemos 57 prefeitos em Municípios de todas
as regiões do País. Nas Câmaras Municipais, aumentamos o nosso efetivo de vereadores de 612 para 976
parlamentares eleitos em 727 Municípios em todo o
País. Ou seja, um aumento efetivo de 59%.
No caso do meu Estado, o Amazonas, quero
aqui destacar a eleição de 28 vereadores e dos companheiros prefeitos Guedinho, do Município de Japurá,
e Rene Coimbra, do Município de São Gabriel da Cachoeira, um dos mais belos Municípios de nosso País.
O PCdoB ainda contribuiu para eleger 15 prefeitos em
outros Municípios importantes do Estado do Amazonas, como Parintins, Manacapuru, Humaitá, Maués,
entre tantos outros.
No entanto, Sr. Presidente, em toda eleição enfrentam-se sérios problemas, porque cada eleição
representa um momento de muita tensão e embates,
que às vezes, ultrapassam, muitas das vezes, o campo das ideias. Em Manaus, foi realizada uma campanha em que fatos foram distorcidos, verdades foram
transformadas em farsas e mentiras foram repetidas
tão insistentemente que conseguiram convencer muitos eleitores e confundir outro tanto.
Mas tudo na vida, Sr. Presidente, é um grande
aprendizado. Eu tenho não só o sentimento, mas a convicção absoluta e a certeza de que saio dessa eleição
– fui candidata a prefeita da cidade de Manaus – uma
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pessoa muito mais forte, muito melhor do que a que
entrou. Tive a oportunidade de ter sido partícipe direto
desse momento.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda a
gente da minha querida Manaus, que, apesar de ter
optado pela candidatura do meu adversário, sempre,
em todos os momentos, em todos os instantes, me
tratou com muito carinho, respeito e deferência.
Vencer ou não uma eleição é parte do processo
democrático e não encaro o resultado como uma derrota. Aliás, essa palavra não faz parte da minha vida,
principalmente por tudo que a política e o povo do meu
querido Estado do Amazonas me deram: fui três vezes
vereadora, três mandatos de Deputada Federal e agora Senadora. Nesta eleição para a prefeitura, tive 34%
dos votos dos eleitores da minha querida Manaus. E,
repito, estou saindo uma pessoa muito melhor do que
a que entrou na campanha: mais forte, mais madura
e, principalmente, me sentindo ainda muito mais próxima da minha gente.
Na minha opinião, o ganho de vermos práticas
políticas que abominamos ainda serem utilizadas é
um reforço do que sempre foi nossa convicção: política deve ser feita sempre com ética e com profundo
respeito, sobretudo, ao eleitor, às pessoas.
Minha vida política sempre teve como foco a busca de melhorias para o povo, para o Brasil, para o rneu
Estado do Amazonas e para minha querida cidade de
Manaus, onde vivo há quase 40 anos. Por isso, como
sempre fiz, continuarei fazendo tudo, absolutamente
tudo, que estiver ao meu alcance para ajudar a minha
cidade, o meu Estado e a minha gente, para dar àquele povo a qualidade de vida que ele merece e que lhe
tem sido usurpada por sucessivas gestões.
Desejo ao novo prefeito que cumpra com todos
os compromissos e promessas de campanha. O povo
de Manaus é gente simples, trabalhadora, honesta e
merece um governante efetivamente empenhado em
resolver os problemas que hoje tornam a qualidade de
vida em Manaus caótica. São pessoas que convivem,
até hoje, com a falta da água, com a péssima qualidade dos serviços públicos, com a péssima qualidade da
limpeza pública e do transporte coletivo, com a violência e com a precariedade nos sistemas de da saúde e
educação. Problemas que revelam, repito, o abandono
em que as últimas gestões deixaram a nossa cidade.
Quero, Sr. Presidente, neste momento, cumprimentar o Tribunal Regional Eleitoral. Assim o faço cumprimentando o seu Presidente, o Desembargador Flávio
Pascarelli, pela conduta correta, pela conduta ilibada e,
principalmente, pela forma imparcial com que conduziu
aquele Tribunal Regional Eleitoral, para que as eleições pudessem transcorrer no clima melhor possível.
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E quero, também, neste momento, Sras e Srs.
Senadores, agradecer. Agradecer a Deus por ter me
propiciado mais uma oportunidade de estar tão perto da minha gente, do meu povo, aprendendo mais a
cada momento e aprendendo, principalmente, com as
pessoas mais simples, com as pessoas mais humildes.
Agradeço não só aos mais de 311 mil manauaras que me honraram com seus votos, mas também
àqueles que não me escolheram.
Agradeço à minha família, aos meus amigos.
Agradeço aos partidos políticos que me escolheram para representá-los. Agradeço ao Partido dos
Trabalhadores, em especial, que indicou Vital Melo
como vice de minha chapa.
Agradeço o apoio e o incentivo que recebi de todos os senhores e senhoras, meus colegas Senadores,
que aqui no Senado sempre me apoiaram e me incentivaram muito. Muitíssimo obrigada a todas e a todos.
Quero agradecer também, Sr. Presidente, e de
forma individual, a cada membro, a cada militante do
meu Partido, o Partido Comunista do Brasil, e agradecer ao nosso Presidente nacional, Renato Rabelo,
que por tantas vezes esteve conosco em Manaus, nos
ajudando na condução daquele pleito municipal.
E um agradecimento especial ao ex-Presidente
Lula e à Presidenta Dilma Rousseff, que estiveram em
Manaus apoiando a minha candidatura, em momentos importantes e históricos, não somente para mim,
mas para a nossa cidade de Manaus. Para mim, foi
uma grande honra ter esses dois, o ex-Presidente e
a Presidenta, de competências reconhecidas não só
no País, mas no mundo inteiro, acreditando na minha
capacidade de governar Manaus, de levar para aquela
cidade o projeto político que vem sendo implantado no
Brasil, que está promovendo um verdadeiro processo
de inclusão social que retirou mais de 40 milhões de
brasileiros da linha absoluta da miséria em nosso País.
Sras Senadoras e Srs. Senadores, eu não poderia,
neste momento, encerrar este meu breve pronunciamento sem aqui registrar a tristeza, mas, ao mesmo
tempo, a alegria que experimentei em cada caminhada nas ruas de Manaus. A tristeza em ver aquela população tão carente das mais básicas necessidades,
necessidades negadas pelo poder público local, o que
faz da vida daquelas pessoas um desafio diário pela
sobrevivência.
Por outro lado, a alegria de constatar que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, as pessoas
externavam imenso carinho por mim e, principalmente,
um imenso sentimento de esperança. Eram abraços,
abertos de mão fortes que me energizavam, sorrisos
cheios de esperança que me fortaleciam com o meu
objetivo de seguir lutando e fazendo a boa e a correta
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política. Aprendi muito na convivência com esse povo
maravilhoso e sofrido da minha terra. Aprendi muito
com a gente manauara, Sr. Presidente.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V. Exª
me permite um aparte?
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Pois não, Senador Luiz Henrique.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Nobre Senadora e conterrânea Vanessa Grazziotin, eu
disputei dezesseis eleições. Deus me deu a sorte de
ganhar 15, mas a eleição mais importante que eu disputei foi a que eu perdi. Eu achava que era todo-suficiente, que era todo-poderoso, que era invencível, que
não perderia nenhuma eleição, e aquela eleição que
perdi me devolveu o senso da humildade e da minha
falibilidade. Portanto, cara Senadora Vanessa Grazziotin, saiba que esta é uma verdade da política: político
que não tem uma derrota no seu currículo não é um
verdadeiro político. E, segundo, a derrota nos ensina
muito mais do que a vitória. Parabéns a V. Exª pela luta,
pela garra. Eu quero lhe dedicar os versos de Sepé
Tiaraju: “A vida é combate que aos fracos abate; aos
bravos, aos fortes só pode exaltar.” Eu a exalto como
uma brava e forte guerreira.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada por suas palavras, Senador
Luiz Henrique, que tanto tem a nos ensinar aqui nesta
Casa e ao Brasil como um todo. Tenha certeza V. Exª
de que, de fato, é exatamente nos momentos em que
não colhemos a vitórias que mais aprendemos.
Se o Presidente me permitir, gostaria de conceder
um aparte ao Senador Cristovam, antes de concluir.
Em um parágrafo concluo, Presidente Moka.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Senadora, venho aqui cumprimentá-la porque, quando
a gente perde uma eleição – e eu já perdi –, a gente
perde meia batalha. Perde a batalha inteira quem não
se candidata. E a senhora foi candidata, enfrentou batalha grande e saiu com o número de votos que mostra que a população de Manaus a tem em alta conta.
Quando a gente perde, é porque a população achou
que o outro candidato representava alguma coisa melhor. Mas não é algo contra nós, especificamente. Fico
feliz em vê-la, no dia seguinte, praticamente, à eleição,
aqui, de cabeça erguida, continuando seu trabalho,
no Senado, onde a senhora já vem desempenhando
um excelente papel. Não vou dizer que comemoro a
sua derrota, mas fico satisfeito de tê-la aqui por mais
anos, em vez de me despedir da senhora no mês de
dezembro. Bem-vinda de volta – aliás, nunca saiu daqui. Mas nós estamos bem – não vou dizer felizes – por
tê-la aqui conosco.
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O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora, um aparte.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Muito obrigada, Senador Cristovam.
Senador Davim, pois não.
O Sr. Paulo Davim (Bloco/PV – RN) – Senadora, eu quero parabenizá-la pela coragem cívica que a
senhora teve – aliás, é uma característica de V. Exª –,
pela disponibilidade, pela disposição e pelo conteúdo. A senhora apresentou o seu nome, mas, mais do
que o seu nome, a senhora apresentou uma proposta
para o povo de Manaus. E aí ganhar ou perder é uma
consequência da luta. Antes as lágrimas da derrota do
que a vergonha de não ter participado da luta. Quero
parabenizá-la e dizer que a senhora tem muito conteúdo e muito futuro pela frente. O povo de Manaus e o
seu Estado precisam muito da sua presença na vida
pública. Parabéns pela coragem. Infelizmente, a vitória
não lhe sorriu desta vez, mas seguramente lhe sorrirá
em outras batalhas.
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Muito obrigada, Senador Davim. Assim como o
Senador Luiz Henrique, o Senador Cristovam e V. Exª,
eu também já venci muitas eleições e não venci outras
eleições. Entretanto, todas elas são muito importantes para o processo do aprendizado, porque na vida
nós não sabemos tudo, pelo contrário. O exercício do
cotidiano é o exercício do pleno e permanente aprendizado. E muitas vezes, Senador Davim, aprendemos
exatamente com aquelas pessoas com quem nem
podíamos imaginar, que são aqueles mais humildes,
as pessoas mais simples do povo. E dessa eleição eu
trago muitas lições.
(Soa a campanhia.)
A SRA. VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – E concluo, Sr. Presidente, apenas para dizer
que o calor do meu querido Estado, o calor da minha
querida cidade de Manaus não é apenas o calor da
temperatura, mas é um calor humano muito forte que
em poucas cidade do Brasil podemos sentir.
Então, faço dessas minhas palavras uma homenagem, um agradecimento aos amazonenses e
principalmente à minha querida gente manauara, que
– repito – em todo o processo me tratou com muito
carinho, com muita deferência e com muito respeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador. Moka
Durante o discurso da Sra. Vanessa Grazziotin,
o Sr. Pedro Taques deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.

Quinta-feira 1º 57973

O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela liderança,
ao Senador Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Pela ordem, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Sr.
Presidente, eu gostaria de me inscrever pela Liderança
da Minoria na Casa.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª será inscrito.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT. Pela
liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
obrigado pela oportunidade, Srªs e Srs. Senadores,
primeiramente, quero cumprimentar o Supremo Tribunal
Federal, seus Ministros, por hoje estarem julgando os
embargos referentes ao processo de Raposa Serra do
Sol. Para nós, é um momento importante para a segurança jurídica dos produtores brasileiros. Esperamos
que todos os embargos apresentados sejam rejeitados
e que, a partir de então, a Advocacia Geral da União
possa efetivar a Portaria 303, para que possamos ter
o marco na questão indígena, no que se pode e no
que não se pode fazer em termos de demarcação de
terra indígena no Brasil, principalmente ouvindo os
Estados, os Municípios e as comunidades diretamente interessadas.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, venho falar
novamente sobre a questão da Reserva Suiá Missú,
no Estado do Mato Grosso, num momento bastante
preocupante. No mês passado, subimos à tribuna,
falando da situação das pessoas que estão lá, mais
de seis mil famílias que correm o risco de, a qualquer
hora, serem despejados dessa área, onde estão instaladas há mais de 30 anos, a maioria levada pela
reforma agrária, pelo Incra, no processo de reforma
agrária. E, de um momento para o outro, o governo
do ainda presidente Fernando Henrique editou uma
portaria criando, nessa área, uma reserva indígena
num processo em que existem muitas falhas, muitas
ilegalidades e muitas irregularidades.
E, agora, num embate jurídico, há pouco mais
de um mês, tivemos uma liminar do Tribunal Regional
Federal da 1ª Região suspendendo a desocupação
dessa área, e formamos, na Casa Civil, junto com a
Ministra Gleisi e o Ministro Adams, um grupo de trabalho, para encontrar uma solução pacifica para essa
situação. Esse grupo de trabalho só teve oportunidade
de conversar uma vez, em função das questões eleitorais, mas entendemos que, depois das eleições, seria
o momento mais adequado para trabalharmos principalmente a questão da permuta de uma área de terra
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oferecida pelo Governo do Estado do Mato Grosso,
uma área preservada e infinitamente maior do que a
área destinada aos índios.
Para se ter uma ideia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de uma área onde residem seis mil
pessoas; 300 índios para se instalarem nessa área.
Deles, 85% não querem essa área, concordam com
o governo sobre a área que foi oferecida para eles. Infelizmente nós temos aí um imbróglio jurídico que não
conseguimos resolver, uma intransigência da FUNAI.
Nesse momento, 300 mães de família daquela área
estão aqui na Praça dos Três Poderes, numa hora em
frente ao Palácio do Planalto, em outra estão em frente ao Supremo Tribunal Federal. O Exército já ocupa a
área desde a última sexta-feira.
É um desespero dessas mães e desses pais de
família que há mais de 30 anos estão nessa área trabalhando e produzindo, onde, inclusive, nesta mesma
área, há um distrito, somente em uma escola, com 800
alunos, macas de arroz, secadores. Nessa área hoje
são mais de 300 mil cabeças de gado. E, de forma
extemporânea, na semana passada, o Ministro Ayres
Britto, através de um recurso oferecido pela Procuradoria Geral da República, suspendeu a liminar que
tínhamos, garantindo a posse das pessoas que estavam lá. Por coincidência, na quinta-feira, a liminar
foi suspensa e, na sexta-feira, o Exército já estava na
área para fazer a desocupação. Nunca vi uma ação
tão rápida por parte do Exército: na quinta-feira a liminar foi suspensa e na sexta-feira já estava lá, trazendo
transtornos, trazendo desespero.
As pessoas que estão aí na praça me informam
que duas pessoas já morreram de enfarte por ver aquela
situação, aquele povo de metralhadora andando para
cima e para baixo, rodeando as casas, tirando fotos,
intimidando as pessoas que estão lá.
Poucos dias atrás, aprovamos aqui um Programa
da Presidente Dilma, Brasil Carinhoso, e eu pergunto se
esse é o Brasil carinhoso que nós estamos dando aos
nossos brasileiros, às pessoas que moram, que trabalham, nossos produtores, deixando alunos sem salas
de aula, pais sem condições de ter a sua propriedade,
sem uma residência. E o que estão oferecendo a eles,
Sr. Presidente, é a oportunidade de se inscreverem no
programa de reforma agrária e aguardar uma fila. Então
é um absurdo o que estão fazendo com o nosso querido povo do Mato Grosso, lá da reserva Suiá Missú.
Não podemos permitir que, num momento desses, no
Brasil, tenhamos ainda situações desse tipo.
Mas nós tivemos uma audiência hoje com o Ministro da AGU e colocamos toda a situação para eles.
Toda a Bancada Federal do Estado Mato Grosso está
envolvida, já alertou por várias vezes o Governo Fe-
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deral, os Ministros, a Presidente Dilma, o Ministro da
AGU, o próprio vice-presidente Michel Temer. E chega
o momento em que nós pensamos em lavar as nossas
mãos e deixar acontecer um derramamento de sangue
lá, como aconteceu em Eldorado dos Carajás, porque
as pessoas que estão lá estão dispostas a matar ou
morrer. Mas o governo não ouve, ou não quer ouvir,
ou se faz de mouco. Vamos a um Ministro; manda ir a
outro, manda ir a outro, e as questões não se resolvem.
Então, se nós não temos uma posição do governo, uma vontade de ajudar, uma vontade de resolver tal situação, tem hora que dá vontade de lavar as
mãos e aguardar a tragédia. E aí o governo, do qual
nós fazemos parte, da base aliada, vai ser responsabilizado e vai entender que a voz da Bancada Federal
do Mato Grosso, do Governador do Estado do Mato
Grosso, da Assembleia Legislativa do Estado do Mato
Grosso, levando as verdades, o que acontece naquela
área é preocupante.
E nós esperamos, Sr. Presidente, que, nos próximos dias, tenhamos uma solução pacífica para tal
situação, para que o fato pior não aconteça, que é o
derramamento de sangue naquela área.
Concedo o aparte ao Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Senador Cidinho Santos, na verdade o seu pronunciamento hoje…
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Jayme Campos, desculpe-me.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
sei que não é regimental. Eu ia pedir pela ordem. Eu
só quero dizer…
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Regimentalmente, eu não posso. Ele
está falando pela Liderança.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu sei.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – É porque eu fico preocupado, Senador Jayme, de abrir uma precedência e depois eu não
consigo controlar os trabalhos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Eu
reconheço.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – V. Exª me perdoe, V. Exª não pode conceder aparte, porque fala pela Liderança do seu Partido.
O SR. CIDINHO SANTOS (Bloco/PR – MT) –
O.k. Mas é só para concluir, então, reiterar o apoio do
Senador Jayme Campos à causa. A Bancada Federal
do Estado do Mato Grosso que sempre esteve envolvida – o governador Jayme, governador que hoje é
Senador, mas que sabe da situação das pessoas que
estão juntos. E nós estamos preocupados, Sr. Presidente, estamos muito preocupados. As pessoas estão
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aí na Praça dos Três Poderes, estão lá no Município de
Alto da Boa Vista, São Félix do Araguaia, esperando
uma decisão do governo de boa vontade para ajudar
a resolver a situação de forma pacífica. O Governo do
Mato Grosso, o que podia fazer, já fez. Já ofereceu uma
área infinitamente maior; os índios aceitam a permuta
da área. Todo mundo está de acordo, mas, infelizmente, falta a boa vontade por parte do Governo Federal.
Infelizmente, nós ficamos no jogo de empurra e não
conseguimos resolver tal situação.
Muito obrigado. Desculpe-me pela demora, Sr.
Presidente. Obrigado pela oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra ao Senador Jayme
Campos, e me desculpando com V. Exª pela…
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Não, Senador, é regimental. Eu concordo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Mas a Presidência é escrava do regime.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Tem toda razão. Mas apenas
para me manifestar e me solidarizar com as palavras,
aqui, do Senador Cidinho Santos. Na realidade, V. Exª
também conhece os problemas dos indígenas em seu
Estado. Por conseguinte, o Mato Grosso vive um momento difícil, Senador Moka.
São 6 mil pessoas que estão prestes a ser expulsas das suas propriedades, em que estão, alguns, há
mais de 30 anos. Eu acho que o Governo Federal está
praticando um verdadeiro genocídio. Eu estou muito
preocupado, poderá haver derramamento de sangue.
Lamentavelmente, o Governo, numa insensibilidade, numa insensibilidade a toda a prova, não está
preocupado com esses trabalhadores. Ali ninguém é
vagabundo. Muito pelo contrário, implantaram ali uma
civilização moderna, áreas altamente produtivas, mas
o Governo não tem nenhum compromisso com esses
trabalhadores. Hoje, lamentavelmente, nós temos, já, a
Força Nacional lá, o Exército, que é para estar combatendo o narcotráfico, ou seja, o tráfico nas fronteiras brasileiras, e está lá, para expulsar os nossos produtores.
De maneira que é um ato falho. Falho por parte também do Supremo Tribunal Federal e do próprio
Poder Executivo. Por isso, estamos trazendo aqui a
nossa preocupação, e o Senador Cidinho, em um bom
momento, vem à tribuna desta Casa, para chamar a
atenção, sobretudo mostrando a nossa preocupação:
se houver derramamento de sangue, foi avisado o Governo Federal, foi avisado o Supremo Tribunal Federal,
e toda a sociedade brasileira tem conhecimento dos
fatos, na medida em que este é um assunto que está
sendo divulgado já há algum tempo não só pela imprensa mato-grossense, mas pela imprensa nacional.
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Portanto, companheiro, ilustre Senador Cidinho
Santos, de fato, é preocupante. Isso é desrespeitar
aqueles milhares de trabalhadores, de mulheres, de
crianças que estão ali, mais de mil alunos, que estão
nas escolas públicas municipal e estadual. E, lamentavelmente, o Governo mostra um descompromisso total,
pelo fato de que essas pessoas estão lá há 30 anos.
Quando fui Governador, já existia essa celeuma.
Todavia, nós, de uma forma bem tranquila, conseguimos
resolvê-la. É óbvio que está faltando apenas boa vontade por parte do Governo Federal, através da Funai,
para resolvermos essa demanda, que existe até hoje,
por parte da Funai, em relação ao Governo do Estado.
Muito obrigado, Senador Moka.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Senador Jayme, Senador Cidinho e
Pedro Taques, eu, por coincidência, ontem na Vice-Presidência, estive com as pessoas lá, para receber as decisões. Hoje concedeu-se uma liminar para
evitar que 170 indígenas saíssem da propriedade de
um produtor rural do Mato Grosso do Sul. E não se
concede essa liminar para que 1.500 pessoas, se não
me falha a memória, com escolas, crianças, permaneçam enquanto se dá o julgamento. É só para colocar
muito claro essa questão. Claro que eu não conheço
com detalhes, mas são situações – e aí eu quero aqui
dizer: a Funai precisa, urgentemente, porque a única
coisa que a Funai faz na última década é brigar por
demarcação. Não tem nenhuma política pública que
beneficie a população indígena. Eu canso de dizer: se
temos – e eu sou um daqueles que acho que temos a
dívida com a população indígena, vamos resolver, no
Orçamento, desapropriando.
No Mato Grosso do Sul não tem grilo, os produtores são donos da terra, eles têm posse, eles têm
direito adquirido. Se querem resolver o problema, não
é dessa forma.
Então, acho que, urgentemente, nós precisamos
nos debruçar sobre essa questão de demarcação e
trazer para o Senado; demarcação de terras indígenas
tem passar aqui pelo crivo do Senado da República.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Interrompendo a reunião do Mato Grosso, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, parece-me, Sr.
Presidente, que hoje é a tarde das preocupações. O
Mato Grosso hoje aqui explicitou uma grande preocupação com essa área e nós vamos explicitar outra
preocupação.
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O Governo da Presidente Dilma não conseguiu
apertar o pé no acelerador dos investimentos
públicos que havia planejado para o setor de
transportes.
Os desembolsos previstos para obras e rodovias, ferrovias e hidrovias, ações encaradas
como principal antídoto contra a estagnação
econômica, não decolaram na velocidade desejada.
É isso o que assinala o jornalista André Borges,
do Valor Econômico.
O fato é que 2012 está chegando ao fim carimbado como uma das piores execuções orçamentárias
do setor de transportes nos últimos tempos, conforme
pode ser verificado por intermédio do SIAFI.
Dos R$13,627 bilhões previstos para as estradas
federais, somente R$6,5 bilhões foram executados até
outubro, ou seja, 48,3%.
Até dezembro, a execução deve chegar a 57,9%,
perfazendo R$7,897 bilhões, mas 70% desse montante
são referentes a restos a pagar, pagamentos de contratos firmados em 2011.
Srªs e Srs. Senadores, em termos de rodovias,
o Governo da Presidente Dilma ficou praticamente
parado à beira da estrada, sem combustível e atônito diante dos inúmeros problemas que vão passando
sem solução.
A realidade das ferrovias não é muito diferente:
contavam com previsão de R$2,751 bilhões de investimentos para 2012, mas a execução foi de R$740 milhões, ou seja, apenas 26% do previsto.
Até dezembro, a execução deve chegar apenas
a um terço do total, em torno de R$800 milhões.
São números tímidos e pífios, os piores registrados desde 2007, início do segundo mandato do
Presidente Lula.
As hidrovias, de fundamental importância para o
escoamento da produção agrícola brasileira, praticamente foram esquecidas pelo PAC 2.
E difícil entender, Sr. Presidente, como um setor tão vital para a competitividade brasileira recebeu
apenas a previsão de pouco mais de 800 milhões para
a melhoria e deve terminar o ano com a execução de
mais ou menos 45% do previsto.
O Ministério dos Transportes ainda tem esperança de trazer a execução orçamentária de 2012 para
próximo da média dos últimos anos. Considera, para
essa hipótese, o término de obras importantes e o
processo de duplicação de rodovias, como a BR 060,
Goiânia-Jataí.
Mas analistas do IPEA ressaltam que, neste
ano, os investimentos não deslancharam no setor de
infraestrutura.
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A razão para esse quadro é um mal que tem marcado as obras de rodovias, sob a responsabilidade do
Ministério dos Transportes: boa parte delas vai parar
nas malhas do Tribunal de Contas da União ou do Ministério Público por diversas irregularidades.
Como bem assinala a imprensa, foi o que ocorreu
nas obras de recuperação, restauração e manutenção
das BRs 163 e 364, no Mato Grosso, principais vias
de escoamento da agroindústria do Brasil.
O orçamento das obras totalizava R$247 milhões,
mas, depois de analisar o edital, o TCU encontrou falhas nos estudos que levariam a superfaturamento da
ordem de 28 milhões.
O DNIT acabou suspendendo a licitação em março, mas agora a obra vai ser executada pelo Regime
Diferenciado de Contratação, para acelerar a execução.
Só o fato de se adotar o RDC já é o suficiente
para desconfiarmos do processo.
No que concerne às ferrovias Norte-Sul e Oeste-Leste, as obras da Valec avançaram muito pouco em
razão igualmente de irregularidades apontadas pelo
TCU e pelo Ministério Público.
Nas ferrovias, há um agravante: a dificuldade de se
desapropriarem as terras por onde passarão os trilhos.
Srªs e Srs. Senadores, independentemente de
sermos oposição ou situação, todos nós queremos
ver o Brasil desatar o nó da infraestrutura, porque
essa é a condição para fazermos a economia andar
e mover o País.
Mas, pelo que se viu até aqui, a fama de boa
gestora da Presidente Dilma não tem sido suficiente
para resolver o problema.
Muito pelo contrário, seu Governo está longe do
esperado: baixo crescimento do PIB, incapacidade de
execução orçamentária, inadequação dos modelos de
privatização de aeroportos e portos.
Isso tudo sem que se contem os apagões e o
aumento da inflação. Não fosse o nível de emprego
do mercado, o quadro seria de desalento.
Entendemos, senhoras e senhores, que o atual
momento histórico da sociedade brasileira demanda
um choque de gestão: é preciso fazer obras certas, na
hora certa e da forma certa. É preciso sair da retórica
e do ranço político.
Vejam, por exemplo, a questão do trem-bala. É
uma obra errada, na hora errada e orçada de forma
errada. Isso dito também pela própria própria situação.
Não vai sair do papel!
Aí, para usar um dito popular, o Governo fica
correndo feito barata tonta e quer remendar aqui e ali
os editais para tentar salvar o projeto. Tenta fazer um
leilão, mas não dá certo. Tenta outro, e nada. Vamos
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tentar mais uma vez e, provavelmente, não vamos conseguir parceiros para construir o trem-bala.
A razão aqui não é só o desejo de Estado forte e
controlador que tanto permeia o discurso petista. A inviabilidade do trem-bala é, também, de ordem técnica.
Basta ver a análise do projeto feita aqui pela Consultoria do Senado Federal. O projeto vai custar quase o
dobro da usina de Belo Monte: R$33 bilhões. Hoje, a
passagem do trem-bala estaria por volta de R$200, um
preço nada competitivo quando se considera a ponte-aérea Rio-São Paulo, que chega a praticar passagens
com valor de R$90.
Como se isso não bastasse, o Governo criou a
Empresa de Planejamento e Logística – EPL, uma estatal para administrar o projeto. Mas, vejam, senhoras e
senhores, embora a estatal tenha apenas 10% de participação, vai ter o poder de veto em assuntos sensíveis.
Senador Clésio, o senhor que é da área, é uma
manobra que constitui um imenso obstáculo para investidores, porque, além de não ser fácil definir o que
é assunto sensível, na prática, a EPL fica como a dona
da bola. Isso não existe no mundo dos negócios. É
impensável! Não é por acaso que o leilão foi adiado
para junho de 2013. Fica difícil acreditar que a equipe
de assessoramento do atual Governo não veja todos
esses problemas, que envolvem licitações, projetos e,
é claro, a economia e a infraestrutura do Brasil.
Se tudo isso que estamos vendo é obra de quem
se diz boa gestora, que dirá se fosse ruim: o Brasil já
teria afundado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela Liderança do
PV, Partido Verde, ao Senador Paulo Davim.
Antes, porém, a�������������������������������
Presidência designa, como membro suplente, o Deputado Paulo Rubem Santiago, em
substituição ao Deputado Vieira da Cunha, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória n° 579, de 2012, conforme o Ofício n° 444, de 2012, da Liderança do PDT na Câmara
dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 444/2012 Lid PDT
Brasília, 31 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 2º, § 4º da Resolução nº 1/2002
do Congresso Nacional, indico em substituição ao nome
do Deputado Vieira da Cunha PDT/RS, na condição
de membro suplente da Comissão Mista destinada a
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apreciar a Medida Provisória nº 579/2012, o nome do
Deputado Paulo Rubem Santiago PDT/PE.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Ainda a Presidência designa:
– o Senador Zeze Perrella, como membro suplente, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória n° 579,
de 2012, conforme o Ofício n° 150, de 2012,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo
no Senado Federal; e
– o Senador José Pimentel, como membro
titular, em substituição ao Senador Walter Pinheiro, que passará à condição de suplente,
para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória n° 585,
de 2012, conforme o Ofício n° 151, 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 150/2012 – GLDBAG
Brasília, 31 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 Zezé
Perella, como suplente, em substituição ao Senador
Acir Gurgacz.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
Ofício nº 151/2012 – GLDBAG
Brasília, 31 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador José
Pimentel como titular na composição da Comissão
Mista de exame da MP nº 585/2012, em substituição
ao Senador Walter Pinheiro, que passa a ser suplente
da referida Comissão, em vagas destinadas ao Bloco
de Apoio ao Governo.
Senador Walter Pinheiro, Líder do PT e do Bloco
de Apoio ao Governo.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
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Ofício nº 189/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 31 de outubro de 2012
Assunto: Alteração na Composição da CASEMP
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que desliguei, nesta data, nos termos do art. 89, inciso IV, do regimento
Interno do Senado Federal, o Senador João Costa para
assumir a vaga de membro na Subcomissão CASEMP,
anteriormente ocupada pelo Senador Vicentinho Alves,
que se encontra licenciado.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – O ofício que acaba de ser lido vai à
publicação.
Com a palavra o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, a �����������������������
Caatinga é o único bioma exclusivamente localizado no território nacional. De
acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, possui cerca de 830 mil quilômetros quadrados
e abrange os seguintes Estados, com as respectivas
extensões do bioma no total de seus territórios: Ceará
(100% do seu território é semiárido); Rio Grande do
Norte (95%); Paraíba (92%); Pernambuco (83%); Piauí
(63%); Bahia (54%); Sergipe (49%); e Alagoas (48%).
Abrange ainda pequenas extensões de Minas Gerais
(2%) e do Maranhão (1%).
O bioma cobre quase 10% do território brasileiro e
abriga a região do Semiárido nordestino, considerada
uma das áreas de escassez hídrica mais populosas
da Terra. As regiões mais sujeitas à desertificação no
Brasil encontram-se na Caatinga. Além da vulnerabilidade ambiental, o Semiárido é uma das regiões de
maior vulnerabilidade social, corroborada pelos índices
de desenvolvimento humano ali registrados.
Consideráveis porções do bioma, em especial
as áreas centrais, estão sujeitas a baixos índices pluviométricos, com uma média inferior a 750 mm/ano.
Agrava essa situação a inconstância desses índices,
a curta duração do ciclo da chuva e a frequência de
longos períodos de seca.
De fato, a palavra caatinga significa mata branca,
em tupi, devido ao aspecto da vegetação na estação de
seca. Por outro lado, registram-se índices de até 1.500
mm/ano nas porções com maior altitude, as serras,
onde se localizam formações florestais mais densas.
A escassez hídrica é o fator determinante para
as características de sua fauna e flora, assim como
para o desenvolvimento de atividades econômicas.
Grande parte dos rios são intermitentes e só correm
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na estação chuvosa. O Rio São Francisco e os debates sobre as obras associadas à sua transposição
dão ideia da importância socioeconômica dos rios e
mananciais permanentes.
O bioma apresenta singular diversidade biológica, além de possuir diversas áreas de transição com
os biomas Cerrado, Amazônia e Mata Atlântica, e os
diversos tipos de vegetação formam mosaicos, e a heterogeneidade desses ambientes justifica a importância de proteger sua biodiversidade. O uso de recursos
como insumo energético, a exemplo da lenha, para as
comunidades do Semiárido reforça a importância de
políticas públicas para o uso racional da vegetação. O
mesmo se pode afirmar acerca da água, do solo e dos
recursos genéticos da fauna e da flora.
Contudo, pouca atenção tem sido dada à Caatinga, que ainda não foi sequer elevada ao patamar
constitucional de patrimônio natural, conforme o art.
225 da Constituição Federal. Além disso, os sistemas
agrícolas, ao longo de séculos, têm exercido significativa pressão sobre a cobertura vegetal. Segundo o
Ministério do Meio Ambiente, restam apenas 52% da
vegetação natural. Apenas 1% do bioma encontra-se
em unidade de conservação de proteção integral, e
6,4% estão em unidades de uso sustentável.
Apresento, hoje, Sr. Presidente, um projeto de lei
que objetiva reverter esse quadro, a partir da atuação
articulada entre os entes federados e os atores não
governamentais, para compatibilizar atividades econômicas e proteção do meio ambiente. Nesse sentido, o
projeto traz ao nível legal a definição do bioma e estabelece os princípios da Política de Desenvolvimento
Sustentável da Caatinga. A instituição de uma política
de desenvolvimento baseada em tais premissas organiza um conjunto de fundamentos, diretrizes, objetivos
e instrumentos destinados a orientar a formulação e a
implementação de políticas públicas de longo prazo.
Com esse objetivo, apresentamos esse projeto.
Temos a convicção de que, após os aprimoramentos
realizados durante o transcorrer do processo legislativo, esta Política de Desenvolvimento Sustentável da
Caatinga estabelecerá as bases para a preservação
e o uso sustentável dos recursos ambientais deste
importante e ameaçado bioma brasileiro.
Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Paulo Davim, o Sr.
Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Luiz Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Agradeço a V. Exª, Senador Paulo Davim.
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Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Presidente Senador Luiz Henrique, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, venho à tribuna hoje para, em primeiro
lugar, agradecer a Deus e agradecer ao povo do meu
querido Estado do Pará pelo resultado do processo
eleitoral que foi concluído agora, no último domingo,
dia 28 de outubro.
Venho aqui fazer, como disse, primeiro esse agradecimento. Agradecimento pela confiança que os eleitores de todo o Estado do Pará depositaram nos candidatos apontados pelo Governador Simão Jatene, pelo
Senador Flexa Ribeiro, por todas as lideranças dos
partidos que dão sustentação ao Governo do PSDB
no Estado do Pará.
Não poderia ser diferente, porque o Estado do
Pará vem, Senador Mozarildo Cavalcanti, como disse
aqui, na Legislatura passada, de um desgoverno de
sofrimento do Partido dos Trabalhadores, de 2006 até
2010, em que tudo aquilo que foi construído, em 12 anos
de governos do PSDB, foi desconstruído em 4 anos
do governo do PT. E o resultado da eleição de 2010...
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Sr. Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Henrique. Bloco/PMDB
– SC) – Apenas para fazer uma comunicação.
Estão assistindo a esta sessão os alunos do ensino fundamental do Colégio Delta de Goiânia. (Palmas.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Agradeço, Presidente, Senador Luiz Henrique. Quero
aqui também fazer a minha saudação aos alunos do
Colégio Delta de Goiânia, que são os brasileiros jovens
de amanhã. Tenho certeza de que alguns de vocês
poderão estar aqui nos substituindo, no futuro, como
Senadores da República.
E, como dizia, na eleição de 2010, o povo do
Pará, na sua sabedoria, trouxe de volta ao Governo do
Estado, o ex-Governador que tinha governado o Pará
de 2003 a 2006, para retomar as rédeas do Estado, a
partir de 1º de janeiro de 2011, o Governador Simão
Jatene. E também nos reconduziu a mais um mandato,
Senador Luiz Henrique, para representar, com muita
honra, o Estado do Pará, no Senado Federal, o Senador Flexa Ribeiro.
Continuamos a trabalhar, o Governador Simão
Jatene passou 2011 para retomar, recolocar o Estado
do Pará no caminho do desenvolvimento, equilibrar as
finanças do Estado – recebeu do Governo passado um
Estado que, ao final de 2010, tinha um déficit orçamen-
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tário da ordem de R$480 milhões e, já em 2011, com
os ajustes feitos, houve um superávit, no balanço de
2011, de mais de R$700 milhões.
Então, a partir de 2012, o Estado já tem capacidade de retomar financiamentos e de voltar a melhorar
a qualidade de vida dos paraenses. Ou seja, voltar o
caminho do desenvolvimento econômico e social que
foi interrompido a partir de 2007.
E o resultado que se viu agora, no pleito municipal
de 2012, é exatamente o reconhecimento dos paraenses ao modelo de gestão do PSDB que foi retomado, a
partir, como eu disse, de primeiro de janeiro de 2011.
A confiança do eleitor paraense deu a base de
sustentação do governador Simão Jatene, 74% das
prefeituras do Estado do Pará. Das 144 prefeituras,
três quartos têm prefeitos que pertencem à base de
sustentação do governo Simão Jatene.
Mas, se não bastasse isso, 25%... Senador Luiz
Henrique, V. Exª que já governou competência o Estado
de Santa Catarina sabe que isso representa. Como se
não bastasse 74% dos Municípios terem prefeitos da
base aliada do Governador Simão Jatene, 25% desses
Municípios são do PSDB, e não só 25% são do PSDB,
mas são os Municípios polos, os Municípios que têm
representatividade regional, começando pela capital.
Parabenizo o Deputado Federal Zenaldo Coutinho
eleito com 57% dos votos dos belenenses no último
domingo, dia 28, prefeito de Belém, do PSDB. Deputado Zenaldo Coutinho, Deputado Federal no quarto
mandato, Deputado Estadual por dois mandatos, vereador de Belém por dois mandatos. Quer dizer, tem
uma vida inteira dedicada e está preparado para ser,
com certeza absoluta, um grande prefeito, junto com o
Governador Simão Jatene, trabalhar para que Belém
volte a ser o que já foi lá no passado, porque Belém,
lamentavelmente, está há 16 anos sem prefeito. Então,
vai ter agora a oportunidade de voltar a ser a metrópole da Amazônia.
Mas não basta isso. Fizemos também o Município de Ananindeua, que faz parte da Grande Belém,
da Região Metropolitana de Belém, com o Deputado
Estadual Presidente da Assembleia Legislativa, Manoel
Pioneiro, do PSDB.
Então, como eu disse, não basta o povo do Pará
ter dado à base aliada do Governador Simão Jatene
74% dos Municípios, dando a gestores do PSDB 25%
dos Municípios.
E esses Municípios importantes, como eu disse:
Zenaldo Coutinho, na Prefeitura de Belém; Manoel Pioneiro, em Ananindeua. Em Santarém, que é a cidade
polo do Oeste do Pará, temos lá o nosso Deputado
Estadual do PSDB Alexandre Ivon, eleito Prefeito. Em
Abaetetuba, houve a reeleição da Prefeita Francinete
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Carvalho. Quanto a Paragominas, eu tenho dito aqui
da tribuna do Senado Federal, é um Município modelo para o Brasil. É o quinto mandato do PSDB. Há 20
anos, Paragominas era conhecida como “paragobala”.
E, Senador João Ribeiro, estava na operação Arco de
Fogo. Hoje, Paragominas é um Município modelo. E
vai para o quinto mandato com um prefeito do PSDB,
o nosso amigo Paulinho. Em Parauapebas, aqui, junto a Marabá, temos o Prefeito Valmir. Trata-se de uma
cidade que tem uma economia voltada à mineração.
É, fora de Belém, o segundo Município com maior receita no Estado do Pará. Itaituba, também no Oeste
do Pará, com a Prefeita Eliene.
Ou seja, nós temos muito o que agradecer, agradecer e parabenizar todos os nossos companheiros
que tiveram o reconhecimento dos eleitores paraenses,
que o conduziram para comandar o destino de todos
esses Municípios.
Mas a eleição terminou. Os palanques estão desfeitos. E aqui começa, agora, a responsabilidade de
cada um deles de montarem a sua equipe de governo
e começarem a trabalhar para darem a seus munícipes
um governo, a partir de primeiro de janeiro de 2013,
voltado a melhorar a qualidade de vida de toda a população desses Municípios que foram conquistados,
agora, pela vontade da população do Estado do Pará.
E eles terão o apoio do Governador Simão Jatene; terão o apoio do Senador Flexa Ribeiro e de toda
a bancada do Estado do Pará no Congresso Nacional.
Nós estamos aqui para ajudar os nossos prefeitos.
Vamos, Senador Moka, aprovar os projetos que
deem condições aos prefeitos não só do Pará, mas do
Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, de Tocantins, de
todos os Estados da Federação brasileira que estão
sem condições de administrar os seus municípios. Por
quê? Porque os Fundos de Participação dos Municípios
caíram. A União transfere obrigações e não passa receita, não passa orçamento. E os prefeitos ficam sem
condições. E nós, no Congresso Nacional, não votamos os projetos que aqui estão para serem votados.
A questão dos royalties hoje deve estar sendo
votada. Deus queira que assim o façam os senhores
Deputados, que votem o projeto que já votamos aqui
que define a distribuição dos royalties do petróleo. Nós
votamos, era para ter sido votado até o final de 2012 e
parece-me que hoje está na pauta da Câmara Federal.
Mas nós temos obrigações importantes, uma delas é
a revisão das tarifas do FPE e FPM que terão que ser
revistas até o final de 2012.
Ao concluir, Presidente Moka, quero fazer uma
referência porque fica difícil para o eleitor entender: é
a conduta, o comportamento do Partido dos Trabalhadores. Não dá para entender, Senador Moka. O Parti-
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do dos Trabalhadores perdeu o rumo. Perdeu o rumo.
Senador Jayme campos, não sei como foi lá no Mato
Grosso, mas no Pará perdeu o rumo. Por incrível que
pareça, eles tentaram juntar o azeite com a água. E
todos nós sabemos que isso é impossível de ser feito.
Para surpresa nossa... Talvez isso seja o pavor, Senador Humberto Costa, que o PT tem do PSDB. Aí, o PT
lá, no segundo turno, resolveu ser unir com o PSOL.
Parece que não conhecem aqui os discursos do Senador Randolfe, esqueceram o discurso da Senadora
Marinor, que aqui ficou o ano de 2011.
E aí a Senadora Marinor aparece junto com a
Presidenta Dilma, com o ex-Presidente Lula, com os
Ministros, nosso companheiro aqui, Ministro Aloysio
Mercadante; a Ministra Marta Suplicy, o Ministro Padilha,
o Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. Foi preciso
juntar, Senador Luiz Henrique, a Presidenta Dilma, o
ex-Presidente Lula, quatro Ministros, enfim, baixaram
todos em Belém para fazer campanha contra o PSDB.
E o que deu? Nada. Nada. A população do Pará,
a população de Belém, os eleitores já estão vacinados
contra o PT.
Mas o interessante, Senador Humberto Costa,
é que o PT tinha um candidato no primeiro turno. Era
o Deputado Estadual Alfredo Costa. Não sei nem se
é seu parente. É seu parente? V. Exª deveria ter ido
lá fazer campanha para ele. Sabe quem apareceu
para fazer campanha para o Deputado Alfredo Costa
a Prefeito de Belém? Ninguém. Não foi o Lula, não foi
a Presidenta Dilma, não foi Ministro nenhum. E sabe
quantos por cento teve o Deputado para Prefeito de
Belém? Três por cento! Ficou em último lugar.
Mas, quando chega o segundo turno, vão todos
se unir com o PSOL, que é adversário do PT. Não dá
para entender, Senador João Ribeiro, Senador Jayme
Campos, Senador Waldemir Moka, não dá para entender o PT. Não dá. Palavra de honra.
Acho que o PT é o partido da metamorfose ambulante. Ele muda de acordo com as conveniências.
Quando há alguma conveniência, ele muda. Parece
nuvem. A gente olha para cima está de um jeito; desvia
o olhar e olha de novo, está mudado. Não dá!
Já estou concluindo, Senador Waldemir Moka. V.
Exª vai estar conosco nas eleições de 2014. Passamos
agora pelas eleições municipais e vamos entrar nas
eleições gerais. Vamos eleger o Presidente da República, e o nosso candidato, todos sabem, é o Senador Aécio Neves. E aqui já temos o apoio do Senador
Waldemir Moka com certeza absoluta, não é? V. Exª
já declarou. Vamos eleger os nossos governadores e
reeleger os nossos senadores.
Então, ao encerrar, quero agradecer novamente
a Deus, em primeiro lugar, e agradecer ao povo gene-
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roso do Estado do Pará que nos deu nessas eleições
municipais essa grande vitória. A vitória não é nossa,
a vitória é do povo paraense.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Luiz Henrique deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Waldemir Moka,
2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Waldemir Moka. Bloco/
PMDB – MS) – Concedo a palavra, pela liderança dos
Democratas, ao Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – ����������������������������������������
Sr Presidente Senador Waldemir Moka, demais Senadoras e Senadores:
É sempre motivo de grande satisfação vir a
esta tribuna compartilhar com os ilustres colegas a
eficiência e o elevado nível de produtividade com
que vêm sendo desenvolvidos os trabalhos de nossa
operosa Comissão de Assuntos Sociais.
Outra vez agradeço a Deus e aos competentíssimos membros daquele colegiado que tenho a honra
de presidir, pela qualidade e alcance das propostas
ali aprovadas e pelos expressivos resultados do
esforço que juntos temos empreendido no exame
dessas matérias.
Hoje, mais uma vez reunidos, a razão de nosso
contentamento não foi diferente, ante o grau de objetividade dos debates e a importância dos projetos
que por ali passaram. Nesta manhã, aprovamos dez
proposições, sendo nove delas em caráter terminativo.
Permito-me tecer aqui alguns comentários sobre elas.
Um destes importantes projetos, o PLS 142,
de 2008, de autoria do amigo e Senador Renan Calheiros, altera a legislação do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, estipulando que os programas de
desenvolvimento econômico a cargo do BNDES, implementados com recursos oriundos da arrecadação
do PIS e do PASEP, observem critérios de alocação
de recursos baseados no índice de Desenvolvimento
Humano das localidades beneficiadas e estimulem
os Arranjos Produtivos Locais. Após ser aperfeiçoada por substitutivos oferecidos pelas comissões de
Assuntos Económicos e de Desenvolvimento Regional,
aprovamos esta relevante iniciativa que, em síntese, tem como finalidade central minimizar o quadro
de disparidade na aplicação de recursos administrados pelo BNDES.
Outra proposta que merece destaque é o PLS
179, de 2008, do Senador Sérgio Zambiasi, que cria
o adicional por atividade de risco para vigilantes de
instituições federais de ensino superior e de pesquisa
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científica e tecnológica. Nos termos do parecer apresentado pela sempre brilhante Senadora Ana Amélia,
a atuação dos vigilantes de universidades é “imprescindível para delinear e aplicar esquemas de segurança
próprios a essas instituições e a esse público especial,
por sua natureza e por sua vulnerabilidade específicas”.
Matéria também relatada pela Senadora Ana
Amélia, o PLS 408, de 2011, cuja autoria é do nosso
Senador Eduardo Amorim, atribui ao poder público a
incumbência de proporcionar assistência médica e psicológica ao adolescente viciado em drogas e o dever
de promover campanhas de prevenção e combate ao
uso de drogas. Na manifestação da nobre relatora, ela
considera que o projeto representa contribuição meritória no enfrentamento do grave problema social da
dependência de drogas e entende apropriada a mudança de redação aprovada no âmbito da Comissão
de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que
ampliou o escopo do projeto a todas as crianças e
adolescentes “dependentes químicos ou com problemas decorrentes do uso indevido de drogas”. Emenda
oferecida amplia a previsão da assistência prevista,
substituindo a expressão “assistência médica e psicológica” por “assistência integral e multiprofissional
com vistas à proteção de sua saúde física e mental e
de seu bem-estar social”.
Já o PLS 264/2010, de autoria do Senador Flávio
Arns, na forma do substitutivo apresentado pela Senadora Lúcia Vânia, teve como relator ad hoc o Senador
Cyro Miranda e regula a prática da equoterapia como
método terapêutico e educacional que utiliza o cavalo,
buscando o desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência. Ademais, a proposição conceitua
termos ligados à equoterapia; define no que se baseia,
quais os programas básicos e o que deve conter um
centro de equoterapia; autoriza o Poder Público a reconhecer a equoterapia como um método terapêutico
de habilitação ou reabilitação da pessoa com deficiência e como um método educacional que favorece a
alfabetização, a socialização e o desenvolvimento de
alunos com necessidades educativas diferenciadas;
dispõe que a regulamentação dessa lei será elaborada por comissão especial de que faça parte entidade
civil de notória atuação e especialização na prática de
equoterapia no Brasil.
Merece ainda destaque...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Já
estou concluindo, Sr. Presidente.
Merece ainda destaque o PLS nº 640, de 2011,
de autoria do Senador Humberto Costa, em que atuou
como relator ad hoc o Senador Eduardo Amorim. Esse
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projeto tem como propósito obrigar a disponibilização
de Unidade de Tratamento Intensivo móvel durante
as competições esportivas. Determina que, entre as
ambulâncias a serem obrigatoriamente disponibilizadas pelas entidades organizadoras das competições
— que é de uma unidade para cada 10 mil torcedores
presentes —, uma seja do tipo UTI móvel.
Finalmente, Sr. Presidente, demais Senadores,
porém não menos importante, gostaria de ressaltar a
aprovação do PLS nº 70, de 2012 , de autoria do Senador Paulo Davim, sob a criteriosa relatoria do nosso
querido Senador Paulo Paim, que revoga o decreto que
regula propaganda de profissionais e estabelecimentos
de saúde e ainda atribui aos códigos médicos, odontológicos e da enfermagem a responsabilidade pela
regulamentação da publicidade e propaganda referentes ao exercício profissional, bem como das relações
do profissional para com a comunidade, o paciente e
outro profissional.
De maneira que, Sr. Presidente, Senador José
Sarney, a nossa Comissão de Assuntos Sociais tem
sido altamente produtiva, aprovando, só no dia de hoje,
12 projetos em caráter terminativo. Eu tinha de fazer
aqui, em rápidas palavras, um breve relatório do andamento da nossa comissão.
Indiscutivelmente, eu me encontro feliz com a
confiança que V. Exª, o Senador Renan Calheiros e
outros, como Romero Jucá, depositaram na minha
pessoa, quando na formatação da escolha dos presidentes das comissões desta Casa.
Concluindo minha participação...
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –...
uma vez mais (Fora do microfone.), registro o meu profundo reconhecimento aos colegas que têm tornado
possíveis esses significativos avanços e realizações.
Muito obrigado, Presidente José Sarney.
Durante o discurso do Sr. Jayme Campos, o
Sr. Waldemir Moka, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. José Sarney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Agradeço a V. Exa. A Casa toda é reconhecida pelo seu trabalho, se aprofundando sempre, aqui,
em todos os problemas e naquelas missões que lhe
são entregues.
Antes da Ordem do Dia que vamos iniciar, eu
concedo a palavra ao Senador Ivo Cassol, por cinco
minutos.
V. Exa vai falar como Líder? (Pausa.)
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Um minutinho.
Eu peço aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes ou em outras dependências de
nossa Casa que compareçam ao plenário, pois vamos ter votação nominal para a escolha do Ministro
do Superior Tribunal Militar e também para a escolha
de embaixadores e precisamos de quórum qualificado.
Essa votação é importantíssima, porque nós
estamos com a data esgotada para que as Forças
Armadas possam promover os seus devidos quadros.
V. Exa tem a palavra.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO.) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E peço que V. Exa seja sucinto.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO.) – Por dez
minutos?
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu sei que V. Exa vai colaborar.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Não
consigo com cinco minutos, Sr. Presidente...
Sr. Presidente, Srª s e Srs. Senadores, quero
aqui, com imensa alegria, cumprimentar os prefeitos
do Estado de Rondônia: o Prefeito reeleito da cidade
de Vilhena, José Rover, que esteve ontem em nosso
gabinete e foi reconduzido ao cargo.
Também é uma alegria, Sr. Presidente, cumprimentar aqui os vereadores: o Vereador lá da cidade
de Machadinho, Reinaldo Pires, acompanhado do empresário de Machadinho, Manoel Borges.
Também é uma alegria e uma satisfação, Sr. Presidente, cumprimentar o Vereador Ailton, Presidente da
Câmara de Presidente Médici, conhecido popularmente como Índio, que veio fazendo um grande trabalho à
frente daquela Casa legislativa.
Também é uma alegria e uma satisfação cumprimentar o novo Prefeito da cidade de Corumbiara, a
cidade que é um celeiro agrícola no nosso Estado de
Rondônia. O Prefeito Deocleciano, juntamente com o
Vice-Prefeito eleito, Emerson de Souza, estará, a partir
do começo do ano que vem, comandando o Município
de Corumbiara, um dos maiores Municípios produtores
de soja, de arroz e de milho do Estado de Rondônia.
Srªs e Srs. Senadores, a escalada da violência e
da criminalidade tem sido denunciada sistematicamente como uma das mais graves preocupações do povo
brasileiro em todas as pesquisas de opinião, em todos
os veículos da mídia, em toda e qualquer discussão
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que aborde esse tema. E não se trata de preocupação
apenas, pois existem preocupações que não se confirmam. Infelizmente, as consequências dessa situação
se fazem sentir todos os dias, na forma de danos patrimoniais, lesões corporais, mutilações temporárias
ou permanentes ou perda de vidas humanas, trazendo
luto e intenso sofrimento às famílias brasileiras.
A crescente participação de jovens e adolescentes em toda sorte de delitos é inequivocadamente
vinculada à impunidade. Os menores, como se sabe,
não são encaminhados para o presídio, mas para institutos de ressocialização, onde devem cumprir medidas socioeducativas por um prazo máximo de 3 anos.
Esse dispositivo, Srªs e Srs. Senadores, tem sido um
dos mais criticados da nossa legislação. Um jovem
que tenha, por exemplo, 17 anos e meio de idade não
fica internado por mais de 6 meses, ainda que tenha
cometido uma infração extremamente grave.
Há dias, o jornal Correio Braziliense publicou
uma longa troca de mensagens, por meio de uma rede
social, entre ex-internos do Centro de Atendimento Juvenil Especializado desta Capital. Sem qualquer preocupação em esconder suas identidades, eles narravam
casos de violência sexual, fugas e regalias naquela
instituição. Infelizmente, nem essas entidades ressocializam os delinquentes, nem as medidas socioeducativas reprimem seus comportamentos antissociais.
Era minha expectativa que a Comissão de Juristas, encarregada de elaborar o anteprojeto de reforma
do Código Penal, propusesse a redução da maioridade. Essa matéria, porém, por ter caráter constitucional,
não está na pauta da referida Comissão. Entretanto,
diversas proposituras tramitam nesta Casa com o intuito de reduzir a imputabilidade penal – nesse caso,
necessariamente, propostas de emenda à Constituição ou, alternativamente, propostas para dar sequência à punição, de forma a que o infrator jovem cumpra
medidas socioeducativas até completar os 18 anos, e
que, após essa data, cumpra o restante da pena no
sistema prisional comum.
A propósito, o Brasil é um dos poucos países que
mantêm a idade de 18 anos como limite para a condição de imputabilidade. Nos países europeus, essa idade oscila, mas nunca é superior a 16 anos. Em alguns
deles, o juiz pode decretar a prisão até de garotos com
10 ou 12 anos, desde que o infrator tenha consciência do caráter criminoso de seus atos. Embora nosso
Código Penal adote o critério biopsíquico como regra
geral para a imputabilidade, o seu art. 27 estabelece
um critério puramente biológico, ao estabelecer que “os
menores de 18 anos são penalmente inimputáveis” – o
que é respaldado pelo art. 228 da Constituição Federal.
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O que ocorre, Sr. Presidente, é um engessamento
da política de segurança pública. A Carta Magna deveria, sim, prever a adoção de uma idade mínima para
a imputabilidade, mas nunca estabelecer qual é essa
idade, pois isso é assunto para a legislação ordinária,
como ocorre em quase todos os outros países.
Apresentei, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
no dia de ontem, 30 de outubro, proposta de decreto
legislativo, em que proponho que nosso Parlamento
traga o tema para um grande debate a nível nacional.
Proponho a discussão, conjuntamente com a sociedade
brasileira, na modalidade de plebiscito. Nas eleições
de 2014, como plebiscito, onde a sociedade inteira
pode, sim, decidir. Nossa população merece e quer
este debate. Quem ja sentiu o problema na pele sabe
a importância que tem essa discussão e esse debate.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, manter em
18 anos o limite para a condição de imputabilidade é
ignorar o desenvolvimento mental dos nossos jovens.
A redução da maioridade, por si só, não resolveria os
nossos graves problemas de segurança pública. Entretanto, seria uma boa contribuição, pois os jovens,
em função da impunidade, sentem-se incentivados à
prática do crime. Alternativamente, o cumprimento do
restante da pena no sistema prisional comum, após
completar 18 anos, pode também contribuir para reduzir a grave situação que hoje vivemos, de violência
e de criminalidade, que tanto sofrimento tem trazido
às famílias brasileiras.
Peço o apoio de meus Pares para que possamos,
juntos, levar a cabo, de uma vez por todas, questão tão
importante e fundamental para o bem-estar e segurança
de nossa sociedade, notadamente de nossa juventude.
O Estatuto é muito bonito na teoria, mas já que
não se aplica corretamente... O infrator de hoje será
facilmente o bandido de amanhã, caso não seja corretamente reeducado e alertado. Defendo que maiores
responsabilidades devem vir acompanhadas de maiores privilégios, para evitar o desequilíbrio de forças e
a opressão. Não só a maioridade penal precisa ser reduzida, como toda ela, digo, em todos os aspectos. O
indivíduo de 16 anos merece o “direito à pena” assim
como merece o direito ao trabalho e também o privilégio de ter sua carteira de habilitação, seu automóvel,
o direito à retirada de tutela, enfim, à posse de seus
bens – se algum possuir todas as atribuições e os direitos da maioridade.
Com esse plebiscito, com certeza, o menor de
18 anos terá também o conforto e a regalia que hoje
nossos jovens querem. Os nossos jovens menores
de 18 anos são mais motoristas do que muitos já com
grande experiência, mas, infelizmente, não têm o direi-
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to, não podem sequer dirigir um veículo em qualquer
lugar do território nacional.
Não pretendemos, assim, de forma alguma, atribuir-lhes apenas a responsabilidade penal. Pretendemos, sim, conceder-lhes direitos e responsabilidades.
É isso que representa essa propositura do decreto
legislativo, para que possamos ter condição de dar...
Pretendemos, sim, conceder-lhes direitos e reponsabilidades, deveres e obrigações. E aqueles que pisarem
na bola infelizmente serão punidos na forma da lei.
A juventude é o motor das mudanças e, para
torná-las efetivas, deve estar dentro da máquina social.
Minhas Srªs e meus Srs. Senadores, o jovem enseja
e precisa, nos dias de hoje, participar ativamente das
decisões da sociedade organizada, trazendo ideias,
traçando metas e promovendo a renovação e a evolução constante dos sistemas político-econômicos, realizando contribuições e aumentando a sua legitimidade
a cada nova geração.
É por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
trago aqui esse projeto de decreto legislativo que convoca plebiscito sobre a alteração da maioridade penal
e dando privilégio para aqueles de bem que queiram
construir um Brasil melhor.
Um abraço e obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) –

ORDEM DO DIA
Vamos iniciar a Ordem do Dia, votando as operações de crédito que estão sobre a mesa e que têm
prioridade.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela
ordem, Sr. 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.) – Embora V. Exª já tenha
dado a informação de que serão prioritários os pedidos
de empréstimo, quero renovar a solicitação, em nome
do nosso Líder Francisco Dornelles, sobre a operação
de crédito para cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, no valor de US$120.666.000,00, com
a garantia da União e a Corporação Andina de Fomento, destinado à reforma e à adequação do Estádio Maracanã para a Copa do Mundo 2014. É o PRS
nº 60, de 2012.
Faço isso apenas como um pedido suplementar
em nome do nosso Líder Francisco Dornelles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se os Senadores estão de acordo, nós vota-
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remos as autorizações de operação de crédito como
prioridade de início da sessão. (Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, a Mesa vai
proceder dessa maneira.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Projeto de Resolução nº 56...
V. Exª quer usar da palavra, Senador?
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para concordar com a votação, mas fazer um registro.
Acho que temos de nos preocupar com esse
festival de empréstimos que aprovamos no Senado
Federal. Há uma prática segundo a qual os empréstimos solicitados são aprovados. Eu me lembro de que,
no governo de V. Exª, quando V. Exª era Presidente da
República, o Ministro Maílson da Nóbrega, da Fazenda, em determinado momento colocou o pé no freio
e alertou governadores e prefeitos: o País não podia
continuar se endividando daquela forma.
A dívida pública crescia de forma extraordinária,
e o Ministro Maílson da Nóbrega, em boa hora, embora nós, governadores, não gostássemos da ideia,
determinou que os empréstimos externos, sobretudo,
deveriam ser tomados com maior cautela, com maior
prudência. E a análise técnica que a partir dali se fez
foi muito mais rigorosa do que antes. Se ele não adotasse essa providência, certamente o endividamento
público brasileiro alcançaria um patamar insuportável.
A dívida pública cresceu, mas teria crescido muito mais
não fosse aquela decisão do Ministro Maílson da Nóbrega no seu governo, Presidente Sarney.
Por isso, sem colocar obstáculo à aprovação
desses empréstimos do dia de hoje, nós fazemos este
registro e deixamos este alerta: é muito bom investir,
mas é preciso tomar empréstimos com prudência e
com cautela para não impulsionar o endividamento
público do País.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Muito obrigado a V. Exª.
Eu recordo que a recomendação feita pelo Ministro
Maílson da Nóbrega era justamente feita aos governadores, para que eles não iniciassem gestões junto aos
bancos internacionais para obter empréstimos, uma
vez que o governo não se dispunha a aprovar esse
endividamento. Os presentes empréstimos submetidos à decisão são empréstimos que justamente vêm
do Ministério da Fazenda, passados todos eles pelo
crivo do Ministério da Fazenda, com sua aprovação,
com o aval do Governo brasileiro, do Governo Federal,
de maneira que é um pouco diferente. Isso não evita,
de nenhuma maneira, Senador Alvaro Dias, que qualquer Senador possa discordar de qualquer votação, de
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qualquer empréstimo, e examiná-lo sobre suas finalidades, sobre os tipos de operação que foram feitos.
Eu recordo mesmo que, aqui nesta Casa, nós
já tivemos um Senador – e eu mesmo presenciei, fui
colega dele –, há mais de 20 anos, o Senador Dirceu
Cardoso, do Espírito Santo, que tinha por norma não
aprovar nenhum empréstimo. Não examinava, de nenhuma maneira, nem a operação a que se destinava,
mas se manifestava sempre contra, com uma posição
de consciência, porque ele era contra o endividamento
dos Estados e do País.
Então, eu quero dizer que eu estou submetendo os
empréstimos, que já passaram por esse crivo completo
e que foram objeto de pareceres das Comissões, onde
tiveram a oportunidade de examinar toda essa parte.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, sem debater com V. Exa...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Não podemos discordar dos argumentos de V.
Exa, da necessidade que temos de sermos parcimoniosos nos empréstimos para o País, no endividamento
do País, mas, no caso presente, a Mesa está seguindo um rigoroso crivo a que esses empréstimos foram
submetidos dentro desta Casa pelas Comissões por
que passaram.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Sr.
Presidente, apenas para reafirmar: o alerta que fazemos não é ao Senado Federal ou à Presidência do
Senado. É ao Poder Executivo, porque, àquela época,
da mesma forma, a solicitação de empréstimo passava
pelo aval técnico do Ministério da Fazenda. O Paraná,
por exemplo, tinha condições de endividamento, mas,
apesar de ter condições de endividamento, foi impedido, exatamente em função de uma política nacional
de contenção desse processo de endividamento público, que pode levar o País a gargalos intransponíveis.
É evidente, o Senado está cumprindo o seu papel, obedecendo rigorosamente às normas técnicas,
mas estamos abordando uma questão e fazendo um
alerta que tem o sentido do conceito: o que interessa
ao País? Compatibilizar as necessidades de investimentos em infraestrutura, sobretudo, ou conter o pro-
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cesso de endividamento para não sufocar, economicamente, a Nação?
Essa é a preocupação que estamos registrando
neste dia, nos Anais do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pelo Regimento, a Mesa não pode discutir
com nenhum Senador, como os Senadores também
não podem discutir com a Mesa. E a argumentação de
V. Exª, em muitos aspectos, merece a nossa concordância, como a de todos os componentes desta Casa.
De maneira que a Ata registrará o ponto de vista de
V. Exª, e, naturalmente, ela terá a devida repercussão
na decisão dos Srs. Senadores.
Muito obrigado.
Vamos continuar, então, a votação.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 56, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 56, de 2012 (apresentado como
conclusão do Parecer nº 1.314, de 2012, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Eduardo Braga), que autoriza
a República Federativa do Brasil a conceder
garantia às Centrais Elétricas Brasileiras S.A.
(ELETROBRAS), para contratar operação de
crédito externo, no valor de até quarenta e cinco
milhões, novecentos e quarenta e oito mil, noventa e cinco euros e setenta e dois centavos,
cujos recursos destinam-se ao financiamento
parcial do “Projeto Complexo São Bernardo –
Tranche II e Tranche III”.
Não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Sem oradores, a discussão está encerrada.
Vou submeter à votação.
Os que concordam 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) – Redação final.
Também, se não há divergência sobre a redação
final, considero aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O empréstimo seguinte tem como Relator o
Senador Flexa Ribeiro.
Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 57, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 57, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.322, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Flexa Ribeiro), que
autoriza o Estado do Tocantins a contratar...
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Antes, quero registrar a presença, nas nossas
galerias, dos alunos do Colégio Santo Antônio, de
Unaí, Minas Gerais.
Muito obrigado pela presença de todos.
...que autoriza o Estado do Tocantins a contratar, com garantia da República Federativa do Brasil,
operação de crédito externo, 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
recursos destinam-se ao financiamento parcial do Projeto de Infraestrutura Rodoviária. – PIER.
Discussão do projeto. (Pausa.)
Sem oradores, está encerrada a discussão.
Em votação.
As Senadoras e os Senadores que 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) – Não havendo contestação sobre a redação final, considero aprovada.
Aprovada, a matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 58, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 58, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.323, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Cyro Miranda), que
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autoriza o Estado de Minas Gerais a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, no valor de até um bilhão e trezentos
milhões de dólares dos Estados Unidos da
América.
Em discussão. (Pausa.)
Sem oradores, está encerrada a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo manifestação em contrário, o projeto é aprovado.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – E, da mesma maneira, a redação final.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 59, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 59, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.324, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Aloysio Nunes Ferreira), que autoriza o Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo, com
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garantia da União, com o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD), no valor de até quatrocentos e cinquenta milhões de dólares norte-americanos.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
Em votação.
Se não houver manifestação em contrário, declaro o projeto aprovado e, da mesma maneira, a redação final.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 60, DE 2012
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 60, de 2012 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 1.325, de
2012, da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Luiz Henrique), que
autoriza o Estado do Rio de Janeiro a contratar
operação de crédito externo, com garantia da
União, com a Corporação Andina de Fomento
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(CAF), no valor de até cento e vinte milhões
e 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.
Em discussão. (Pausa.)
Sem nenhum orador, a discussão está encerrada.
Em votação.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
aprovarem 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) – Da mesma maneira, sem contestação nenhuma
do Plenário, a redação final está aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item extrapauta:
PARECER Nº 1.326, DE 2012
(Escolha de autoridade)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
1.326, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Luiz Henrique, sobre a Mensagem nº 84,
de 2012 (nº 423/2012, na origem), pela qual
a Senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação
do General de Exército LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, na vaga
decorrente da inatividade compulsória do
General de Exército Francisco José da Silva Fernandes.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo que queira discutir, está encerrada
a discussão.
Os Srs. Senadores já podem votar, uma vez que
a votação é secreta, e o painel acaba de ser aberto.
(Procede-se à votação.)
Peço uma vez mais aos meus ilustres colegas,
Senadores e Senadoras, que compareçam ao plenário para concluirmos a votação do Ministro do Superior
Tribunal Militar Lúcio Mário de Barros Góes.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, é exatamente reforçando o convite que
V. Exª acaba de formular a todos os Srs. Senadores
e a todas as Srªs Senadoras que se encontram nas
dependências da Casa. Estamos em votação nominal
de autoridades, como V. Exª acabou de falar, do nosso
General Lúcio, que irá para o Superior Tribunal Militar,
se assim for decidido pelo Plenário do Senado.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, também, quero aqui prestar solidariedade ao povo da cidade de
Manaus pela enorme catástrofe que aconteceu nessa
madrugada por conta de um temporal de proporções
gigantescas. Para que V. Exª tenha uma ideia, 1/4 da
cidade de Manaus ficou às escuras, em função de árvores que tombaram, de telhados que foram arrancados pela fúria dos ventos.
Essa é mais uma vez a demonstração de que
quando acontecem fenômenos climáticos extremos na
região do Caribe, do Golfo do México, na costa leste
americana, na costa oeste americana, a Amazônia
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brasileira acaba sofrendo consequências. Assim como
aconteceu na época do Katrina, em Nova Orleans, agora, quando o fenômeno dos grandes ventos do furacão
Sandy acontece em Nova York, a cidade de Manaus
se vê acometida por um vento de 60 quilômetros por
hora que trouxe grandes prejuízos.
Minha solidariedade ao povo manauara. Quero
aqui reconhecer o esforço da Amazonas Energia, do
Ministério de Minas e Energia, da Eletrobras, de todos, enfim, para recompor a energia, principalmente
em locais de emergência da cidade de Manaus, como
hospitais, escolas. Estamos praticamente sem sistema
financeiro funcionando na grande maioria dos bancos
da cidade, Sr. Presidente. Portanto, foi um momento
de muito sofrimento.
Quero aqui prestar minha solidariedade ao povo
manauara e, ao mesmo tempo, esclarecer que o Ministério de Minas e Energia, através da Amazonas
Energia, vem tomando todas as providências.
Mais uma vez, quero reforçar o convite aos colegas Senadores e Senadoras para participarem da
votação nominal.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a permissão de V. Exª, quero estender
a minha solidariedade e a solidariedade de todo o
Senado ao povo de Manaus pelo evento que V. Exª
acaba de relatar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero, primeiro, homenagear o General Lúcio Mário de
Barros Góes, que, com tanta qualidade, respondeu às
questões, hoje, na Comissão de Constituição e Justiça;
honra as Forças Armadas e o Exército Brasileiro. Quero
também me solidarizar com a população de Manaus,
tendo em conta as palavras do Líder Eduardo Braga.
Encaminhei à Mesa, juntamente com os Senadores por São Paulo, Aloysio Nunes e também Antonio
Carlos Rodrigues, um requerimento de congratulações
ao Estado de São Paulo pela trajetória brilhante desenvolvida pelo Jornal da Tarde, um marco na história
do jornalismo brasileiro, considerada revolucionária à
época da sua criação, em 4 de janeiro de 1966.
Se me permite brevemente justificar, Sr. Presidente, hoje, 31 de outubro de 2012, circulou a última
edição do Jornal da Tarde, 46 anos após a sua criação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço ao Plenário um pouco de silêncio, a fim
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de que possamos ouvir o orador que se encontra na
tribuna.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – A
meta do Grupo Estado, ao fechar o Jornal da Tarde,
leva em conta o objetivo de investir na marca Estadão
como estratégia multiplataforma integrada. É mais uma
medida revolucionária do Grupo Estado, integrando os
diversos tipos de mídia, para levar maior volume de
conteúdo a mais leitores, sem barreiras de distâncias
e custos de distribuição, como o justificado em nota
publicada no site de O Estado de S. Paulo. A nota,
assinada por Francisco Mesquita Neto, diz ainda que
o JT deixará de existir, mas suas principais contribuições permanecem no seu irmão mais velho, o Estadão.
Ao falar do fechamento do Jornal da Tarde, não
posso deixar de mencionar o jornalista Mino Carta, um
dos idealizadores do Jornal. Ele e Murilo Felisberto foram incumbidos pela família Mesquita, nos anos 60, de
criar um novo modelo de jornal, mais ousado, diferente
do tradicional e inspirado nas mudanças culturais e de
comportamento daquela década.
É com orgulho que Mino Carta recorda os anos
dourados do Jornal: “Tivemos várias edições que, como
se diz agora, bombaram”, destacando a cassação de
Ademar de Barros, em 1966; a Guerra dos Seis Dias,
no Oriente Médio, em 1967; a morte de Che Guevara
e tantas outras, que conferiram vários prémios à publicação.
Em O Estado de S. Paulo de hoje o editorial denominado “O JT sai de cena”, a trajetória do Jornal da
Tarde é reverenciada como:
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o mais importante insumo da revolução estética, de comunicação e jornalística [...]. Foi o tempo de processamento, luxo, que pouquíssimos
jornalistas da presente geração alguma vez
puderam desfrutar no exercício da profissão.
O mesmo editorial reforça as mudanças que se
fazem necessárias nessa nova etapa que o jornalismo
e a imprensa vivem no início do século XXI. “Enquanto
reformava o passado, o JT pôs também um pé no futuro
ao reinterpretar a essência do jornalismo”...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP. Fazendo soar a campainha.) – Peço às pessoas
presentes no plenário que se mantenham em silêncio,
a fim de que possamos ouvir os senhores oradores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
E assim concluo, Sr. Presidente, e peço que... “... ao
reinterpretar a essência do jornalismo, que é a função
de captar os pleitos difusos da sociedade, interpretá-los, dar-lhes forma legível”.
Apresento meus cumprimentos ao Grupo Estado pela profícua e combativa trajetória do Jornal da
Tarde, ao Sr. Ruy Mesquita, que, infelizmente, deixa
hoje de circular, não para simplesmente morrer, mas
para continuar vivo, com o mesmo espírito e essência
que marcaram esse capítulo, nos novos projetos que
estão por vir no Grupo Estado.
Assinamos Antonio Carlos Rodrigues, Aloysio
Nunes Ferreira, além de mim próprio, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou proceder à apuração.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 56; votos NÃO, 5.
Uma abstenção.
Total: 62
A indicação foi aprovada e será feita a devida
comunicação à Excelentíssima Senhora Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Peço aos Srs. Senadores que permaneçam
no plenário. Teremos mais uma votação.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 69, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
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de Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Libanesa.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores está sobre a mesa, sendo relator o Senador Cyro Miranda. (Parecer nº 1.332, de
2012–CRE.)
Discussão. (Pausa.)
Não havendo quem deseje discutir, encerrada
a discussão.
Vamos submeter à votação.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)

Mensagem nº 69, de 2012 (nº 367/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado
Federal a indicação do Sr. AFFONSO EMILIO
DE ALENCASTRO MASSOT, Ministro de Primeira Classe do Quadro Especial da Carreira

O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Vou encerrar a votação.
Vou aguardar V. Exª votar.
Vou proclamar a votação.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – SIM, 53 Srs. Senadores; 6 votos NÃO.
Nenhuma abstenção.
Total: 59.
A indicação foi aprovada.
Será feita a devida comunicação à Senhora Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Também vamos submeter à votação a indicação
da Srª Ana Maria Sampaio Fernandes, para exercer
o cargo de embaixadora do Brasil junto à República
da Namíbia.
Item extrapauta:
MENSAGEM Nº 70, DE 2012
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Mensagem nº 70, de 2012 (nº 368/2012, na
origem), pela qual a Senhora Presidente da
República submete à apreciação do Senado Federal a indicação da Srª ANA MARIA
SAMPAIO FERNANDES, Ministra de Segunda Classe do Quadro Especial da Carreira de
Diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadora do
Brasil junto à República da Namíbia.
O parecer da Comissão de Relações Exteriores
teve como Relator o Senador Tomás Correia.
(Parecer nº 1.333, de 2012–CRE.)
Discussão do parecer. (Pausa.)
Sem oradores.
Encerrada a discussão.
Vamos proceder à votação, e determino à Mesa
que o painel seja preparado para que os Srs. Senadores possam votar.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Os Srs. Senadores já podem votar.
Com a palavra o Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto a votação se processa, eu queria parabenizar
a revista Veja pela edição especial do dia 31 de outubro de 2012, que... É uma matéria importantíssima
sobre a maconha, da revista Veja, dizendo: “Maconha.
As novas descobertas da medicina cortam o barato de
quem acha que ela não faz mal”. “Maconha faz mal,
sim” é a matéria.
Ao longo da minha vida, Sr. Presidente, mesmo
antes de ter o meu mandato parlamentar, há 32 anos,
milito na prevenção às drogas e na recuperação de
drogados. E vejo com muita tristeza aqueles que fa-
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zem coro. Infelizmente, o ex-Presidente da República,
Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, é um dos que
prega neste País a legalização da droga. Aos oitenta e tantos anos de idade, um sociólogo que poderia
estar refletindo sobre temas mais importantes neste
País dissemina esse pensamento que é absolutamente maléfico.
Esta edição especial da Veja, “Maconha faz mal,
sim”, com estudo científico, sociológico, médico, com
depoimentos, Sr. Presidente, depoimentos de ex-drogados, e não são evangélicos, não. Porque quando se
trata dessa matéria, há aqueles que debocham dizendo que o sujeito é bandido, se converte e depois tenta
fazer o enfrentamento de um tema que não conhece.
Aqui está o depoimento de Álvaro Zumckeller, de
32 anos, um cineasta que narra sua experiência com
a maconha; a experiência de uma fotógrafa, com a
mãe, profissional, que narra a sua experiência; e tantos outros aqui. E palavras médico-científicas, dizendo
que o Supremo cometeu um grande erro ao legalizar
a marcha da maconha com um relatório, no mínimo,
suspeito, quando diz que a marcha da maconha é legal
porque é direito à liberdade de expressão.
Se esse tema é verdadeiro e esse relatório tem
sentido, quem acredita em sequestro pode fazer a marcha, quem acredita em pedofilia também pode fazer
uma marcha, quem acredita em estupro e em violência
contra a mulher pode fazer a sua marcha que não será
molestado nem pela polícia nem pela Justiça.
De maneira que quero parabenizar a revista Veja
por este caderno, que desmistifica e fortalece, Senador
Pedro Taques, a posição dos Senadores da Comissão
de Reforma do Código Penal, de que faço parte, que
são absolutamente contra a legalização da maconha
no Brasil.
Com fé em Deus, esse é um tema que será sepultado.
Obrigado, Sr. Presidente.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Sr. Presidente, pela ordem. Senadora Lídice da Mata,
Sr. Presidente, para justificar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra, pela ordem, a V. Exª,
eu desejaria apurar a votação.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não, muito obrigada.
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, 49; 4 NÃO, 4; e 1 abstenção.
Total: 54.
A indicação foi aprovada.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria que V. Exª conhecesse
o meu voto. Meu voto é “Sim”. Eu me empolguei tanto
com o meu discurso que não votei.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Sr.
Presidente, Senador Gim Argello. Vou justificar as outras votações.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. GIM ARGELLO (Bloco/PTB – DF) – Votei
de acordo com a orientação... Sr. Presidente, as últimas quatro votações. Senador Gim Argello.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Senador Eunício Oliveira também, Sr. Presidente.
Votei com o meu Partido.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, na votação anterior a esta, eu não pude
estar aqui, e por isso não pude votar, mas gostaria de
declarar o meu voto “Sim”, de acordo com a orientação.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP– PI) – Da
mesma forma, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
A SRA. LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Muito obrigada.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, para registrar o meu voto. José Agripino.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata registrará o voto de V. Exª.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP)
– Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria de registrar o
meu voto na votação anterior. Voto “Sim”.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – A Ata vai registrar.
Senador Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Sr. Presidente, de igual forma. Senador Ricardo Ferraço.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Sim. Senador Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nós votamos hoje
pela manhã, na CCJ, o Projeto de Lei 93, sobre a detração de penas, e foi aprovado o requerimento de
urgência. Eu queria pedir que se votasse hoje somente o requerimento de urgência e nós contássemos o
prazo regimental, e votaríamos a matéria na próxima
semana, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Eu consulto o Plenário se está de acordo que
a gente possa votar o requerimento de urgência.
Se todos estiverem de acordo, submeterei o requerimento de urgência do Senador Romero Jucá para
o Projeto da Câmara nº 93, de 2012.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovada a urgência, teremos o prazo de 48
horas para votarmos a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se os Senadores e Senadoras estiverem de
acordo, aprovado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente... Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu queria conhecer qual é o teor do
projeto, qual é a ementa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Nós estamos votando a urgência.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Para que projeto, Sr. Presidente? Qual
é o...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – É o Projeto 93, de 2012, que acrescenta o §
2º ao art. 387 do Código de Processo Penal para estabelecer que o tempo de prisão provisória, de prisão
administrativa ou de internação no estrangeiro ou no
Brasil será computado para fins de determinação do
regime inicial da pena privativa de liberdade.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pois não, Presidente. De acordo.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Item 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.
Será hoje o segundo turno da proposta para
discussão.
Se ninguém deseja discutir, encerrada a discussão.
A matéria continuará na pauta para última sessão de votação.
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Também, proposta de emenda à Constituição.
Item 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 sob nº 1.055, de 2012, da Comissão
Diretora, Relator: Senador Cícero Lucena,
oferecendo a redação para o segundo turno.
Encerrada a discussão.
Então, a Mesa passará a marcar, a partir de amanhã, a votação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Matéria adiada de ontem, relativa ao crime
cibernético.
Comunica-me o Sr. Relator que foi encontrado o
consenso entre todas as divergências que havia, no
Plenário, sobre a matéria. Sendo assim, vamos submeter à votação, e será o último item da pauta.
Item 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.
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.
Discussão do projeto e das emendas. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão.
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Vamos passar à votação.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
As Senadoras e os Senadores que aprovarem
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Votação das Emendas, em globo, de 1 a 5.
Pergunto se o parecer do Relator é favorável.
Parecer favorável.
Em votação.
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Os que concordarem permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovadas as emendas.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Há, sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Se todos estão de acordo, considero a redação final aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Encerrada a Ordem do Dia.
É a seguinte a matéria não apreciada e transferida
para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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 (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Voltamos à lista de oradores.
O Senador Magno Malta vai concluir o seu discurso, no qual ele se esqueceu de votar, tamanha a
convicção com que debatia a matéria.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Mas eu agradeço e rapidamente trato de outro tema.
Eu protocolei, com o dobro do número necessário de assinaturas, o pedido de abertura da CPI dos
planos de saúde. Comecei a receber, de algumas pessoas, indicativos de que pressões não permitiriam a
instalação dessa CPI, que é um clamor da sociedade
brasileira, porque não há nada mais criminoso neste
País contra pobres, classe média, ricos, todos que pagam e dependem de planos de saúde do que o próprio
plano de saúde. Por isso, protocolei o pedido com o
dobro das assinaturas. E recebi, com muita alegria, Sr.
Presidente, uma palavra agora do Líder do Governo,
Senador Eduardo Braga, de que o Governo não vai se
meter nessa questão. Eu fico muito feliz, porque quem
levantou a lebre foi o Ministério da Justiça.
Eu tenho aqui, na minha mão, indicativos feitos
pela mídia, Sr. Presidente, denúncias de cidadãos, e
nós estamos assistindo a isso diuturnamente em todas as redes de televisão. Quem tem planos de saúde
– e eu tenho – conhece, na prática, o que eles estão
praticando no Brasil.
Por isso, Sr. Presidente, eu queria pedir ao senhor
que desse celeridade, andamento, a esta questão. Não
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vamos trair a sociedade. É uma CPI de causa, enfrentando um problema grave e crucial, para encontrarmos
caminhos, indicativos de regulamentarmos, de darmos
rumo, diretriz a esta questão, numa colaboração com
as agências, numa colaboração com o Governo.
Se V. Exª me permite, há denúncias no sentido
de que os planos de saúde não mantêm número suficiente de médicos em redes credenciadas e, com
isso, negam atendimento ao consumidor/usuário ou
o fazem com grande atraso e prejuízo para a saúde
do cidadão.
Sr. Presidente, a remuneração paga aos médicos nacionalmente é aviltante e pode constituir grave
infração contra a ordem econômica pela formação de
monopólios ou oligopólios. Essas formações impedem a livre concorrência e a livre iniciativa na medida
em que os profissionais que se recusam a aderir aos
planos de saúde perdem a clientela que não está disposta a pagar o valor cobrado pela consulta particular,
principalmente por já contribuírem para os planos de
saúde privados. O reflexo direto para o cidadão brasileiro é a redução da qualidade do atendimento e o
sucateamento da estrutura de saúde privada. Dessa
forma, os profissionais de saúde são obrigados, em
sua maioria, a aderir aos planos de saúde e receber
valores reduzidos pelo trabalho exercido.
Deve-se ressaltar que os médicos mal remunerados aumentam o número de atendimentos e, com
isso, podem prejudicar a saúde do consumidor pela
falta de realização de uma anamnese correta e que
permita a formação da hipótese diagnótica com grande
margem de segurança.
A imprensa denuncia diuturnamente os absurdos
praticados por muitos planos de saúde, tais como: a)
negativa de atendimento; b) descredenciamento de
médicos de forma desarrazoada; c) falta de estrutura
adequada para atender aos usuários; d) falta de cobertura nacional dos planos que anunciam este benefício; e) reajustes abusivos; f) negativas de cirurgias
importantes para a manutenção da vida e da dignidade
humana; g) majoração arbitrária da mensalidade das
pessoas idosas que se vêem excluídas da cobertura
dos planos de saúde.
Há notícias, ainda, de que muitos médicos são
constrangidos a não dar informações a seus pacientes
sobre suas mazelas e problemas de saúde a fim de
que não obtenham o provimento judicial dos direitos
que são negados pelos planos de saúde.
Pesquisas publicadas informam que 77% das
pessoas já tiveram problemas com planos de saúde
e que 64% tiveram problemas durante as consultas
médicas.
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A Constituição Federal, Sr. Presidente, diz que
é dever do Estado promover a defesa dos direitos do
consumidor. No inc. V do art. 170, inseriu a defesa do
consumidor como um dos princípios norteadores da
ordem econômica. Assim, é dever de todos, dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, apurar as várias
violações imputadas aos planos de saúde a fim de que
a Constituição Federal seja cumprida.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar –
ANS tem denunciado em seu sítio diversas irregularidades no funcionamento dos planos de saúde. Está
noticiado que:
Em julho, a agência suspendeu a venda de 268
planos de saúde de 37 operadoras por descumprimento de prazos para atendimento médico,
realização de exames e internações. e no início deste mês, outra determinação suspendeu
por três meses a venda de 301 planos, de 38
operadoras, também por descumprimento de
prazos. Segundo ele, as medidas não possuem
caráter punitivo, mas pedagógico.
Se a operadora não está conseguindo atender aos
beneficiários que ela já tem, ela não pode incorporar novos beneficiários para causar o mesmo
problema. Então o efeito de suspensão da comercialização daquele plano tem o fito de que ela tenha o que chamamos de uma parada estratégica
para poder organizar sua rede de atendimento,
credenciar mais médicos e serviços e adequar
sua rede ao número de beneficiários que ela já
possui”, [argumentou o presidente da ANS.]
Então, Sr. Presidente, gostaria de pedir, em nome
da população brasileira, encarecidamente, e de todos
que estão atrelados, de uma forma ou de outra, a um
plano de saúde, que V. Exª dê prosseguimento à leitura, para que nós possamos instalar esse instrumento em favor da sociedade brasileira, que é a CPI dos
Planos de Saúde.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Como eu disse, voltamos à lista de oradores.
Senador Delcídio Cardoso.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Delcídio do Amaral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Delcídio do Amaral, perdão.
Pela Liderança, está inscrito. V. Exª não deseja
usar a palavra?
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Vou adiar a palavra ao Senador Delcídio Amaral
e concedo a palavra ao Senador Luiz Henrique, orador inscrito.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Pela ordem, Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas para
agradecer a V. Exª, porque efetivamente hoje tivemos
uma sessão em que avançamos sobre toda a pauta,
liberamos toda a pauta do Senado. Quero, em nome
da Liderança do Governo, mais uma vez agradecer
a V. Exª não apenas pela eficiência e pela forma de
espírito público e grande brasilidade na condução
dos trabalhos, mas pela eficiência no dia de hoje. Ao
mesmo tempo, Sr. Presidente, quero agradecer as
palavras emocionadas de V. Exª em solidariedade
à cidade de Manaus e ao povo manauara, pelo que
aconteceu nessa noite; efetivamente ainda estamos
com muita gente sofrendo.
E quero também aqui registrar a importante decisão do Plenário desta Casa de aprovar, na pauta de
hoje, na Ordem do Dia de hoje, o crime cibernético. É
uma iniciativa inovadora desta Casa, que visa a tipificar
um crime da sociedade moderna, que vem preocupando milhares de brasileiros. O Senado da República dá
um passo importante aprovando a Lei de Combate a
Crime Cibernético. Portanto, quero agradecer a V. Exª
e dizer que nós todos aqui, Líderes, estamos absolutamente de acordo com V. Exª, caso V. Exª amanhã
faça uma sessão ordinária do Senado, tendo em vista
que nossa pauta está absolutamente limpa e não há
nenhuma necessidade, no nosso entendimento, de
termos outra sessão que não seja ordinária, e não
sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Com a palavra o Senador...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Sr.
Presidente, só para reafirmar...
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Antes de dar a palavra a V. Exª, dou a palavra,
pela ordem...
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Só para reafirmar
aquilo que foi colocado pelo Líder Eduardo Braga,
primeiramente, no que diz respeito a terminar a pauta
desta semana, principalmente com a inclusão do crime cibernético, a apreciação dessa importante matéria, e a própria discussão entre as lideranças para
que mantenhamos a sessão de amanhã – até porque
vários aspectos que colocamos na pauta ainda são
objeto de acordo entre as lideranças – como sessão
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de debates, com funcionamento das comissões, e não
sessão deliberativa, enquanto costuramos aqui, entre
as lideranças, a apreciação de algumas matérias que
estariam na pauta do dia de amanhã, se V. Exª assim
aquiescer.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador, eu vou consultar os diversos Líderes
presentes na Casa se eles concordam.
O Senador Walter Pinheiro pede que amanhã a
sessão não seja deliberativa; seja transformada... O
Senador Eduardo Braga também.
Consulto a Liderança do PSDB se está de acordo
com a proposição.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – As
razões expostas justificam a solicitação. Por isso, nós
concordamos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – Senador José Agripino, Líder do DEM.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM) – O PR está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PR de acordo.
Senador Gurgacz, do PDT.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – O
PDT está de acordo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB –
AP) – Como a maioria das lideranças está de acordo...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O PP
também, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Bloco/PMDB
– AP) – O PP também de acordo.
PMDB. Há alguém do PMDB no plenário que
responda pela Liderança? (Pausa.)
Mas já temos maioria mais do que absoluta da
Casa para dizer que estão de acordo com a solicitação
do Senador Walter Pinheiro.
Assim será feito: está transformada a sessão
deliberativa de amanhã em sessão ordinária não deliberativa.
Com a palavra o Senador Luiz Henrique.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o que eu trago à
tribuna nesta tarde é assunto da maior importância, da
maior relevância. Eu peço a atenção dos meus pares
para este assunto que entendo transcendental para o
aprimoramento da democracia.
No sábado, véspera da eleição, o Ibope publicou
a pesquisa em Joinville, dizendo que o candidato do
PSD ganharia as eleições por 18 pontos percentuais
de diferença – 59% a 41%. No domingo, comemoráva-
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mos a vitória do empresário Udo Döhler, candidato do
PMDB, por uma diferença de 9,3 pontos percentuais.
O que isso quer dizer, Srªs e Srs. Senadores? Quer
dizer que o Ibope errou por 90 mil votos na véspera
da eleição!
Eu quero ressalvar que o Ibope é uma instituição respeitável, mas que precisa corrigir a composição das suas equipes de pesquisa, de seus analistas
de pesquisa, porque não é possível que o Ibope, uma
instituição tão antiga e tão consagrada na realização
de pesquisas, cometa um erro tão grave.
Em entrevista ao jornal A Notícia, na segunda-feira seguinte à eleição, a Srª Márcia Cavallari, Diretora
do Ibope, uma técnica em pesquisa de grande respeitabilidade, justificou o erro de seu instituto, dizendo que
a pesquisa não havia captado o resultado do debate
que havia sido realizado na sexta-feira.
Pois bem, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tracking realizado diariamente já denunciava a
nossa vitória. No mesmo dia, no sábado, véspera da
eleição, o tracking dizia que o candidato Udo Döhler,
do PMDB, ganharia por 45 pontos percentuais contra
40; mas o mesmo tracking, Sr. Presidente, informava,
relativamente ao debate, que apenas 34% dos joinvilenses haviam assistido ao debate; que 16% haviam
ouvido falar a respeito dele e que 50% não assistira
nem ouvira falar dele. Mas o que é mais importante:
entre os 34% dos telespectadores que assistiram ao
debate. 43% disseram que o candidato derrotado foi
melhor, contra 27% que assim avaliaram o candidato
vencedor.
A Lei Eleitoral em vigor, aprovada pelo Congresso, havia estabelecido, no seu art. 35-A, a seguinte
disposição: “É vedada a divulgação de pesquisas eleitorais, por qualquer meio de comunicação, a partir do
décimo quinto dia anterior até as 18 (dezoito) horas
do dia do pleito”.
Esse dispositivo foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, o
ilustre Deputado Luciano Zica e outros congressistas
apresentaram proposta de emenda à Constituição com
o meso objetivo daquele dispositivo tornado inconstitucional pelo Supremo tribunal Federal. Infelizmente,
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa proposta
de emenda à Constituição foi arquivada ao final da
Legislatura passada.
Vou elaborar proposta de emenda à Constituição com escopo semelhante, a fim de que, ao
menos 15 dias antes das eleições, não se possam
publicar, por quaisquer meios de comunicação, pesquisas eleitorais.
O erro cometido na eleição em Joinville é grosseiro e flagrante. Quantos candidatos já perderam
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a eleição por conta do poder indutor das pesquisas
eleitorais? Felizmente, em Joinville, o tracking comandado pelo grande analista Antonio Prado, o popular Paeco, já revelava que o candidato Udo Döhler
seria vitorioso.
Sr. Presidente, faço essas considerações...
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V.
Exª me concede um aparte, Senador?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
(...) para dizer que, além de financiamento público de
campanha, além de voto em lista fechada, além de
campanha ao vivo na TV, sem a maquiagem da marquetagem, além de mandatos de cinco anos sem reeleição ou com desincompatibilização, além de eleições
coincidentes a cada cinco anos, é preciso que se urgencie a reforma política e que se inclua um dispositivo
constitucional que proíba a divulgação de pesquisas,
pelo menos 15 dias antes das eleições.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite um aparte, Senador Luiz Henrique?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Concedo, com grande prazer, o aparte a V. Exª, Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Com relação às ideias de V. Exª, que não é de hoje
que se pensa em uma reforma política profunda – e V.
Exª fez parte da comissão instalada nesta Casa para
criar essa reforma política... E tenho levantado nos
últimos dias, inclusive ontem, a questão de o voto ser
ou não obrigatório; eu fazia reflexões sobre isso em
função da abstenção enorme que vem ocorrendo nos
últimos tempos. Mas me atenho agora especificamente
à questão das pesquisas, assunto que V. Exª levanta
e sobre o qual pretende apresentar uma proposta de
emenda à Constituição. Enfoco o caso de Joinvile, caso
que eu tenho vivenciado diretamente. Eu participei,
estive na cidade, vivenciei os dramas pelos quais os
companheiros passavam, pois se indicava, dois dias
antes do pleito, uma diferença de 18 pontos a favor do
adversário, contra o nosso candidato.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Um erro de 90 mil votos!
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Noventa mil votos na cidade de Joinvile, que tem pouco mais de 300 mil eleitores. Quer dizer, isso é uma
loucura! Isso deixou todo mundo pasmado, pensando
no que fazer, no que estava acontecendo. E vendiam
essa ideia como se fosse uma crença, anunciando em
todos os lugares: “Olha, está decidido o negócio”. E,
para resistir a isso, V. Exª liderava passeatas, caminhadas, para tentar fazer com que os companheiros... “Não
dá para acreditar nisso; isso não é verdade”. A gente
sentia a indignação na pele dos companheiros, dizendo
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“não podia ser assim”. Eu participava de uma passeata lá que mais parecia um MST novíssimo, renovado,
com bandeiras, com palavras de ordem – “Vamos lá!
Não nos entreguemos! Temos de ir até a última hora!”
–, motivando os companheiros, as lideranças. Mas a
confusão que se criou com isso... Nós até apelávamos
para uma força extraterrestre, pois não acreditávamos
que fosse possível ser verdade aquilo. Havia gente
queimando vela, fazendo novena, rezando de trás
para frente, de frente para trás, dizendo que aquilo
não era possível. E, quando se apuram as urnas 24
horas depois, o resultado é o inverso, com 9% de diferença se não me engano! Mata os 18 e dá a diferença
de 9%! É uma loucura! E registraram isso, divulgaram
como se fosse verdade. Alguma coisa tem de ser feita.
Sem dúvida alguma, temos de fazer algo. Ou se faz
até 15 dias antes, ou não se divulga nada, ou não se
divulgam pesquisas. Lembro que, desde o tempo dos
meus pais, no Oeste catarinense temos uma tradição
em carreiras, Senador Luiz Henrique. E, ali, se nós
tínhamos uma carreira marcada entre dois animais,
nós não divulgávamos o tempo do nosso animal; nós
fazíamos uma pesquisa interna para nós, para saber
como é que nós estávamos, ou seja, em que tempo o
nosso animal fazia o percurso. Se fosse possível captar
o do adversário, tudo bem; mas não se pode divulgar o
resultado do potencial do nosso animal. Se estava marcada a carreira para o dia tal, nós sabíamos o quanto
nós podíamos, mas não o divulgávamos. Agora, nas
eleições, divulga-se isso e divulga-se ainda o que não
é real? Por isso é que alguma coisa tem de ser feita.
Quero cumprimentá-lo, Senador Luiz Henrique, V. Exª
que viveu na pele isso...
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – A
divulgação, Senador Casildo, é bombástica, mas não é
só no jornal. O pior é que ela é divulgada na televisão,
na hora do Jornal Nacional.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Veja só. Exato. Cria uma confusão danada isso.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – Foi
um milagre nós termos ganho a eleição em Joinville,
porque o Ibope foi divulgado no noticiário que antecede o Jornal Nacional, na televisão, e divulgado com
essa pompa no jornal. Foi um milagre termos ganho a
eleição! Mas quantos já perderam por isso?
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – É
verdade, é verdade.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
O pleito tem que ter um equilíbrio, e isso desequilibra
qualquer eleição. Isso desequilibra qualquer eleição!
E há um sintoma de que o Ibope, que tem acertado
em tantas pesquisas no País, tenha errado em Santa
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Catarina. Então, deve haver algum problema com a
equipe que atua lá.
V. Exa lembra que, na eleição de Blumenau, o
que chegou em primeiro lugar, no primeiro turno, era
o terceiro lá atrás; e a que estava em primeiro lugar,
lá na frente, não chegou ao segundo turno.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
É verdade.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) – A
mesma coisa aconteceu em Florianópolis: o terceiro
chegou ao segundo turno, e a segunda não chegou.
Então, há algum problema com as pesquisas do Ibope
em Santa Catarina.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Se eu puder concluir, Senador, o meu aparte, quero
agradecer a V. Exa. Na verdade, naquela sexta-feira
à noite, na antevéspera, aquilo foi uma bomba, uma
ducha de água fria. E eu lembro, lá em Joinville, no
sábado à tarde, na véspera das eleições, aquela fé,
aquela vontade, V. Exa molhando a camisa nas caminhadas, nas passeatas: “Vamos lá, não é possível, temos que crer”. E eu vi amigos fazendo novenas: “mas
não é possível, não dá para acreditar nisso”. Isso cria
um clima, com os outros festejando, dizendo que estava decidida a eleição. “Está decidido!”. Aquilo vende,
e as pessoas menos avisadas... E, mesmo com tudo
isso, a coisa se reverteu. Uma coisa extraordinária!
Quero lhe cumprimentar. E acho que, como nas carreiras, não se divulga o tempo do animal. Por melhor
que seja o tempo, não divulgam. Escondem até o dia.
Quem passar a baliza é que ganhou.
Quer dizer, eu acho que essa é uma regra mais
clara, mais isenta, que se possa apresentar. Quero lhe
cumprimentar por levantar esse tema.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC)
– Veja, V. Exª, Senador Casildo, o tracking – que foi
realizado no mesmo dia em que se publicou o Ibope
–, da Análise, Pesquisa e Planejamento de Mercado,
de São Paulo, que é uma instituição muito respeitável, dirigida por um técnico muito respeitável, que é o
Sr. Antonio Prado, conhecido como Paeco – dizia que
Udo Döehler tinha 45% contra 40% do adversário. E o
Ibope, colhendo na mesma ocasião, dizia que o nosso
candidato perdia por 18% dos votos. Quer dizer, há
algum problema com as equipes do Ibope em Santa
Catarina, porque esse erro vem se repetindo.
Mas o que é importante assinalar...
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – V.
Exª permite um aparte, Senador?
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Já considerei, nobre Senador.
O que é importante assinalar é que precisamos,
na reforma política, regulamentar devidamente a ques-
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tão das pesquisas eleitorais. Precisamos estabelecer,
no mínimo, que se proíba, 15 dias antes, a publicação
de qualquer tipo de pesquisa.
Concedo, nobre colega, o aparte a V. Exª.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Luiz Henrique, em primeiro lugar, queria cumprimentar V. Exª; em segundo lugar, o povo de Joinville,
porque – imagine V. Exª –, no final da tarde, em uma
véspera de eleição, sair o Jornal Nacional publicando uma pesquisa do Ibope em que um candidato está
18% na frente do outro candidato. E, mesmo assim,
o eleitor de Joinville não caiu no conto da pesquisa:
votou no candidato e deu uma maioria com mais de
10% na frente. Então, veja V. Exª que o povo de Joinville foi altamente...
O Sr. Inácio Arruda (Bloco/PCdoB – CE) – Isso
é que é um mensalão.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – ...politizado. Foi um povo extremamente inteligente, informado, que não caiu no conto da pesquisa. Uma pesquisa dessas é lamentável, é um atentado contra a
democracia. É tentar fraudar a vontade do cidadão,
a vontade do eleitor, que é o senhor da decisão final
em qualquer eleição. Mas a pesquisa vem exatamente
tentar fraudar essa vontade do cidadão, essa vontade
do povo. Um atentado à democracia! Por isso, queria
saudar V. Exª e dizer que realmente é necessário que
se faça alguma coisa para estancar imediatamente
essas fraudes que, no fundo, tentam ganhar a eleição
através de institutos de pesquisa, fraudando, assim, a
vontade da população. Quero saudar mais uma vez o
eleitor de Joinville, que não caiu no conto do vigário,
não caiu no conto da pesquisa, não caiu na mentira.
Saúdo V. Exª pela iniciativa de se pronunciar nessa
tarde. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. LUIZ HENRIQUE (Bloco/PMDB – SC) –
Agradeço a V. Exª.
Veja bem, o Congresso Nacional, no dia 10 de
maio de 2006, já havia, pela Lei nº 11.300, regulamentado essa questão, estabelecendo, no art. 35-A,
a proibição de divulgação de pesquisa por qualquer
meio de comunicação a partir do décimo quinto dia
anterior até às 18h do dia do pleito.
Então, essa é uma matéria que já foi objeto da
vontade do Congresso Nacional. Lamentavelmente, a
norma constitucional se impôs, no princípio de hierarquia das leis, e o Supremo entendeu que fixar esse
prazo por lei ordinária não seria o meio adequado. Por
isso, vou elaborar emenda constitucional nos mesmos
moldes da emenda do ilustre Deputado Luciano Zica
que foi apresentada em 2004.
Espero o apoiamento desta Casa, para que rapidamente possamos votar essa matéria e para que,
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já nas eleições de 2014, não tenhamos a publicação
de pesquisas 15 dias antes do pleito.
Era isso, Sr. Presidente, que queria comunicar a
esta Casa, pedindo a solidariedade de todos os seus
membros para esse dispositivo.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o
Sr. José Sarney, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João
Capiberibe.
Durante o discurso do Sr. Luiz Henrique, o Sr.
João Capiberibe, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, na condição de Líder do PCdoB, Senador
Inácio Arruda, vou fazer a leitura de um requerimento
para apreciação do Plenário desta Casa.
Requerimento nº 910, de 2012, da Senadora
Ana Rita, que requer licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa para participar de diligências da CPMI
da Violência contra a Mulher, a realizar-se no dia 12 de
novembro de 2012, na cidade de Campo Grande, Mato
Grosso do Sul; e de Audiência Pública da CPMI, no dia
13 de novembro de 2012, a realizar-se na Assembleia
Legislativa do Estado, conforme Requerimentos nº 491
e 383, de 2012. – CPMI – VCM, aprovados em 22 de
maio de 2012 e 20 de março de 2012, respectivamente.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 910, DE 2012
Requeiro, com fundamento nos artigos nos 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 de Campo Grande – MS,
no dia 12 de novembro de 2012, e de Audiência Pública
da CPMI, no dia 13 de novembro de 2012, a realizar-se na Assembleia Legislativa do Estado.
Sala das sessões, – Senadora Ana Rita.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando continuidade, eu concedo a palavra ao eminente Senador, como Líder do PCdoB,
Inácio Arruda.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
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Senador Benedito de Lira, das Alagoas, Srªs e Srs.Senadores, quero comunicar, em nome do meu Partido,
que nesse segundo turno das eleições municipais o
nosso Partido elegeu mais três prefeitos. Na cidade de
Contagem, Minas Gerais, o Deputado Estadual Carlin
Moura foi eleito com 65.9% dos votos, naquela importantíssima cidade mineira, e será, portanto, a maior cidade a ser governada pelo Partido Comunista do Brasil.
Elegemos Pedro Bigardi, Deputado Estadual,
São Paulo, para dirigir a também importantíssima cidade de Jundiaí, uma cidade que tem uma economia
exuberante, dinâmica, e que vai ter, também, um líder
destacado em direção da municipalidade.
Elegemos, em segundo turno, o Prefeito da cidade de Belford Roxo, no Estado do Rio de Janeiro, Sr.
Dennis Dauttmam. Isso aumenta a nossa responsabilidade de dirigentes políticos, no Brasil, conduzindo
importantes cidades dos Estados do Rio de Janeiro,
São Paulo e Minas Gerais.
Elegemos também, Sr. Presidente, em companhia
de aliados, o Vice-Prefeito da cidade de Rio Branco,
capital do Estado do Acre, em coligação com o Partido dos Trabalhadores, que elegeu o Prefeito daquela
importante cidade. São duas novas lideranças que se
destacam na eleição da cidade de Rio Branco, capital
do Estado do Acre. Lá elegemos o Vice-Prefeito, Sr.
Márcio, que foi Vice na chapa com o Partido dos Trabalhadores.
Elegemos no segundo turno, na importante cidade brasileira de São Paulo, a Vice-Prefeita Nádia
Campeão, ao lado do ex-Ministro e Professor Fernando Haddad, destacado Ministro da Educação. Com ele
ampliamos a rede de educação superior no Estado do
Ceará intensamente.
Tivemos inúmeras oportunidades de agradecer o
destacado trabalho de Haddad na ampliação da rede
federal de ensino superior pelo Brasil afora, especialmente no nosso Estado, tanto da Universidade Federal quanto com a criação da Universidade Federal do
Cariri, da Universidade Luso-Afro-Brasileira, Unilab, e
com a ampliação da rede do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Isso tudo tem grande significado. Agora ele vai
dirigir a cidade de São Paulo ao lado da Vice-Prefeita,
Nádia Campeão, do PC do B.
O nosso Partido também participou da eleição
de importantes prefeitos que disputaram as eleições
no segundo turno. Quero destacar, em nome de todos os que foram eleitos e aos quais cumprimento, a
eleição de Fortaleza, onde foi eleito o candidato que
apoiamos no segundo turno – porque participamos
com candidatura própria, eu mesmo fui candidato na
eleição em primeiro turno.
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Apoiamos o Deputado Estadual e também Presidente da Assembleia Legislativa Roberto Claudio, que
se elegeu neste domingo, numa disputa muito acirrada com o Partido dos Trabalhadores, que também é
nosso aliado, não só em muitas cidades no Estado do
Ceará como no plano do governo estadual e em muitas cidades do Brasil inteiro e no plano nacional com
a Presidente Dilma.
Contudo, a eleição, ali, foi disputada entre PSB
e Partido dos Trabalhadores, e nós apoiamos a candidatura de Roberto Claudio, que alcançou êxito nas
urnas na cidade de Fortaleza, elegendo-se prefeito da
nossa capital, a quem saúdo, desejando êxito, empenho, para enfrentar os dilemas dessa importante capital
nordestina, que é a cidade de Fortaleza, em relação a
qual nós temos uma dedicação especial. Cidade onde
nasci e me criei e onde espero contribuir e ajudar o
novo Prefeito da nossa cidade, o Sr. Roberto Claudio.
Sr. Presidente, quero, ao lado desse destaque da
votação em segundo turno das eleições, mostrar o crescimento do campo democrático, do campo popular, do
campo da esquerda. Fizemos alianças com importantes
partidos do cenário político brasileiro. Aliamo-nos, em
muitas cidades, com o Partido dos Trabalhadores; em
outras, com o Partido Socialista Brasileiro; com o Partido Democrático Trabalhista; com o PMDB, em muitas
outras cidades. Aliamo-nos com candidatura do nosso Partido, com o apoio do Partido dos Trabalhadores
em importantes cidades; com o PSB, a mesma coisa;
Manuela, candidata em Porto Alegre; Angela Albino,
candidata em Florianópolis.
Tivemos a candidatura da nossa colega Senadora,
numa destacada campanha, Vanessa Grazziotin, que
foi ao segundo turno, num desses pleitos dificílimos,
na cidade de Manaus, tendo uma votação destacada,
uma luta muito boa. Ela, que é uma guerreira, não
tendo conseguido êxito, mostrou esse trabalho amplo,
capaz de aglutinar forças.
Vejam o caso de Belém, onde apoiamos a candidatura do PSOL, do Edmilson. Depois, apoiamos, no
segundo turno, o Clécio, na candidatura de Macapá
pelo PSOL. Ele conseguiu êxito eleitoral, numa vitória
muito importante. Mostrou esse crescimento do campo
popular, do campo democrático, do campo da esquerda no Estado brasileiro.
Isso vai reforçando as expectativas para as batalhas vindouras, sobretudo reforço para a base política
da Presidente Dilma Rousseff, que precisa ampliar as
reformas estruturais no sentido popular, no sentido
progressista, no sentido de que o País avance, e que
se invista mais no seu crescimento, no seu desenvolvimento, sobretudo na distribuição da riqueza. Acho que
a eleição consolida e amplia esse espaço da nossa
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Presidente, dando-lhe mais capacidade de atuar no
cenário político nacional.
Entre todas as questões, a saúde foi muito destacada no debate político nacional, nas capitais e também nas cidades do interior. A segurança pública foi
um tema também abraçado por quase todos os candidatos, e a educação. Esses três temas, salvo alguma
exceção em um Município ou em outro, passaram a
ser destaque nas eleições.
Considero isso também muito importante, porque
fizemos com que temas que significam, com a presença
do Poder Público, distribuição de renda de qualidade...
Porque oferecer saúde pública de qualidade é, sim,
distribuição. Garantir segurança pública boa, também
preventiva, para que as ocorrências não existam, e
que a segurança não chegue depois. Fazer o trabalho
de prevenção com arte, cultura, lazer e, sobretudo – é
disto que quero falar –, com educação.
É aqui a questão chave. Essa é uma questão fundamental do nosso País. Essa é uma questão de exigência do desenvolvimento. Não há desenvolvimento de
qualidade, não há passo avançado se não investirmos
de forma substantiva na educação. A educação tem
que ser tratada nos três níveis de governo: nos Municípios, nos Estados e na União. São responsabilidades
múltiplas que têm que ser abraçadas pela sociedade,
mas conduzidas pelo Estado brasileiro.
E, aqui, Sr. Presidente, quero registrar, hoje, a
manifestação dos estudantes secundaristas, que vieram a Brasília, vieram ao Congresso Nacional, realizaram um ato na Câmara dos Deputados, cobrando a
votação da lei dos royalties não só para democratizar
a distribuição dos royalties, mas para determinar que
os royalties sejam utilizados para reforçar a educação
do povo brasileiro. Este é um caminho que temos discutido no Congresso Nacional: como não só garantir
a distribuição, mas destinar esses recursos de forma
a dar força à formação do povo brasileiro.
Royalties e Fundo Social do Pré-Sal. A legislação
tramita aqui, no Congresso Nacional, na Câmara e no
Senado. Eu mesmo sou autor de matéria já aprovada
na Comissão de Educação, que agora está nas mãos
do Líder do Governo nesta Casa. Espero que ele devolva rapidamente, porque já está há mais de três meses
nas mãos do Líder; aliás, mais de quatro meses nas
mãos do Líder do Governo, que precisa devolver essa
matéria, Senador Eduardo Braga, imediatamente, para
nós a discutirmos na Comissão de Assuntos Econômicos. Aprovamos por unanimidade na Comissão de
Educação. Agora precisa ser votada na Comissão de
Assuntos Econômicos, para tramitar na Câmara Federal. Na Câmara Federal, projetos que destinam os
royalties para a educação também tramitam, precisam
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ser aprovados para vir ao Senado. Que a gente possa
fazer essa conjunção de forças.
Veja o que ocorre, Sr. Presidente, no meu Estado, o Ceará. Com o esforço do Governo do Estado,
amparado substantivamente pela Presidência da República, temos ali alguns grandes empreendimentos.
Estamos construindo uma siderúrgica, uma fábrica de
laminados, uma refinaria de petróleo, entre grandes
empreendimentos. E o que ocorre? Ocorre que nós
estamos tendo que contratar trabalhadores fora não
só do Estado do Ceará, mas fora do Brasil, para trabalhar nas unidades fabris que começam a se erguer
no Estado do Ceará. Isso ocorre em Pernambuco, isso
está acontecendo no Brasil inteiro, porque não estamos preparando adequadamente a nossa população.
Só na nossa cidade de Fortaleza, Senador Eduardo Suplicy, quase 90% das crianças não estão na
creche. Isso ocorre também em Pernambuco, Alagoas,
Sergipe. É mais ou menos a mesma percentagem, a
mesma quantidade. Isso precisa ser alterado e sem
criar imposto novo, porque não estamos propondo
criar imposto novo, mesmo que se considere que foi
um erro inequívoco do Senado ter destruído a CPMF.
Até a Comissão Europeia agora acabou de aprovar
um imposto do cheque, digamos assim. Talvez, daqui
a pouco, alguém queira copiar, porque a União Europeia fez, os americanos daqui a pouco farão também,
aí a gente vai poder fazer.
Mas, sem criar um imposto novo, sem um tributo novo, nós podemos reforçar a educação brasileira,
dar sustentação à educação infantil, dar qualidade à
educação, dar garantias aos mestres, aos professores,
porque são eles que oferecem a qualidade. Sem eles,
sem um professor com dedicação exclusiva...
Vejam a sorte que, às vezes, cai nas nossas mãos.
Num daqueles vestibulares difíceis, eu e mais três irmãos fomos cair dentro da Escola Técnica Federal. E
os meus professores, Suplicy, lá na Escola Técnica,
nos anos 70, tinham dedicação exclusiva. Já naquela
época. A Escola Técnica Federal garantia dedicação
exclusiva, e você só podia dar aula naquela escola o
dia inteiro. O professor sabia quem era meu pai, minha
mãe; sabia das condições econômicas da minha família, dos meus colegas de classe, das minhas colegas,
acompanhava; sabia onde é que eu tinha mais dificuldade e mais facilidade. Tudo isso era possível com o
professor tendo dedicação exclusiva.
É preciso garantir meios que ofereçam não só o
piso. O piso é o mínimo; o piso é aquilo que você não
pode deixar de garantir para os professores, mas não
basta. É preciso fazer com que o professor não corra
como um louco a três escolas diariamente para ter o
mínimo que ofereça dignidade à sua vida. É aquele que
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nos ensina, é aquele que prepara os futuros médicos,
os futuros engenheiros, os futuros advogados, geólogos. Todos eles são preparados. E não há geólogo suficiente, não. Nós estamos precisando. Estamos tendo
que importar os geólogos, os físicos e os matemáticos.
Esses ganham salários ainda aviltantes no nosso País
e precisam, sim, desse reforço, e existe esse dinheiro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu propus que se usasse o Fundo Social do Pré-Sal,
que se destinassem 50% desse fundo. Há uma disputa,
Senador Suplicy, com outras prioridades: meio ambiente, várias outras pedem prioridade. É lógico que todas
têm razão, mas todas serão bem-atendidas se houver
educação de qualidade.
Por isso, concedo um aparte a V. Exª, Senador,
que se tem dedicado a esta causa de formar o povo
brasileiro, mestre que é.
V. Exª tem a palavra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me, Senador Inácio Arruda, iniciar dando boas-vindas
aos estudantes de fonoaudiologia da Universidade de
São Paulo, da PUC, e mais de todos os Estados brasileiros, porque hoje, à noite, oficialmente, no Brasil 21,
inaugura-se o Congresso Nacional de Fonoaudiologia, e são inúmeros os estudantes que visitam hoje o
Senado. Estão tendo agora a oportunidade de ouvi-lo.
Quero dar as boas-vindas, Sr. Presidente.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Eu amplio as boas-vindas de V. Exª, registrando que,
por iniciativa, na verdade, dos fonoaudiólogos, apresentei projeto de lei que obriga todas as instituições
a garantirem a todas as crianças que nascem fazer o
chamado teste da orelhinha, de emissões otoacústicas, para que elas tenham o direito ter identificada
uma possível surdez na hora em que nascem, para
que essa situação não seja revelada somente três,
quatro, cinco, seis anos depois, com um prejuízo, às
vezes, irreversível para as crianças.
Então, parabéns aos fonoaudiólogos de todo o
Brasil pelo seu congresso, que será aberto logo mais.
Espero encontrá-los lá, porque também estarei presente nesse importante evento.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu o
cumprimento por essa iniciativa tão relevante para os
fonoaudiólogos. Mas gostaria também de congratular-me com V. Exª pela vitória de Pedro Bigardi, que foi
companheiro no Partido dos Trabalhadores. Eu o conheço muito bem e estive em Jundiaí também para dar
força a ele, assim como à vitoriosa Nádia Campeão,
que deu uma contribuição notável durante a campanha
de Fernando Haddad. Foi com ele eleita. Acho que os
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dois formarão uma parceria notável, bem como aos
demais candidatos do PCdoB. Coloco-me à disposição,
através de V. Exª, de colaborar, no propósito que está
no programa de Fernando Haddad, em cooperação
com o Governo da Presidenta Dilma, do governo estadual, de caminhar na direção da transição do Bolsa
Família para um dia chegar à Renda Básica de Cidadania, seja lá em Jundiaí, seja em outras cidades. V.
Exª mencionou duas outras cidades...
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Contagem e Belford Roxo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Contagem e Belford Roxo. Pode contar comigo, Senador
Inácio Arruda, nessa batalha comum. Cumprimento-o
também por esse empenho, para que haja recursos suficientes, inclusive provenientes das riquezas geradas,
como o petróleo do pré-sal, a fim de que tenhamos,
na educação, assim como no financiamento da renda
básica, propósitos comuns que ajudarão a dar maior
dignidade e liberdade a toda a população brasileira.
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE) –
Agradeço a V. Exª e reforço, nessa nossa caminhada,
o pedido de apoio a todas as organizações municipalistas de prefeitos, de vereadores, de governadores de
Estado, porque sei que, sempre, quando se trata de
querer definir o uso dos recursos – aqui temos muitos
governadores, como o ex-Governador Aécio Neves,
que também apoiou o nosso candidato de Contagem;
agradeço esse apoio importantíssimo para a nossa
vitória na Cidade de Contagem –, é muito difícil você
convencer o prefeito de que, em vez de se usar os recursos livremente, do petróleo...
(Interrupção do som.)
O SR. INÁCIO ARRUDA (Bloco/PCdoB – CE)
–Então, sei que sempre há muita dificuldade, mas é
necessária essa ampla frente nacional, porque formar
o nosso povo, desde as crianças de dois anos de idade em diante, é muito importante para um projeto de
desenvolvimento para um país que quer garantir a sua
soberania, formar o seu povo. Portanto, essa é uma
questão fundamental, primordial, e os 50% do Fundo
Social do Pré-Sal são uma conquista que espero que
a gente consiga alcançar, votando aqui, no Congresso Nacional. Tenho certeza de que, aprovada essa lei,
ela será sancionada pela Presidenta Dilma Rousseff.
Agradeço, portanto, Sr. Presidente, a paciência
de V. Exª.
Muito obrigado.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Pela ordem, o Senador Aécio Neves.
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O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço a V. Exª,
ilustre Senador Benedito de Lira. Começo por agradecer
as menções, a manifestação do ilustre Senador Inácio
Arruda. Tivemos oportunidade, sim, de apoiar o candidato do PCdoB na Cidade de Contagem. Desejamos
ao prefeito agora eleito, Carlin, todo o sucesso. Ele
contará com as parcerias necessárias com o Governo
do Estado para fazer com que o Município de Contagem tenha as suas demandas efetivamente atendidas.
Uma segunda razão, Sr. Presidente, pela qual venho a esta tribuna é para agradecer a V. Exª e aos Srs.
Senadores pelo apoio à aprovação de um empréstimo
para o Governo do Estado de Minas Gerais, através
da Cemig, extremamente importante para resolver a
pendência da estatal mineira com o Governo do Estado. Portanto, fica aqui, de público, o nosso agradecimento, reiterando que, na semana que vem, teremos
outro projeto na mesma direção, que será submetido
a esta Casa.
Peço a V. Exª um minuto da atenção desta Casa,
para dizer que, hoje, Sr. Presidente, nós, mineiros, somos muito ciosos dos nossos valores e, especialmente,
daqueles que temos o privilégio de, ao longo da história, exportar para o Brasil. R Carlos Drummond de
Andrade é um desses. Exatamente hoje – acho que o
Senado da República não poderia ficar sem esse registro –, neste 31 de outubro, celebramos os 110 anos
de nascimento desse grande poeta mineiro e brasileiro.
O Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, Sr.
Presidente, capitaneia a ideia de que, em todos os dias
31 de outubro, comemoremos o Dia D, Dia de Drummond, e propõe essa homenagem como uma clara
contraposição a outro conhecido Dia D, para apagar a
guerra e saudar a liberdade, a imaginação e a aliança
entre homens de boa palavra.
Desde 2011, o acervo de Drummond encontra-se
sob a guarda do Instituto Moreira Salles, e a iniciativa
do Dia D, que anuncio hoje, aqui deste Plenário, conta,
neste ano, com a parceria de bibliotecas, de importantes
editoras e de livrarias brasileiras, espalhadas por todas
as regiões, da Prefeitura de São Paulo, e de outros
parceiros, que valorizam a poesia e a cultura nacional.
Tudo isso foi traduzido em uma série de eventos que
vêm ocorrendo no Rio de Janeiro, em especial, e em
outras localidades.
Drummond, Sr. Presidente, em muito sintetiza o
que é o Brasil. Poeta mineiro, criou uma poesia universal, que extrapolou os limites e as fronteiras das
Gerais. Em 1934, mudou-se para cidade do Rio de
Janeiro, para trabalhar com o Ministro da Educação
e Saúde Gustavo Capanema, outro notável mineiro,
nascido em Pitangui.
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Viveu o Modernismo, e o Modernismo exerceu
grande influência na sua formação. Autor de poemas,
como No Meio do Caminho e Poema de Sete Faces,
Drummond produziu uma obra que era facilmente
entendida e captada pelo grande público, o que o tornou um poeta extremamente popular, mas nem por
isso produziu uma obra que pudesse ser classificada
como superficial. Foi, também, tradutor de autores
como Balzac, Lorca, Molière, e foi jornalista, cronista,
ensaísta e ficcionista.
Portanto, Sr. Presidente, Drummond, acima de
tudo, foi um farol de inteligência e cultura, no Brasil do
século XX, que continuará a nos iluminar, no presente
e no futuro. Por isso, a iniciativa de comemorarmos,
a cada ano, o Dia D, Dia de Drummond. É importante
que seja lembrado e celebrado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
gostaria, Senador Aécio Neves, de associar-me à homenagem que tão merecidamente V. Exª presta aos 110
anos de Carlos Drummond de Andrade, que, conforme
salientou V. Exª, era um homem que pregava a paz, a
solidariedade entre os homens. Quando vemos, ainda,
nosso mundo tão conturbado, o nosso País, ainda, por
vezes, caracterizado por ações de criminalidade, de
violência; quando vemos o que acontece na Síria, ou,
às vezes, as ameaças entre Israel e Irã, então sempre
nos lembramos das recomendações de Carlos Drummond de Andrade. Se me permite então complementar o que V. Exª disse, eu acho tão belo este poema:
A bomba
é uma flor de pânico apavorando os floricultores
A bomba
é o produto quintessente de um laboratório
falido.
A bomba
é estúpida é ferotriste é cheia de rocamboles.
A bomba
é grotesca de tão metuenda e coça a perna.
A bomba
dorme no domingo até que os morcegos esvoacem
A bomba
não tem preço não tem lugar não tem domicílio.
A bomba
amanhã promete ser melhorzinha mas esquece (...)
E assim vai adiante até que ele chega ao final:
A bomba
é vigiada por sentinelas pávidas em torreões
de cartolina
A bomba
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com ser uma besta confusa dá tempo ao homem para que se salve
A bomba
não destruirá a vida.
O homem
(tenho esperança) liquidará a bomba.
Que coisa mais bela que justamente nos conduz
a ter forças para a realização de justiça, que nos garantirá um dia a paz entre toda a humanidade.
Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Mesa comunica aos Srs. Senadores que a
Presidência lembra ao Plenário que a sessão ordinária de amanhã, 1º de novembro, será não deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando sequência, convido o Sr. Senador
Tomás Correia para fazer uso da palavra.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente Benedito de Lira, que nos honra
presidindo a sessão neste momento, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar a presença na Casa do ilustre
Vereador Ronaldinho, do Município de Machadinho
D’Oeste, que está aqui nos honrando com a sua presença, juntamente com Manuel Borges e Julia Gracieli.
Então queria deixar aqui o meu abraço a Machadinho
D’Oeste, que está representado pelo ilustre Vereador
Ronaldinho.
Sr. Presidente, falo, nesta tarde, de estudantes.
Falo do Projeto de Lei nº 337, que apresentei à Casa
no dia 12 de setembro deste ano, com vistas a alterar
a Lei n º 10.260, de 12 de julho de 2001, para universalizar a adesão de estudantes e instituições de educação superior participantes do Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) ao Fundo de Garantia de Operações
de Crédito Educativo.
Considero importante dizer que, após os primeiros passos, a matéria chegou à Comissão de Assuntos Econômicos em 25 de setembro passado, e está
neste momento nas mãos da Relatora, Senadora Ana
Amélia, do Rio Grande do Sul.
O art. 1º da referida preposição propõe uma nova
redação para o § 11, do art. 5º, da citada Lei nº 10.260,
de 2001, que passaria a vigorar como segue:
“Art. 5º ............................................................
........................................................................
§ 11. A fim de atender ao disposto no inciso
III do caput deste artigo, as instituições de
educação superior participantes do Fies e
os estudantes contratantes de financiamento
para cursos superiores não gratuitos deverão
aderir ao Fundo de Garantia de Operações de
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Crédito Educativo, instituído pela União, nos
termos do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.087,
de 11 de novembro de 2009.”
Por sua vez, o art. 2º diz que a lei deverá entrar
em vigor após a sua publicação. No parágrafo único,
fica estabelecido que ela não alcançará contratos anteriormente firmados, bem como seus respectivos aditamentos. Finalmente, no art. 3º, propõe a revogação
do § 9º do art. 5º da Lei nº 10.260, de 2001, já citada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na parte
referente à justificativa, reconheço que o Fies, instituído pela Lei nº 10.260, de 2001, representa um grande
avanço para a área da educação superior e foi recebido
como um dos mais importantes meios de ampliação
do acesso ao ensino universitário no País.
Assim, nesses 11 anos de existência, graças aos
financiamentos obtidos junto ao órgão, mais de 800 mil
estudantes puderam seguir cursos de graduação em
escolas privadas.
Entretanto, apesar desses inegáveis benefícios
oferecidos aos universitários, o Fies sofreu desgaste ao longo do tempo, acumulou defeitos e passou a
necessitar de ampla revisão. Em 2010, por exemplo,
críticas ao seu sistema de financiamento se tornaram
frequentes, passaram a ameaçar o seu desempenho
e a preocupar os seus gestores.
Em meio a esse clima de insatisfação, surgiu o
“Movimento Fies Justo” – entre aspas –, que passou a
exigir mudanças nos empréstimos oferecidos pela instituição. Rapidamente, as demandas ganharam audiência
nos próprios ambientes governamentais e conquistaram apoio no Congresso Nacional. Com isso, algumas
alterações foram promovidas, tais como: facultou-se o
financiamento de 100% dos encargos cobrados pelos
estabelecimentos de ensino; reduziram-se as taxas
de juros; ampliou-se o período de carência dos beneficiários e alongaram-se os prazos para quitação de
financiamentos.
Por fim, a criação do Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc), bancado pela
União e com a esperada participação das instituições
de ensino, com a finalidade de melhorar o acesso dos
alunos mais pobres, que reclamavam dos requisitos da
fiança, logo revelou algumas falhas importantes. Para
as unidades de ensino superior não existe qualquer
compromisso de adesão ao Fundo, e, assim, apenas
um terço das mantenedoras do ensino superior privado
inscritas no Fies tomou a iniciativa de apoiá-lo.
Por outro lado, no que se refere diretamente
aos estudantes mais carentes, as dificuldades para
a obtenção de um financiamento continuam a existir.
Portanto, para ter acesso ao recurso garantido pelo
referido Fundo, o candidato precisa preencher pelo
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menos duas condições: ter renda familiar per capita
de até 1,5 salário mínimo ou ser bolsista parcial do
Programa Universidade para Todos (ProUni); e contar
com a adesão da instituição de ensino, na qual está
matriculado, junto ao Fundo Garantidor. No caso dos
outros estudantes, prevalece a exigência de apresentação de fiador ou, em caso contrário, a constituição
de grupos de fiadores solidários.
Como podemos verificar, Sr. Presidente, nobres
colegas Senadores e Senadoras, são inúmeras as
dificuldades enfrentadas pelos nossos estudantes,
sobretudo os mais pobres, os mais carentes, para a
obtenção de um financiamento junto ao Fies.
Dessa forma, para eliminar esses obstáculos e
facilitar a concessão de um financiamento estudantil
aos estudantes brasileiros que mais precisam, os mais
carentes, tomei a iniciativa de apresentar a proposição
que ora tenho a oportunidade de detalhar – como já o fiz.
Gostaria de dizer, ilustres Senadores e Senadoras, que, por se tratar de um intento de grande abrangência social e institucional, porque beneficia diretamente milhares de jovens estudantes universitários,
bem como o próprio Fies e as instituições de ensino
superior, tenho certeza de que poderei contar com o
esforço dos meus colegas nesta Casa.
Sr. Presidente, na verdade, o que se constata,
lamentavelmente, é que, para acesso a esse financiamento do Fies, o estudante carente praticamente
não consegue fiador.
É absolutamente impossível obter fiador para conseguir dar suporte a um financiamento dessa monta.
Quanto mais carente o estudante, quanto mais pobre
o estudante, mais difícil será obter fiador para financiar o curso dele.
Nós sabemos que no Brasil o instituto da fiança,
o instituto do aval, só se consegue daqueles que têm
algum poder econômico para dar garantia. E sabemos
que o estudante pobre, humilde, lá da periferia de uma
cidade qualquer, jamais conseguirá, jamais terá condições de obter um fiador a fim de proceder ao financiamento do seu curso.
É impossível, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conseguir um aval para o estudante carente.
É um acesso praticamente impossível nesses casos.
Eu queria trazer à Casa essa preocupação, neste
discurso que faço, mostrando a necessidade de se eliminar de uma vez por todas a exigência de avalista, a
exigência de aval para a educação. Afinal, a educação
é uma obrigação do Estado. A educação é um dever
do Estado. Por isso, é o Estado que deve arcar com
todas as consequências da educação, os custos, e
não transferi-los para o particular. O particular não tem
condições de avalizar custos financiados a longo prazo.
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Depois, o avalista, quando menos espera, recebe em
sua casa uma cobrança, uma execução, em razão da
inadimplência daquele estudante que ele nem lembra
que no passado avalizou. Conheço casos de pessoas
que, na verdade, avalizaram, assinaram aquele termo
na Caixa Econômica Federal e, anos depois, recebem
uma conta enorme para pagar.
Então, quem tem que dar garantia é o próprio
governo, quem tem que dar garantia é o próprio Poder
Público. Ele que é o responsável pelo ensino, Ele que é
o responsável pela educação; não pode transferir isso
para particulares, para o setor privado.
Sr. Presidente, eu tinha outro assunto para tratar,
mas estou vendo que há uma fila de oradores querendo
usar o horário, sobretudo das lideranças. Por isso, vou
encerrar meu pronunciamento, em homenagem aos
colegas inscritos para falar para que possam utilizar
o tempo, e vou ouvi-los do plenário.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Mesa agradece a V. Exª a brevidade do
pronunciamento e convida para fazer uso da palavra,
pela Liderança do PT, S. Exª o Sr. Senador Delcídio
do Amaral.
Aproveitando a oportunidade, prorrogo a sessão
por mais uma hora.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, venho a esta
tribuna hoje como Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, para tratar de um tema que preocupa a
todos os Senadores de todos os Estados brasileiros:
a questão do pacto federativo.
O Presidente Sarney criou a Comissão de Notáveis para estudar questões importantes como unanimidade do Confaz, incentivos, uma série de temas que
se refletem no dia a dia dos Estados, no pacto que tem
de existir, prevalecer pelas 27 unidades da Federação,
um pacto no sentido de harmonizar e trabalhar pela
redução das desigualdades regionais.
Sr. Presidente, venho aqui relatar uma reunião
que tive no Ministério da Fazenda com o Secretário
Executivo Nelson Barbosa. Tive a oportunidade de
transmitir a alguns Senadores, especificamente ao
meu Líder Walter Pinheiro, o resultado dessa reunião
muito objetiva, muito profícua, tratando basicamente
de quatro assuntos.
O primeiro assunto, Sr. Presidente, diz respeito
ao Fundo de Participação dos Estados. Até por decisão
do Supremo Tribunal Federal, nós precisamos aprovar
um novo Fundo de Participação dos Estados, Senador
Paim, ainda este ano, porque o atual foi considerado
pelo STF inconstitucional.
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Foi um diálogo muito produtivo. O Senador Walter Pinheiro é o Relator do novo FPE na Comissão de
Assuntos Econômicos – estava falando com o Senador Ferraço agora, há poucos minutos, sobre isso – e,
sem dúvida alguma, as ponderações do Ministério da
Fazenda vêm ao encontro do pensamento de muitos
dos Senadores – o Senador Ferraço concorda com
esse encaminhamento –, mas especialmente ao encontro dos pontos de vista do Senador Walter Pinheiro.
Importante também é que, como o FPE está absolutamente alinhado com o FPM, nós teremos uma
boa oportunidade para discutir propostas que hoje estão na Comissão de Assuntos Econômicos para tornar
o FPM mais justo, para tornar a distribuição do FPM
mais justa. Talvez fosse o caso de apresentar uma proposta linear, em função do número de habitantes de
cada Município, e não os degraus que hoje prejudicam
muito os Municípios, principalmente quando existem
reduções, às vezes até pequenas, de pessoas vivendo
nessas cidades: reduções populacionais às vezes de
50, 100 ou 200 habitantes e que levam aquele Município a um patamar de recolhimento menor do FPM.
Portanto, fruto disso, nós começaremos a trabalhar intensamente nisso, meu caro Presidente Senador
Benedito de Lira, que é membro titular da Comissão
de Assuntos Econômicos. Nós temos sinal verde para
elaborar uma proposta e votar essa proposta ainda
este ano na Comissão de Assuntos Econômicos. Esse
é um tema que preocupa toda a Federação brasileira,
e acho que temos reais condições de construir uma
proposta dentro do balizamento que o Ministério da
Fazenda hoje apresentou, ou ponderou, na reunião
que tive com o Secretário Executivo Nelson Barbosa.
O segundo tema, Sr. Presidente, são os incentivos.
V. Exa sabe muito bem que muitos Estados – inclusive
à luz da Constituição Federal, que determina que nós
precisamos fazer um esforço grande, os governadores precisam fazer um grande esforço para diminuir as
desigualdades regionais, de que eu falei logo no início
aqui – aprovaram incentivos nas Assembleias Legislativas, e não o fizeram no Confaz. Por quê? Porque, no
Confaz, todas as votações têm que ser por unanimidade, e os Estados mais desenvolvidos bloqueavam
essas aprovações. Os governadores correram para as
Assembleias Legislativas e implantaram esses incentivos. Esses incentivos também foram considerados
pelo Supremo Tribunal Federal inconstitucionais, e com
efeito vinculante, em função de sentenças anteriores
do próprio STF.
Essa reunião foi importante porque tivemos a
oportunidade de discutir isso e, ao mesmo tempo, colocar no centro dos debates a questão da unanimidade
no Confaz, eventualmente mantendo a unanimidade
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ou, dentro de uma proposta do Senador Ferraço, acabando com a unanimidade, mas colocando pelo menos
um representante por região e resolvendo de uma vez
por todas esse problema dos incentivos. V. Exa sabe,
Senador Benedito de Lira, meus caros companheiros
Senadores e Senadoras, o que representa a inconstitucionalidade desses incentivos para os Estados, e
especialmente para a população.
O terceiro ponto, também de fundamental importância – eu procurei ponderar junto ao Ministério
da Fazenda – é o indexador da dívida. Se todas as taxas da economia caíram, por que os indexadores das
dívidas dos Estados não devem cair também? Isso é
lógico demais. Houve uma proposta do Governo, de
fazer a correção pela Selic, questionada por muitos
Senadores. Surgiram propostas, como a do Senador
Dornelles, de se utilizar eventualmente o IPCA, e eu
coloquei isso na reunião com o Secretário Executivo
Nelson Barbosa. Mas nós não podemos parar aí.
Há a questão do percentual de recolhimento da
receita líquida corrente. Diminui de 15% para 9%, por
exemplo. Fazendo um acordo nessa diferença, Senador
Ferraço, para que ela venha a ser aplicada em projetos
de infraestrutura nos Estados, de comum acordo com
o Governo Federal. Investimentos, em obras estruturantes para esses Estados, que garantam a logística
necessária para que esses Estados se desenvolvam.
Quero, Sr. Presidente, dizer a V.Exª que entendo
que essa reunião nos conduziu, primeiro, a recomeçar, retomar esse processo de discussão dentro do
Senado, dentro da Comissão de Assuntos Econômicos; e, ao mesmo tempo, aproveitando os projetos
legislativos de autoria de vários Senadores, colocar
esses projetos andando, eventualmente até por meio
de substitutivos que nos levem efetivamente a atacar
esses três pontos fundamentais: FPE, importantíssimo; os incentivos e a dívida que os Estados precisam
efetivamente equacionar.
Eu vi, recentemente, alguns governadores manifestando preocupação com relação a isso. O próprio
Governador do meu Estado manifestou recentemente
essas preocupações, no meu ponto de vista, equivocadamente, criticando o Governo Federal, que tem
sempre sido um parceiro de Mato Grosso do Sul, é
o maior investidor do nosso Estado, para dizer que o
Governo Federal está muito preocupado com essas
questões mesmo. E, sem dúvida nenhuma, aguardava o final das eleições para retomar esse debate. Portanto, a Presidenta Dilma, o Ministério da Fazenda, o
Governo Federal estão extremamente preocupados e,
sem dúvida nenhuma, vai dar prioridade para esses
três temas, porque são fundamentais para a Federação. Portanto, se alguém diz que o Governo não se
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interessa por esses três temas, está equivocado. Não
é esse o encaminhamento e não é essa a posição do
Ministério da Fazenda, o condutor dessas negociações,
com os demais secretários de Estado, com o Confaz
e com o Congresso Nacional e, especialmente, o Senado Federal.
Muitas dessas propostas, Sr. Presidente, podem,
seguramente, passar por resoluções do Senado e podem passar por projetos de lei dos próprios Senadores ou Senadores ou, eventualmente, substitutivos a
esses projetos de lei.
Portanto, fiquei muito confiante, fiquei otimista
com a reunião que tive hoje no Ministério da Fazenda e quero, aqui, transmitir ao meu Estado – porque
noticiaram como se o mundo fosse acabar amanhã –
que nós todos, Senadores, temos muita responsabilidade com relação a esse tema. Isso não é só no meu
Estado, Mato Grosso do Sul; todos os Estados estão
preocupados com isso. E cabe ao Senado, como Casa
da Federação, efetivamente realizar esse trabalho e
cumprir esse cronograma apertado, aprovando essas
matérias que são fundamentais para os nossos Estados até o final de dezembro.
Esse é, portanto, um tema sério, é um tema grave.
Nós não podemos politizar esse assunto, até dando
uma impressão de que, para apagar alguns resultados negativos ou resultados ruins nas eleições que
acabaram domingo, começamos a criar uma espécie
de “Guerra Santa”, levando preocupação a nossos cidadãos e cidadãs, quando, na verdade, o Senado, os
Senadores e Senadoras estão absolutamente atentos
a essas questões e não vão deixar de assumir o seu
papel, esse compromisso com a nossa gente e com
os nossos Estados.
Os assuntos estão, portanto, sendo conduzido
com extremo cuidado, porque são complexos. Confio
na competência dos Senadores e Senadoras que vão,
efetivamente, apresentar propostas que, sem dúvida
nenhuma, esta Casa aprovará, trazendo um novo momento para os Estados e, acima de tudo, com a responsabilidade, através desses três temas, de garantir um
futuro cada vez melhor para as unidades da Federação
brasileira, para a nossa gente e para o nosso povo.
E, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, tratei da questão dos royalties. Quero aqui deixar registrado que o
relatório que está na Câmara dos Deputados, do meu
ponto de vista, pelo menos olhando o meu Estado,
não atende àquilo que Mato Grosso do Sul esperava.
E tenho muitas preocupações, Sr. Presidente, se esse
texto que está sendo aprovado na Câmara passar incólume pelo Senado. Tenho a impressão nítida de que
o projeto de lei dos royalties deve entrar por 2013, da-
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das as dificuldades que esta semana percebi no que
se refere ao texto da Câmara.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui registrar que
fiquei extremamente otimista em função dos resultados dessa reunião que tive no Ministério da Fazenda.
E o nosso Líder, Senador Walter Pinheiro, ao longo da
próxima semana, cuidará especialmente desses temas
para que a CAE, até dezembro, analise e aprove esses
projetos, que são fundamentais para os nossos Estados.
Nós não estamos parados! Todos os Senadores
estão extremamente preocupados com o andamento
dos quatro projetos, especialmente desses três primeiros: o FPE – volto a repetir –, os incentivos e a dívida
dos Estados.
Portanto, Sr. Presidente, nós temos uma longa caminhada pela frente na Comissão de Assuntos
Econômicos e no Senado Federal, que é a Casa da
Federação.
Eu concedo o aparte ao Senador Ferraço; em
seguida, à Senadora Ana Amélia, com muito prazer.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – Senador Delcídio do Amaral, apenas para cumprimentá-lo,
e cumprimentá-lo porque V. Exª, com a autoridade que
tem, não apenas como Senador, também como Senador, mas como Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, lidera e tem coordenado, tem movido mentes e corações na direção de sensibilizar não apenas
o Senado Federal, mas também o Poder Executivo na
direção de nós, agora, com a conclusão do processo
eleitoral, que é sempre um processo muito rico, muito
fértil, quando as cidades fazem as suas escolhas, pelos
seus melhores caminhos, priorizarmos, aqui no Senado, esses temas que são de absoluta relevância para
a Federação brasileira. Eu terei oportunidade de ir â
tribuna, mas não poderia deixar de fazer esse registro.
V. Exª tem honrado a Comissão de Assuntos Econômicos. Eu fico muito feliz de ter votado em V. Exª para
meu Presidente na Comissão de Assuntos Econômicos,
uma comissão muito importante. Fico muito feliz em
ver V. Exª trazer, numa tarde-noite como esta, notícias
tão otimistas sobre temas tão relevantes, com dimensão de impactar a vida e o dia a dia dos brasileiros. É
sabido que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
prazo até dezembro para que o Congresso Nacional
pudesse estabelecer novos critérios para a repartição
do Fundo de Participação que é composto pelo IPI e
pelo Imposto de Renda. Se isso não acontecer, esses
recursos não poderão mais ser transferidos para os
Estados federados, e nós estaremos colapsando um
conjunto grande dos Estados que tem no FPE a sua
mais importante fonte de financiamento, não apenas de
manutenção de sua máquina pública, mas também de
investimentos e de políticas públicas. Não é o caso do
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meu Estado, o Espírito Santo, onde o FPE representa
de 6% a 7% de nossa arrecadação. Mas nós não podemos deixar de exercer aqui a nossa solidariedade
federativa. Ainda que seja o nosso primeiro compromisso defender os nossos Estados – como V. Exª faz
com o seu Estado, Mato Grosso do Sul –, precisamos
ter um olhar federativo sobre o conjunto dos interesses dos Estados brasileiros. E é sabido que, para um
conjunto grande de Estados, o FPE corresponde a
50%, 60%, da sua arrecadação. De modo que quero
cumprimentá-lo por essa atividade, por essa atitude,
por essa iniciativa de, efetivamente, priorizar e pautar
esses que são temas da maior relevância para os Estados brasileiros. Parabéns a V. Exª! Estou ávido para
que, a partir de segunda-feira, sob sua liderança, do
Senador Walter Pinheiro, do Senador Benedito de Lira,
que é o Presidente da Comissão de Desenvolvimento
Regional, possamos nos debruçar e concentrar a nossa
energia nessa que é uma pauta, esta sim, essencial e
interessa à população brasileira. Muito obrigado a V.
Exª pela condescendência com o aparte.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– Muito obrigado, Senadora Ferraço. Agradeço muito a
V. Exª, um Senador muito aplicado e que se preocupa
muito com esses temas fundamentais para o desenvolvimento do País e do seu Estado, o Espírito Santo.
Ouço a Senadora Ana Amélia.
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Caro Senador Delcídio do Amaral, quero apenas aduzir uma
preocupação que tenho a respeito do debate da questão federativa, muito bem abordado por V. Exª. Quero
também ressaltar a iniciativa oportuna da Comissão de
Assuntos Econômicos, presidida com muita habilidade
e competência por V. Exª, de convidar o Presidente e o
Relator da comissão de notáveis, que tratou da questão
do pacto federativo, respectivamente Nelson Jobim e
Everardo Maciel. Uma das minhas preocupações reside no fato de que nós estamos tratando da relação
entre União e Estados...
(Interrupção de som.)
A Sra. Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – (...) e não
estamos cuidando, Senador Delcídio, de incluir nisso
um ente federativo que é, eu diria, o mais sacrificado
em todo o processo: os Municípios. É uma crise muito
grave que estão vivendo os Municípios, por conta de
o Governo ter retirado ou reduzido o IPI, que é uma
das principais fontes de recursos na composição do
FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Para a
maioria dos Municípios de até 5.000 habitantes, essa
é a grande fonte de receita. Portanto, penso que precisamos incluir no debate a questão dos Municípios,
tão séria e, talvez, mais grave ainda do que a situação
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da relação dos Estados com a União nesse processo. Então, creio que a sensibilidade política de V. Exª,
conhecendo bem o seu Estado, que não é diferente
do Rio Grande do Sul, V. Exª terá Municípios vivendo
situação de dificuldade financeira, como há no meu
Estado. Então, estamos falando pela generalidade do
problema no País que é a situação dos Municípios.
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT –
MS) – Muito obrigado Senadora Ana Amélia. Só queria registrar que nós tratamos também sobre o Fundo
de Participação dos Municípios nessa reunião com o
Ministério da Fazenda, exatamente pelas razões que
V. Exª muito bem apontou aqui: a preocupação com o
ente onde efetivamente a vida acontece, o mais frágil
deles, que são os Municípios. Não tenho dúvida nenhuma de que a observação de V. Exª é muito pertinente.
Sr. Presidente, se V. Exª me der um tempo um
pouquinho maior para concluir, gostaria de registrar
que vamos ter, na semana que vem, se as agendas
coincidirem, um debate com a comissão de notáveis,
porque já olhamos alguns pontos do relatório daquela
comissão e estamos muito preocupados com algumas
conclusões ali tiradas.
(Interrupção do som.)
O SR. DELCÍDIO DO AMARAL (Bloco/PT – MS)
– (...) em caráter extraordinário, no mesmo dia que
aprovamos vários financiamentos para Estados da
Federação, aprovamos um requerimento, em caráter
excepcional, pela urgência do assunto – e, para tanto, não seguimos os atos da Comissão de Assuntos
Econômicos, dada a urgência desse assunto –, para,
possivelmente, fazer semana que vem essa audiência
pública e discutir com a comissão de notáveis vários
tópicos, do nosso ponto de vista, bastante polêmicos.
Acho que nada melhor do que uma audiência pública,
com Senadoras e Senadores participando, até fruto do
que a Senadora Ana Amélia acabou de falar.
Para concluir, Sr. Presidente, é muito importante
que votemos essas matérias, como FPE, como incentivos e o serviço da dívida dos Estados, porque senão
o Congresso, sem dúvida nenhuma, vai ficar devendo
em 2012. E se dois desses pontos – FPE e incentivos – foram já declarados inconstitucionais, exigindo
um posicionamento do Congresso, nós não podemos
nos omitir. Portanto, precisamos trabalhar para fechar
e concluir esse assunto até dia 31 de dezembro de
2012, para começarmos 2013 bem e tendo cumprido
a nossa missão aqui no Congresso Nacional.
Muito obrigado, meu caríssimo Presidente, Senador Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Mesa agradece ao nobre Senador Del-
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cídio do Amaral. V. Exª é peça fundamental no debate
dessas matérias, considerando que é na Comissão de
Assuntos Econômicos que elas tramitam.
Já tive uma conversa com o Senador Pinheiro
no sentido de que possamos nos reunir na próxima
terça-feira, a fim de fazermos um confronto entre o
relatório que S. Exª está apresentando e o relatório
que estamos apresentando na Comissão de Desenvolvimento Regional.
Temos absoluta certeza de que V. Exª irá priorizar
esses temas na Comissão de Assuntos Econômicos,
até para que possamos nos desincumbir dessa missão
que está determinada ao Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Comunico aos Srs. Senadores que a Presidência designa, como membro titular, o Deputado
Miro Teixeira, em substituição ao Deputado André Figueiredo, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 575, de 2012,
conforme o Ofício nº 445, de 2012, da Liderança do
PDT na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 445/2012 Lid/PDT
Brasília, 31 de outubro de 2012
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 2º, § 4º, da Resolução nº
1/2002 do Congresso Nacional, indico em substituição ao meu nome, na condição de membro titular da
Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória nº 575/2012, o Deputado Miro Teixeira, PDT/RJ.
Atenciosamente, – Deputado André Figueiredo,
Líder do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Dando sequência à lista de oradores inscritos,
concedo a palavra a S. Exª o Senador Jorge Viana,
pelo maravilhoso Estado do Acre.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito
obrigado, querido amigo e colega Senador Benedito
de Lira, que preside a sessão nesta tarde noite.
Queria cumprimentar as Senadoras e os Senadores. Cumprimentar o Senador Delcídio do Amaral
pelo belo pronunciamento que acaba de fazer. Vou me
referir também no meu pronunciamento a esse tema,
daqui a pouco.
Fiquei muito feliz de ver que V. Exª, como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tomou
providências hoje no sentido de estabelecer uma agenda de trabalho afinada com o Ministério da Fazenda,
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com o Governo, com os Líderes desta Casa, que atendem aos interesses do nosso País, especialmente com
a missão que temos de nos posicionar em relação à
decisão do próprio Supremo que envolve o FPE, ao
trabalho da Comissão de Notáveis, e eu penso que
esse é o caminho.
Eu mesmo sou signatário de um projeto – a ele
vou me referir aqui –, apresentado pelo Senador Randolfe, Senador Romero Jucá e outros colegas Senadores, no sentido de trabalhar o tema do FPE, que está
tão na ordem do dia no nosso País. Com a flexibilização
de IPI, com a situação dos reflexos da crise econômica
mundial e as medidas que o nosso Governo tem de
adotar para que o Brasil não embarque num processo de recessão, como vivem a Europa e os Estados
Unidos, isso afeta diretamente a vida de Municípios e
Estados. Então, acho que o Congresso, que faz as leis,
tem de trazer esse assunto para cá. Vamos debater e,
especialmente, não ficar refém dos prazos que o próprio Poder Judiciário estabelece.
E, aí, eu acho esse limite inaceitável. Nós temos
de ter o prazo necessário para reformular essa lei, como
estabelece a Constituição, e estou certo de que o espaço adequado para esse debate acontecer, no tempo
certo, é a CAE, a Comissão de Assuntos Econômicos.
E eu acho que um ponto de partida – eu não vejo
problema nisso – podem ser, sim, os projetos que estão tramitando na Casa, esse entendimento que V. Exª
trouxe e, também, a proposta da Comissão de Notáveis.
Vamos debater isso. Essa audiência pública eu acho
que é um bom ponto de partida, e eu parabenizo V. Exª.
Mas, Sr. Presidente, antes de entrar neste assunto, que vou compartilhar com todos que estão nos
acompanhando na TV Senado e na Rádio Senado,
eu queria fazer uma referência a ontem, quando eu
fiz um pronunciamento aqui na Casa, falando sobre
as eleições do Acre, celebrando com o povo de Rio
Branco, especialmente. Registrei, inclusive, a vitória de
oposicionista no interior do Estado. Lamentei porque
perdemos prefeituras para nós importantes, como Xapuri, Brasiléia e tantas outras, mas isso é parte do processo democrático. Então, celebrei aqui a conquista de
prefeituras como Thaumaturgo, Bujari, Feijó, Tarauacá
e, especialmente, também a nossa Rio Branco, onde
vive a metade da população.
E, logo que me ausentei, o Senador Sérgio Petecão, na ausência, fez referência ao processo eleitoral,
queixando-se, falando que foi um processo violento. E,
como ele disse e questionou o meu posicionamento,
eu externei aqui a verdade. Agora, no Acre, a gente
usa um termo que pode não ser compreendido por
alguns, mas lá se fala assim: “O discurso do Senador
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Petecão, com todo o respeito, está mais para o choro
do surubim do que para outra coisa”.
Quando se perde, tem que se aceitar isso como
um fato. Faltou voto.
No Acre, existe uma tradição sobre quem perde:
os que ganham fazem charges sobre uma balsa que
desce até Manacapuru. Isso é parte do folclore político do pós-eleição. Eu já fiz várias vezes essa viagem.
A gente sofre um pouco com os “piuns”, com outras
coisas, mas passa.
Agora, o mais importante depois de uma eleição
é descer do palanque, é aceitar o resultado das urnas
e começar o trabalho, que é o que eu tenho feito. Mas,
lamentavelmente, o Senador Sérgio Petecão inclusive
foi deselegante com o Governador Tião Viana.
Só estou falando aqui, mesmo na ausência dele,
que está em viagem, porque ele falou na ausência nossa. Eu estava aqui no plenário, falei das eleições, não
custava nada ele ter pedido um aparte, e nós termos
feito um debate com as diferentes opiniões.
Mas, com todo respeito à ausência dele, eu queria
primeiro dizer que a Justiça Eleitoral do Acre foi exemplar, agiu corretamente, não tentou substituir o papel do
eleitor nem dos candidatos. Parabenizei o Presidente
do TRE, Desembargador Pedro Ranzi, ontem; faço o
mesmo registro aqui hoje. Todos os funcionários da
Justiça, promotores, juízes, agiram dentro da lei, diferente da eleição de 2010, quando alguns poucos agiram ao arrepio da lei, desrespeitaram a Constituição
e prejudicaram a eleição.
O mais grave foram as acusações do Senador ao
Delegado de Polícia Enilson Farias. Ele é uma figura
respeitada no Acre, nos ajudou a desmontar o crime
organizado, trabalhou dentro do Ministério Público do
Estado o tempo inteiro. Tenho a honra de ter acrianos
como ele lutando, trabalhando nas polícias. Ele é antes
de tudo um policial, é antes de tudo um funcionário do
Estado e não de governos. É uma pessoa respeitada.
Aqui no plenário, lamentavelmente, o Senador
não se prendeu aos fatos, à verdade, agrediu o profissional e toda uma equipe que fez um trabalho com
zelo sobre uma notícia de um eventual atentado que
teria ocorrido à casa do Senador, em que a perícia
foi feita dentro da técnica, com zelo, com respeito. É
muito grave a possibilidade de um atentado a qualquer
cidadão brasileiro, e um Senador da República dizendo que sofreu... Todo o aparato foi colocado, Polícia
Federal, polícia, e o problema é que não encontrou
absolutamente nada.
As provas todas desfizeram essa versão. Isso
consta num processo. O Delegado Emilson, que é
Diretor de Polícia, está encaminhando para a Polícia
Federal todo o trabalho feito, a perícia feita. Esse traba-
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lho está sendo encaminhado para o Ministério Público,
e acho que ele tem que ser tratado com a dimensão
que o assunto requer e com o respeito ao Senador
Sérgio Petecão. Mas, lamento! Não dá para a Polícia
confirmar uma versão que não corresponde aos fatos.
Então, eu não quero entrar no mérito. Já sofri
ameaças de morte. Acho que isso é muito grave. Qualquer questão vinculada à vida das pessoas tem que
ser tratada com respeito e com toda a atenção pelas
autoridades e pelas instituições. E não foi diferente no
Acre. As autoridades e as instituições trataram.
O Senador Anibal pede um aparte, e eu o concedo com muita satisfação.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Jorge Viana, eu tive todo o cuidado de ler com atenção
as notas taquigráficas do discurso proferido ontem pelo
Senador Petecão. Imediatamente, liguei também para
o Diretor-Geral de Polícia Civil, Dr. Emilson Farias, e
pude detalhadamente obter as informações. Primeiro
de tudo, quando o Senador Petecão disse que havia
sofrido ataques à sua casa, o Diretor-Geral de Polícia
Civil parou tudo o que estava fazendo para exatamente
proceder à investigação, justamente porque um ataque
a um Senador é um ataque à República Federativa
do Brasil, e isso exige a máxima responsabilidade do
serviço de polícia e de segurança do Estado. E o Dr.
Emilson, com sua equipe, procurou trabalhar com a
máxima precisão. Ao chegar no local, não conseguiu,
com a equipe técnica, com os peritos, identificar nenhum ponto de impacto que atestasse que tinha havido qualquer contato, qualquer toque de uma bala. Ele
fez isso com todos os cuidados e montou um inquérito
instruído com todas as informações, de tal forma que
levou as conclusões desse inquérito à Polícia Federal,
ao Ministério Público e também a encaminhou ao Senado da República, porque o Senador Petecão também
deu uma entrevista na Rádio Senado colocando essa
possibilidade. E o Dr. Emilson mostrou claramente que
não houve nenhum indício de qualquer ataque. A única
coisa que aconteceu foi que, próximo à rua do Petecão, havia uma ocorrência. Nessa ocorrência, por um
assaltante, acabou havendo uma troca de balas com
um policial militar. O assaltante acabou sendo atingido.
Foi preso imediatamente. Primeiro, foi atendido pelo
Samu; depois, foi preso, mas todas as testemunhas que
estavam nas proximidades foram ouvidas, e ninguém
confirmou qualquer atentado à residência do Senador
Petecão. Agora, infelizmente, essa é a realidade. O fato
de o Senador Petecão levar à opinião pública a ideia
de que está sofrendo um atentado, cria todo um estado de medo inexistente, e isso, realmente, é lamentável. Nós tivemos, no Acre, eleições limpas. Perdemos
eleições em alguns Municípios, ganhamos em outros,
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vencemos a eleição na capital, que é a principal referência populacional e eleitoral do Estado, então, sem
dúvida, vencemos o colégio eleitoral mais importante. Lamentamos que esse tipo de episódio continue
a se repetir, porque, nas eleições de 2010, já houve
também um suposto atentado à produtora que fazia
a propaganda do Senador Petecão. Agora, recorre-se
ao mesmo expediente, dizendo-se que sua residência
sofreu atentado a balas, mas o fato é que a perícia
técnica não detectou qualquer indício de que tenha
sido atingida a residência do Senador Petecão, nem
na parede, nem no muro, nem na caixa d’água, nem no
telhado. Não houve qualquer indício. Um projétil que a
polícia diz que identificou no local foi levado para exame de balística, mas ninguém sabe por quanto tempo
ela estava no quintal ou qual é a origem. O fato é que
não há qualquer indício, a partir da perícia técnica, de
que tenha havido esse atentado à residência do Senador Petecão. Agora, é claro, se tivesse havido, com
toda certeza, nós estaríamos plenamente solidários
com ele, porque isso seria um atentado à República,
seria um atentado à representação do Acre, porque
o Senador Jorge Viana, o Senador Petecão e o Senador Anibal Diniz são os representantes do Acre, e,
com certeza, a polícia faria a identificação e a investigação no sentido de encontrar os responsáveis. Mas
o fato é que não houve qualquer indício de que tenha
havido esse ataque a balas, como foi dito, à casa do
Senador Petecão.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Anibal. Só lamento a ausência do
Senador Sérgio Petecão, mas, de fato, eu não posso
deixar de registrar que todo cuidado pelo aparato policial do Estado foi tomado no sentido de proteger o
Senador, mas, lamentavelmente, o resultado oficial,
a perícia toda é que não houve nenhum atentado. O
episódio a que o Senador Anibal se refere foi longe da
casa dele. De fato, essa é a versão colocada oficialmente, com base em perícia, pela polícia.
Mas, obviamente, se nas investigações que porventura a Polícia Federal e o Ministério Público façam
for identificada qualquer coisa parecida com atentado,
eu serei o primeiro a pedir providências porque, independentemente de quem seja a pessoa, todos nós
temos o direito de ficar em casa ou na rua sem correr
risco. Esse direito é do Senador Sérgio Petecão e de
qualquer outro cidadão. Eu, certamente, estaria junto
com o colega, solidário a ele, no caso de qualquer indício de ameaça ou mesmo de um atentado.
Então, só quero fazer esse esclarecimento porque
o Delegado, o Diretor-Geral de Polícia Emilson Farias
agiu com muito profissionalismo e não merece ter a
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sua imagem, a quem o Acre deve tanto, por sua dedicação, maculada, aqui da tribuna do Senado.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no
dia de ontem, nós tivemos aqui um ato dirigido pelo
Presidente Sarney, que foi o ato em que a comissão
de notáveis, que estava fazendo uma revisão no sistema do federalismo do Brasil, entregou para o Presidente Sarney um documento com as propostas da
Comissão; um relatório parcial da comissão do pacto
federativo, conhecido.
Essa matéria está fartamente colocada na imprensa. A Comissão foi presidida pelo ex-Parlamentar, ex-Presidente do Supremo, ex-Ministro da Defesa
Nelson Jobim. Teve a presença do Bernardo Apy, para
citar alguns notáveis, que é uma pessoa que tem um
acúmulo grande nessa área; o ex-Ministro João Paulo
dos Reis Velloso; Ives Gandra; Adib Jatene; Luís Roberto Barroso, entre tantos outros notáveis.
Ontem, tive a oportunidade de passar na cerimônia e ainda presenciar a fala do ex-Ministro Jobim. Ele
fez afirmações muito fortes, como a de que o sistema
do federalismo do Brasil é predatório. Ele fala que nós
precisamos fazer uma transição do federalismo predatório para o solidário. Ele levanta a necessidade
de se promover mudanças importantes, que possam
impactar, como dívida dos Estados; Código Penal, em
relação à guerra fiscal, e, obviamente, um tema que
para mim é muito importante, como acreano, que é o
Fundo de Participação dos Estados, as tidas compensações, e tantos outros assuntos que estão na ordem
do dia nesta Casa.
Eu venho à tribuna do Senado para tratar desse
tema que entendo da maior importância.
Temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal
que determina – e aí já é estranha a decisão – que,
ainda este ano, o Senado estabeleça um novo regramento para os repasses do FPE – Fundo de Participação dos Estados.
Antes de mais nada, solicito ao Presidente da
Casa, ao Presidente desta sessão – vou encaminhar
um expediente ao Presidente Sarney – que encaminhe expediente ao Presidente do Supremo, solicitando
que não se faça o cumprimento de uma decisão do
Supremo, que entendeu inconstitucional a partilha do
Fundo de Participação dos Estados; que não se faça
a partir de um calendário estabelecido pelo Supremo,
mas se faça a partir de um calendário estabelecido
pelo Senado Federal, e que o tempo seja o adequado
para que se cumpra a decisão judicial, mas, ao mesmo
tempo, que se estabeleça algo que seja adequado para
a República Federativa do Brasil, que seja adequado
para o fortalecimento do pacto federativo, e não para
o enfraquecimento dele.
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Todos nós sabemos da importância do pacto federativo desde a leitura do art. 1º da nossa Constituição
Federal, que nos informa que a República Federativa do
Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal e que se constitui
em um Estado democrático de direito.
Há tendências históricas concentracionistas que
ainda podem ser verificadas pela arrecadação desigual da União, com 64% dos impostos arrecadados.
A gente identifica essa centralização em 64% dos impostos arrecadados. Os Estados arrecadam 23%, e
os Municípios, 13%. Quer dizer, é essa concentração
que também permanece na hora da distribuição dessas receitas.
Queria dizer, Sr. Presidente, que, entre as transferências obrigatórias da União, para garantir a igualdade
e a justiça social previstas na Constituição, encontra-se
o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, objeto desta conversa de hoje. Mas dez projetos
tramitam aqui, no Senado Federal e na Câmara dos
Deputados, propondo mudanças no rateio do FPE. Ao
mesmo tempo, do prazo original de 34 meses para a
fixação de novas regras, dado pelo Supremo Tribunal
Federal, restam apenas 2 meses. E o consenso requerido me parece impossível de ser alcançado.
O Fundo tem basicamente o objetivo de buscar
equalizar financeiramente os Estados e procurar distribuir melhor as riquezas e repartir melhor a arrecadação, levando em conta as desigualdades regionais
do nosso País.
É importante, Sr. Presidente, dizer que, ainda no
plano constitucional, o inciso II do art. 116 da Carta
Magna estabelece que o cálculo para a devida entrega
e distribuição do FPE, oriundo do Imposto de Renda e
do IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados), deve
ser disciplinado por lei complementar e tem como objetivo a promoção do equilíbrio socioeconômico entre
os entes da Federação.
Tais critérios para o estabelecimento desse coeficiente de distribuição de recursos dos Estados (Fora
do microfone) estão balizados pela Lei nº 5.172, de
1966, o conhecido Código Tributário Nacional, e pela
Lei Complementar nº 62, de 1989, o Código Tributário.
E, aí, Sr. Presidente, hoje a distribuição é feita e
precisa ser redefinida, para que se cumpra uma decisão da Corte Maior de Justiça do nosso País. E a minha vinda aqui a esta tribuna é no sentido de avalizar
o que acabei de ouvir do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos, Senador Delcídio do Amaral,
nos apartes do Senador Ferraço, da Senadora Ana
Amélia, de que nós precisamos urgentemente estabelecer na ordem do dia, como prioridade, o debate da
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propositura (Fora do microfone) adequada, para que
possamos reformular a distribuição desses repasses...
(Soa a campainha.)
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – E que
se leve em conta o cumprimento da Constituição, da
situação em que vive o Norte, o Nordeste e parte do
Centro-Oeste, para que o Brasil possa ser mais igual.
E que se diminuam as desigualdades.
Peço a compreensão de V. Exª, Sr. Presidente,
caro Senador Benedito de Lira, só para ouvir rapidamente o aparte do Senador Ferraço. E aí eu concluo
o meu pronunciamento.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Jorge Viana, entre esses temas federativos,
todos absolutamente importantes – eu diria mais: estratégicos para o nosso País –, um deles me preocupa
ainda muito mais, que é a proposta de Súmula Vinculante nº 69, em curso no Supremo Tribunal Federal,
com suas consultas públicas, que é uma espécie de
premissa para o rito e pode ...
(Interrupção do som).
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) – A súmula vinculante desmonta todo o sistema de incentivos
fiscais que, ao longo dos anos, os Estados brasileiros
foram obrigados a fazer. V. Exª foi governador, foi bom
governador. Sabe que o primeiro compromisso de um
governante é encontrar alternativas para proporcionar
prosperidade para o seu Estado e para a sua gente.
Pois bem, por que os Estados brasileiros fizeram isso?
Porque a lei que regula o funcionamento do Confaz é
de 1975. Essa lei foi edificada, promulgada, passou a
existir num tempo em que a ditadura militar ainda comandava este País. Os governadores não eram eleitos pelo povo; eram indicados pelo governo central, de
igual forma o secretário de fazenda.
(Interrupção do som).
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Então, a construção da unanimidade nesse colegiado
era algo possível, factível. Hoje não é mais, à luz da
complexidade da Federação brasileira. Entre os projetos que o sempre Ministro Nelson Jobim apresentou
ontem, nessa Comissão de Juristas, um deles admite
inclusive a quebra da unanimidade no Confaz. Isso é
essencial para que possamos evoluir da guerra fiscal
para a competição fiscal lícita, como é praticada em
diversos países, à luz do potencial e da vocação de
cada Estado. Cumprimento V. Exª.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado.
Só para concluir, Sr. Presidente.
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Eu acompanhei a solenidade de ontem e vou me
dedicar aos temas da comissão de notáveis. Quero
parabenizar todos.
Estou certo de que esse é um assunto do interesse do País, não só do meu Estado, do Acre. Estou
lutando para que o Brasil continue construindo a igualdade regional ...
(Interrupção do som).
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Comunico a V. Exª que a sua solicitação
será encaminhada ao Presidente do Senado Federal
para as providências cabíveis, porque, na verdade, os
temas que estão sendo tratados na tarde/noite aqui são
da maior relevância para a vida deste País.
Concedo a palavra, como Líder do PDT, ao 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
pela TV Senado e pela Rádio Senado, inicialmente,
também dou as boas-vindas ao nosso Vereador de
Machadinho D’Oeste, de Quinto Beque, Ronaldinho,
que visita a nossa Casa.
Na esteira do que foi conversado aqui, Sr. Presidente, sobre o FPE, eu trago uma das nossas preocupações também com relação ao FPM.
Em Rondônia, muitos Municípios estão no vermelho, e os prefeitos enfrentam problemas nas contas
todos os meses, principalmente para a quitação da
folha de pagamento dos servidores e para honrar os
compromissos com fornecedores.
Um levantamento feito pela Associação Rondoniense dos Municípios (Arom) mostra que mais de 30
Municípios do nosso Estado de Rondônia estão priorizando a folha de pagamento. Todos estão com os salários em dia, mas sem capacidade de investimentos
e de pagar todos os fornecedores. Nesses Municípios,
as receitas próprias cobrem apenas 20% das despesas, e as prefeituras dependem de ajuda financeira do
Estado, da União e das emendas da bancada federal
para poderem fazer suas obras, as obras importantes
para as nossas cidades do Estado de Rondônia.
Muitos prefeitos já colocaram o pé no freio nos
investimentos em infraestrutura urbana e rural e estão
com dificuldades para assegurar os serviços essenciais para a população, principalmente nas áreas de
saúde e educação. Alguns prefeitos estão enxugando
ao máximo a estrutura administrativa e demitindo servidores contratados em caráter temporário ou comissionados, reduzindo secretarias e cortando despesas
para enquadrar as contas públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal.
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A crise nas prefeituras de todo o Brasil, como sabemos, decorre da diminuição dos repasses federais
inerentes aos impostos que foram desonerados pelo
Governo Federal e as medidas de incentivo às indústrias, que foram dadas neste ano.
Essas medidas foram necessárias e estão sendo
positivas para a economia brasileira, mas, por conta de
algumas distorções na forma de distribuição da arrecadação de impostos tidos como federais, os Municípios
estão sendo prejudicados neste momento.
Com essas medidas, o consumo aumentou, a
indústria não demitiu, e o Governo Federal e os Estados até aumentaram a arrecadação com relação ao
ICMS. Mas esse imposto também é repassado, em
menor percentual, para os Municípios que foram prejudicados de todas as formas com essa modificação
na arrecadação de impostos.
Isso, porque, ao conceder isenções do IPI para
a indústria automobilística e preservar os benefícios
fiscais para os produtos da linha branca, além de desonerar a folha de pagamento de alguns setores, o
Governo Federal mexeu na base da composição dos
Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos Municípios (FPM). O mesmo ocorreu ao zerar a Cide sobre combustíveis, em lugar de reajustar o preço dos
derivados de petróleo.
Os Estados também estão com perda de receitas
no FPE, mas os governadores não estão em fim de
mandato e com risco iminente de serem penalizados
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para os Estados,
portanto, há mais tempo para encontrar uma solução.
Mas para os prefeitos o tempo está acabando. Se nada
for feito, muitos prefeitos em fim de mandato, principalmente de cidades pequenas e com pouca arrecadação,
podem ser penalizados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, e os prefeitos eleitos poderão ter dificuldades
para executar seus planos de governo no primeiro ano
do mandato.
De acordo com a Confederação Nacional dos
Municípios, o FPM de 2012 acumula, desde o início
do ano até o dia 26 de outubro, um total de R$53,3 bilhões. Esse valor é 2,8% menor, em termos reais, que
o acumulado no mesmo período de 2011. O que mais
preocupa os prefeitos é que a redução vem aumentando a cada mês, sendo que o repasse de outubro é
19% inferior ao mesmo período do ano passado.
As desonerações já causaram um impacto de
R$1,5 bilhão nas contas das prefeituras brasileiras.
No que pese essas desonerações terem sido muito
importantes para a economia brasileira.
A Presidente Dilma Rousseff está ciente desse
impacto e colocou o problema no topo de sua agenda
neste período pós-eleições, determinando que o Minis-
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tro da Fazenda, Guido Mantega, e a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior, façam um levantamento de
toda a situação e encontrem uma maneira de resolver
o problema no curto prazo.
A Presidente Dilma, portanto, já manifestou a
possibilidade de adotar medidas para compensar Municípios pela desoneração fiscal que a União promove
para estimular o consumo, e é isso que esperamos
neste momento.
Meu entendimento é o de que o Governo deveria
compensar os Municípios, durante o período de vigência da redução do IPI e da desoneração de impostos,
com o repasse do percentual necessário para que
não haja comprometimento da folha de pagamento
das prefeituras e para que elas possam respeitar o
enquadramento da Lei de Responsabilidade Fiscal,
respeitando o limite prudencial de gasto com pessoal
no encerramento de suas gestões
Creio que o Governo Federal encontrará uma
maneira de resolver de forma paliativa e no curto prazo essa situação, mas a solução definitiva para esse
problema passa por um novo pacto federativo e pelo
estabelecimento de novas regras para o FPE e FPM,
que estão em discussão no Congresso Nacional e que
o Presidente José Sarney apontou como prioridades
para serem votadas até o fim do ano. Além, é claro,
do novo modelo de partilha dos royalties do petróleo,
que, no meu entender, precisa contemplar todos os
Municípios do Brasil.
Sr. Presidente, essas reformas são necessárias
porque o sistema federativo do Estado brasileiro, instituído pela Constituição de 1988, está comprometido,
na medida em que se tornou cada vez mais centralizador ao longo dos anos, especialmente no âmbito
orçamentário e financeiro.
O que presenciamos é que a centralização do
poder de decisão estatal nas mãos da União está asfixiando as forças políticas, econômicas e sociais dos
Municípios e Estados, aumentando a distância entre
o que o Estado faz das reais necessidades do povo
brasileiro, afrontando diretamente o Estado democrático de direito, uma vez que a República Federativa do
Brasil está nele alicerçada.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
no momento em que discutimos um novo pacto federativo, no momento em que a sociedade brasileira clama por reforma política e tributária, com a redução da
pesada carga de impostos sobre as empresas, bem
como a melhor distribuição dos recursos arrecadados
pela União, apresentamos a esta Casa de Leis duas
propostas de emenda à Constituição definindo novas
regras para o repasse de parte de recursos arrecadados com contribuições aos Estados e Municípios.
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As PECs 124 e 125, que apresentei no final de
2011, são, respectivamente, referentes à distribuição
da arrecadação aos Fundos de Participação dos Estados e Municípios (FPE e FPM); e a cobrança do
ICMS da comercialização de energia elétrica no Estado produtor e não somente no Estado consumidor
como ocorre atualmente.
A PEC n° 125/2011 altera a Constituição Federal
para que a União destine 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do
domínio econômico, divididos igualmente, aos Fundos
de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE)
e dos Municípios (FPM).
Esses recursos arrecadados das contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico abastecem exclusivamente o caixa da União. Com a PEC
124, nossa proposta é que uma parte seja destinada
para os Estados e outra parte igual para os Municípios. Nossa intenção é aperfeiçoar a divisão do bolo
orçamentário e fiscal, para que tenhamos maior uniformidade no desenvolvimento do País.
De acordo com a proposta, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições
ao Fundo de Participação dos Estados (FPE) e mais
5% ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
Atualmente, apenas parte dos impostos sobre a renda
e sobre os produtos industrializados são destinados
aos demais entes federados.
Sr. Presidente, essa divisão que propomos se
justifica porque os Estados e os Municípios estão
sofrendo perdas nas transferências obrigatórias, justamente por causa do aumento da participação das
contribuições sociais na arrecadação federal. Como
a Constituição não prevê a partilha desses recursos
com os Governos estaduais e municipais, o Governo
Federal tem preferido aumentar sua receita por meio
desses tributos, sem qualquer repasse direto aos Estados e Municípios.
Nossa proposta é que parte das contribuições
atualmente controladas pela União seja distribuída
diretamente aos Estados e Municípios, dessa forma,
ajudando nossos prefeitos e governadores, fazendo
uma distribuição de receita mais equilibrada para os
Estados e Municípios brasileiros.
É com prazer que concedo um aparte ao nobre
Senador Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Senador Acir Gurgacz, aparteio V. Exª exatamente para
cumprimentá-lo pelo pronunciamento que faz, primeiro
abordando a questão da queda do FPE e do FPM. O
Governador me disse, recentemente, que já perdeu em
torno de R$50 milhões em função dessas isenções,
que são, como V. Exª bem disse, importantes para
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segurar um pouco a crise. Mas nós estamos pagando
a conta, os Municípios estão pagando essa conta, o
Estado de Rondônia está pagando essa conta. Então,
eu concordo com V. Exª quando afirma que deve haver uma compensação, exatamente para que esses
Municípios, os pequenos, sobretudo, e o Estado de
Rondônia não sofram as consequências dessas isenções, que se refletem no Fundo de Participação dos
Municípios e no Fundo de Participação dos Estados.
Com relação à proposta de V. Exª no que diz respeito
ao ICMS cobrado no Estado de origem e não no Estado consumidor, já fiz alguns pronunciamentos sobre
essa matéria e estou de pleno acordo. Eu não posso
concordar, e ninguém de bom senso pode concordar,
que um Estado gerador de energia deixe de receber
seus tributos e que esses tributos sejam pagos no Estado consumidor, ficando o Estado produtor apenas
com as consequências negativas das usinas. V. Exª
sabe muito bem que, no Estado de Rondônia, as usinas estão trazendo consequências negativas para o
Estado, consequências ambientais e sociais, e o Estado, em razão disso, tem de custear com maior volume
de recursos a área de saúde, a área de educação e de
meio ambiente. De sorte que quero parabenizá-lo pelo
discurso que faz e dizer que sou favorável ao tributo
ser cobrado no Estado produtor e não no Estado consumidor. Portanto, parabéns a V. Exª e muito obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Muito obrigado, Senador Tomás Correia.
De fato, o Estado de Rondônia perde muito com a
diminuição do FPE. Conversando com o nosso Governador Confúcio Moura, ouvi dele que a receita interna
do Estado não caiu, mantém-se em ascensão, mas o
FPE, que é importante e é grande para a economia do
Estado de Rondônia, teve uma diminuição muito grande,
e nós não podemos perder esses recursos, exatamente porque já estão comprometidos com o crescimento,
com o desenvolvimento, com o investimento em obras
importantes para o nosso Estado de Rondônia.
Pois não, Senador Tomás Correia.
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Interrompo V. Exª mais uma vez para acentuar que há certa
má-fé de alguns que alardeiam argumentos no Estado
usando exatamente essa comparação que fez V. Exª.
Dizem: “Como pode o Estado estar com dificuldade
financeira se aumentou a sua receita?”. É verdade, a
receita própria, arrecadada lá no Estado, sobretudo fruto
do ICMS, aumentou ou está num patamar adequado,
mas o que caiu e que é o volume maior é exatamente o repasse do Fundo de Participação dos Estados,
que, sem dúvida, teve um desfalque muito grande, e
daí a consequência que estamos gerando. Além disso, há os investimentos feitos pelo Governo. E a folha
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de pagamento aumentou, em razão das greves que
tivemos. De sorte que eu queria só fazer este registro
para dizer a V. Exa que o Governador Confúcio Moura
vem lutando para reabilitar as finanças do Estado, vem
lutando para dar melhores condições para os servidores, e eu tenho certeza que conseguirá. Muito obrigado
e desculpe mais uma vez a interrupção.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – É um
prazer, Senador Tomás Correia. De fato, o Governador
Confúcio Moura tem feito um excelente trabalho à frente do Governo do Estado, valorizando principalmente
o servidor público, e isso, é claro, trouxe um aumento
do custo com relação ao pessoal.
Mas nós estamos aqui exatamente para informar
os desinformados sobre a real situação do Estado de
Rondônia. Rondônia vai bem, muito obrigado. A receita do Estado vai muito bem, muito bem administrada.
Mas o FPE diminuiu, e é o que nós estamos aqui exatamente debatendo. Nossa preocupação é fazer com
que haja uma recompensa com a perda do FPE para
o nosso Estado de Rondônia. E não é diferente nos
outros Estados, principalmente os menores, que têm
o ICMS menor e uma dependência muito grande do
FPE. É esse o motivo da nossa grande preocupação,
uma preocupação maior, exatamente de nós que somos um Estado com uma área territorial grande, mas
com menos de dois milhões de habitantes apenas.
Rondônia tem aproximadamente 1 milhão e 760 mil
habitantes. Então, é uma preocupação grande o FPE
para o nosso Estado.
Antes de terminar, Sr. Presidente, quero aqui cumprimentar a Ministra do Planejamento, Miriam Belchior,
que incluiu no PAC as travessias urbanas dos Municípios de Vilhena, Ouro Preto do Oeste e Presidente
Médici e a construção da ponte sobre o Rio Madeira,
no Município de Abunã. Ontem, falamos sobre o problema da ligação de Porto Velho ao Acre. Falta uma
ponte, mas a Ministra incluiu no PAC a construção dessa
ponte. Também a construção de terminais fluviais na
Região Norte, incluindo o Município de Guajará-Mirim,
para a construção de um terminal fluvial muito importante para Guajará-Mirim. Portanto, Guajará-Mirim terá
a ponte nova, ligando-a a Guayaramerin, e também o
seu novo terminal fluvial, para os nossos pescadores,
para as pessoas que utilizam o rio que margeia a cidade de Guajará-Mirim. Também foi incluído, no PAC,
o prolongamento das travessias urbanas de Ji-Paraná,
cinco quilômetros a mais para concluir as travessias do
Município de Ji-Paraná. Portanto, ficam aqui os nossos
agradecimentos à equipe do DNIT, ao nosso General
Fraxe, que tem sempre nos atendido muito bem, com
toda a sua equipe do DNIT, mas também, principalmente, o Ministro Paulo Passos, dos Transportes, e a
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Ministra Miriam Belchior, que faz essa colocação importante no Ministério do Planejamento.
E, para encerrar, Sr. Presidente, peço um voto
de pesar. Lamento a morte do Exmo Juiz Federal, titular
da 9ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Dr.
Antônio Corrêa, ocorrida nesta terça-feira.
Dr. Antônio Corrêa foi membro da Comissão de
Juristas, responsável pelo anteprojeto de reforma do
Código de Processo Penal, que estamos apreciando
nesse momento no Senado Federal. Ele ingressou na
magistratura federal em 9/11/1992, com atuação nas 1ª
e 2ª Varas Federais de Porto Velho, em Rondônia, onde
permaneceu até 1994, e chegou ao cargo de Diretor
do Foro. Pestou relevantes serviços ao nosso Estado
de Rondônia. O desaparecimento de Dr. Antônio Corrêa é uma perda irreparável para a magistratura brasileira e, nesse momento de dor, estendo o sentimento
de solidariedade e pêsames aos familiares, amigos e
companheiros da Justiça Federal.
Eram essas as minhas palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Interrupção de som.)
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) –...participação de V. Exª.
Dando sequência, agora, como orador inscrito...
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO) –
Pela ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. TOMÁS CORREIA (Bloco/PMDB – RO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
enquanto a Senadora Amélia assoma à tribuna, quero também registrar com muito pesar a morte do Dr.
Antônio Corrêa, Juiz Federal, brilhante, que atuava na
comarca de Porto Velho, meu amigo. Eu estava, inclusive, aguardando uma visita sua, aqui, no meu gabinete.
Ele ia colaborar, inclusive com emendas ao no Código
Penal – uma figura extraordinária. Morreu hoje, e nós
lamentamos muito. Então, eu queria registrar um voto
de pesar pelo falecimento dessa ilustre autoridade,
uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma
biografia extraordinária. Todos nós lamentamos muito, principalmente nós, que usufruímos e convivemos
com o Dr. Antônio Corrêa. Quero estender os meus
pêsames à sua família, a seus parentes e desejar que
a Casa encaminhe votos de pesar a seus familiares.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Mesa se associa aos votos de pesar de
S. Exª e do Senador Gurgacz a esse magistrado que
foi embora do nosso convívio.
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Dando sequência, convido a Senadora Ana Amélia para fazer uso da palavra.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Srªs e Srs. Senadores, nosso telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, servidores desta Casa, quero agradecer ao
Senador Paulo Paim pela permuta que fez.
Quero lembrar que estamos hoje encerrando o
mês de outubro com saldo, de fato, importante e relevante em relação à luta contra o câncer, em especial o
câncer de mama, doença que atinge anualmente mais
de 1 milhão de pessoas em todo o mundo, conforme
dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS.
Amanhã, as luzes dos principais monumentos
de nosso País...
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira Bloco/
PP – AL) – Pediria a permissão de V. Exª para que eu
possa prorrogar a sessão por mais uma hora.
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Obrigada, Sr. Presidente.
Amanhã, como eu estava dizendo, Presidente
Benedito de Lira, as luzes dos principais monumentos
e prédios de nosso País não mais estarão iluminados
em cor-de-rosa, como o prédio do Congresso Nacional e as suas duas exuberantes cúpulas, escolhida
como marca da mobilização Outubro Rosa contra o
câncer de mama. Mas esta Casa vai continuar empenhadíssima em legislar em favor daqueles que foram
diagnosticados com câncer.
Ontem mesmo, tivemos a prova da importância
que esta Casa que dá àqueles que lutam contra o câncer. Aprovamos o texto de um substitutivo da Câmara a
projeto do ex-Senador Osmar Dias, sob minha relatoria, na Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo
nosso zeloso, competente e dedicado Jayme Campos
aqui presente no Plenário, que determina até 60 dias,
ou seja, até dois meses, o prazo máximo para que o
Sistema Único de Saúde, depois de diagnosticado o
câncer, inicie o tratamento, seja com cirurgias, conforme
a recomendação médica, radioterapia ou quimioterapia.
A proposta também facilita o acesso gratuito aos
analgésicos mais potentes para os pacientes com dores, pois sabemos o quanto é importante melhorar a
qualidade de vida de quem sofre com essa doença.
Lembro-me até de que o projeto original do ex-Senador Osmar Dias, de 1997 – foi esse o projeto original – não estava ainda com a atualização que, hoje, a
indústria farmacêutica tem em relação aos fármacos ou
aos medicamentos dedicados ao combate ao câncer.
Por isso, ele estava centrado apenas na analgesia, no
tratamento para aliviar a dor dos pacientes com câncer.
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A Câmara, em boa hora, colocou um substitutivo
que inclui a cirurgia ou a quimioterapia ou a radioterapia, dependendo da recomendação médica, para os
diferentes casos de câncer.
Assim, é que, a partir de agora, com essa lei
aprovada – espero a sanção e que entre em vigor imediatamente –, pacientes de câncer, sejam mulheres
com câncer de mama, homens com câncer de próstata, ou outros tipos de câncer, o SUS terá até 60 dias
para iniciar o tratamento. E isso terá um ganho muito
grande para esses pacientes que, hoje, esperam 180
dias na fila para serem atendidos. Isso é praticamente, eu diria, um atestado de óbito prévio que a pessoa
recebe, porque, no caso do câncer, diferentemente de
outras patologias, o tratamento iniciado na hora certa
tem uma garantia de cura bastante mais acentuada.
Dependendo do caso, o início do tratamento pelo SUS
deve começar até antes dos 60 dias.
A proposta, claro, depende de uma sanção presidencial, mas tenho convicção de que a sensibilidade da Presidente Dilma Rousseff com relação a essa
matéria vai fazer com que ela não aponha nenhum
veto ao que nós decidimos nesta Casa. Assim, muitos brasileiros que demoravam muito para começar o
tratamento vão poder aumentar a chance de cura com
cuidados mais urgentes.
Entretanto, mesmo com essa vitória, as motivações do Outubro Rosa precisam continuar não apenas
nos outubros próximos, mas em todos os outros meses.
É importante lembrar que esse movimento, nascido
nos Estados Unidos, chegou ao Brasil, em 2007, pela
Federação Brasileira das Instituições Filantrópicas de
Apoio à Saúde da Mama, Femama, bem representada
pela presidente, a mastectologista gaúcha, Maira Caleffi, e apoiada por outras entidades filantrópicas, como o
Instituto Oncoguia, representado pela sua presidente,
Luciana Holtz, e representantes da Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente de Câncer, AbacLuz, e
Associação de Mulheres Mastectomizadas de Brasília,
Grupo Recomeçar, que estiveram presentes, ontem,
na votação dessa matéria.
Portanto, nos últimos 5 anos, diversas ações em
favor da luta contra o câncer de mama, que é o foco do
Outubro Rosa, e também de outros tipos de tumores,
têm recebido a atenção não apenas de nós, Senadores,
mas de todos que de algum modo têm dedicado tempo,
esforço e trabalho nessa luta diária para diagnosticar
precocemente a doença. Pois, no caso do câncer de
mama especificamente, essa prevenção aumenta em
95% as chances de cura, segundo a avaliação dos
médicos oncologistas.
Percebo, portanto, um aumento da mobilização
em favor dos doentes de câncer. Atualmente, tramitam

58036 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nesta Casa e na Câmara Federal 530 proposições sobre o tema. São projetos de lei, como o PL 3998/2012,
de minha autoria, que inclui o uso de medicamentos
orais contra o câncer nas coberturas obrigatórias dos
planos de saúde, atualmente em tramitação na Câmara
Federal. O projeto permitirá o tratamento do câncer em
casa, via oral, com a cobertura dos planos de saúde.
Graças a uma sugestão que partiu do Instituto Oncoguia, pudemos debater, na Comissão de Assuntos Sociais, melhorias nos tratamentos, pois a quimioterapia
convencional é agressiva, invasiva, exige internação,
em muitos casos, deixa a pessoa suscetível à contaminação e, mais, ocupa vagas de hospital que poderiam
ser usadas para atendimentos de emergência. Essa
é a forma mais adequada, do ponto de vista médico,
para o atendimento às pessoas em tratamento contra
o câncer. Com o atendimento em casa haverá, sem dúvida, uma melhoria na qualidade de vida dos pacientes
que sofrem com câncer e precisam deixar seus lares
para receber um tratamento doloroso.
Além disso, a intensificação das ações para conscientizar sobre a importância precoce e a prevenção
estimulou também a apresentação de novas propostas
legislativas, com a concessão de benefícios fiscais,
como a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para quem sofreu limitações físicas incuráveis após o câncer, como é o caso do PL 241/2011,
ainda em tramitação nesta Casa. Outro projeto, como
o PL 3595/2012, concede facilidades para o atendimento público às mulheres portadoras de necessidades especiais.
Enfim, o Parlamento abraçou essa causa com
muuitas propostas. Mas precisamos trabalhar fortemente para aprovar as propostas que melhorem a situação
dos pacientes. Sabemos que, mesmo com o apagar
das luzes cor-de-rosa para simbolizar essa mobilização
pela prevenção ao câncer de mama, a sociedade brasileira ficará, nos próximos meses, seguramente, mais
atenta aos desafios impostos por esta doença grave,
que segundo o Oncologista e Diretor-geral do Instituto
do Câncer do Estado de São Paulo Octavio Frias de
Oliveira (ICESP), Dr. Paulo Hoff, ainda recebe poucos
investimentos financeiros para pesquisa.
Em artigo publicado ontem no jornal Folha de
S.Paulo, o oncologista diz que os R$2,2 bilhões do Ministério da Saúde para o tratamento oncológico ainda
são insuficientes para lidar com os 500 mil novos casos de câncer, ao ano, no nosso País. O especialista
no assunto fala sobre os ganhos das mobilizações da
sociedade civil e de institutos que precisam constantemente de recursos e financiamentos para aumentar
as chances de quem briga diariamente com essa enfermidade na esperança de cura.
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Por isso, acredito que as mobilizações como o
Outubro Rosa e outras que tenham o mesmo espírito
ajudam muito na construção da democracia e em uma
sociedade menos desigual.
Quando um Município como o de Santiago, que
fica a 470km da capital do meu Estado, Porto Alegre,
estimula a mamografia com o apoio da coordenação da
Gisele Ribeiro, do Centro Materno Infantil do Município,
as chances de salvar vidas de mulheres aumentam.
Nesta cidade do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 50 mil habitantes, felizmente 80 mulheres acima de 40 anos fazem o exame de mamografia todos
os meses. E a esperança na cura do câncer aumenta
não apenas no meu Estado, mas em todos os que, de
algum modo, se envolvem com a causa.
A catarinense Dejanira Ribeiro dos Santos, de
38 anos, é uma dessas brasileiras com coragem. Ela
é moradora de São Francisco do Sul, Município do litoral de Santa Catarina, que fica a 600km da capital,
Florianópolis, e me enviou uma carta durante as mobilizações do Outubro Rosa. Na mensagem ela diz que,
mesmo após retirar as duas mamas por causa de um
câncer descoberto tardiamente, ela continua na luta
para conseguir um emprego, apesar das limitações
físicas, de renda e educacionais.
Portanto, quando fazemos esse tipo de mobilização, conseguimos estar mais perto das reais necessidades das pessoas e podemos, como legisladores,
pensar soluções para os problemas mais difíceis e desafiadores da humanidade, como o câncer, uma doença
que, se tratada com antecedência, pode ser curada.
Vivi a experiência porque perdi uma irmã com 44
anos, deixando um filho à época, há seis anos atrás,
com apenas 4 anos de idade, e sei do que padecem
as mulheres que são portadoras do câncer de mama.
Mas tenho �����������������������������������������
outra irmã, uma vitoriosa, que fez a mastectomia e superou a doença com um tratamento de
quimioterapia. Hoje, é uma pessoa que tem uma vida
normal, trabalha muito na cidade de Carazinho. Esses
exemplos mostram claramente a importância que tem
a prevenção.
Gostaria também de registrar que, nesse artigo,
o Dr. Paulo Hoff faz referência também a uma medida
provisória, editada pela Presidente Dilma Rousseff –
a Medida Provisória nº 563 –, na qual é inserido um
estímulo fiscal aos contribuintes do Imposto de Renda, sejam pessoas físicas ou jurídicas, que poderão
deduzir do Imposto de Renda toda e qualquer doação
que venham a fazer para instituições que trabalhem
no tratamento do câncer.
Fico me perguntando se realmente não importa,
como disse Deng Xiaoping, líder que fez a revolução na
China, que o gato seja preto ou pardo, desde que ele
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casse o rato. Não é a questão de agora menosprezar;
ao contrário, foi muito boa a iniciativa da Presidente
Dilma Rousseff. O que eu me pergunto é o seguinte:
por que todas as iniciativas que o Congresso Nacional toma são, muitas vezes ou na maioria das vezes,
ignoradas pelo Poder Executivo?
Na Comissão de Assuntos Sociais – e o Senador
Jayme Campos é testemunha disso –, no ano passado,
discutimos amplamente uma proposta que veio do Hospital de Câncer de Barretos exatamente nessa direção.
E, quando fomos examinar com a Consultoria Jurídica,
a Receita Federal se manifesta negativamente, dizendo
que isso não pode porque já existe dedução suficiente.
Assim, naquilo que poderíamos ter feito, por meio
de uma proposta nascida de uma audiência pública, o
exercício mais democrático que temos aqui para dialogar com a sociedade, somos impedidos de tomar a
iniciativa, uma iniciativa que nasceu ali, coletivamente,
de todos os membros da Comissão. Agora, o Governo
faz a oferta daquilo que nós havíamos, no ano passado, sugerido. Mas parece que é comum a prática disso.
É muito melhor oferecer o bônus do que enfrentar o
ônus aqui do nosso trabalho muito árduo em relação
a essas questões todas.
Antes de encerrar, queria apenas lembrar que, no
dia de hoje, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre e São
Paulo aqueles aposentados do sistema Aerus Varig e
Transbrasil, mais uma vez, fizeram manifestações. Os
manifestos foram realizados no Aeroporto Santos Dumont no Rio; Salgado Filho, em Porto Alegre; e Congonhas, em São Paulo.
Em Porto Alegre, na capital do meu Estado, ocorreu uma caminhada do Terminal 2 até o Terminal 1 do
Aeroporto Salgado Filho. No Rio Grande do Sul residem mais de mil aposentados e pensionistas do Fundo Aerus. Mais de 700 aposentados já faleceram sem
receber os benefícios a que tinham direito.
Espero que as mobilizações chamem a atenção
do Governo e que essa injustiça social seja corrigida.
Até agora o Governo tem postergado o pagamento
daquilo que a justiça já determinou que fosse feito.
Recebi novas manifestações de comissários aposentados e ex-funcionários das falidas Varig e Transbrasil, entre os quais faço questão de registrar: José
Paulo de Rezende, Elcion Zingano, Roberto Haddad
e Airton Flavio Sayago. Desta vez, para informar que
o desembargador Carlos Moreira Alves concedeu, na
segunda-feira, efeito suspensivo ao agravo da União
impedindo a antecipação de tutela até o julgamento
definitivo desse agravo ou decisão superior que o afaste. Ou seja, até o julgamento definitivo, a União não
precisará fazer o pagamento do Aerus, mesmo com
as decisões anteriores favoráveis.
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É o modo e o rito da Justiça, que nós não questionamos. Nós só questionamos a falta de justiça para
com pessoas que pagaram aposentadoria. O Estado
falhou, porque a Secretaria de Aposentadoria Complementar não fiscalizou adequadamente, e, hoje, essas
pessoas estão vivendo na miséria, sem uma aposentadoria digna.
Aonde eu vou, em qualquer avião que tomo, especialmente em Porto Alegre, eu recebo um contato.
O último foi de um funcionário da companhia Azul,
que me abordou perguntando sobre a situação. O pai
dele trabalhou 30 anos na manutenção da Varig, em
Porto Alegre, e hoje recebe uma irrisória contribuição
da Previdência Social porque o Governo não está pagando aquilo que ele deve receber.
Com grande alegria, concedo aparte ao Senador
Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Minha cara Senadora Ana Amélia, minha intervenção
será rápida, até porque V. Exª, num belo pronunciamento, fez aqui um breve relato dos projetos aprovados na Comissão de Assuntos Sociais, e ouvi V. Exª
atentamente. Eu não poderia deixar de aqui manifestar
naturalmente a minha admiração, como certamente a
da maioria dos Senadores e Senadoras desta Casa,
pelo belo e exitoso trabalho que V. Exª tem feito nas
comissões de que participa. Particularmente falo pela
Comissão que eu presido, a Comissão de Assuntos
Sociais, onde V. Exª é uma incansável Senadora, que
tem lutado para melhorar a questão dos recursos para a
área de oncologia. Já realizamos vários eventos, entre
eles algumas audiências públicas, e temos procurado,
naturalmente, novos canais, porque, lamentavelmente, esse atendimento médico na área de oncologia no
Brasil é precário, sobretudo nas regiões interioranas
deste País. Todavia, V. Exª já encaminhou projeto que
já foi aprovado e já se encontra, inclusive, na Câmara
dos Deputados. Inclusive, faço um apelo aqui, de público, meu caro Benedito de Lira, para que esse projeto seja aprovado. Lamentavelmente, quando o projeto chega à Câmara, passa ali um, dois, três, quatro,
cinco anos, mesmo aqueles projetos de interesse de
toda a coletividade, sobretudo daqueles menos afortunados que dependem de um serviço público de boa
qualidade. Portanto, eu não poderia deixar de registrar
aqui a minha alegria, o meu contentamento pelo breve
relato que V. Exª fez aqui em relação à sua atuação e
à atuação da Comissão de Assuntos Sociais nesses
últimos quinze, dezesseis meses em que estávamos ali.
Dessa maneira, acho que não será em vão a sua luta
na defesa de mais recursos para essa área de saúde
pública no Brasil. Vai acontecer! Queira ou não queira
o Governo, um dia vai acontecer. A senhora disse aqui
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que, lamentavelmente, o Governo não tem a área de
oncologia como um serviço essencial para a população brasileira, e ele é essencial. A senhora fez uma
audiência pública aqui e trouxe vários especialistas,
mestres no assunto, oportunidade em que se deixou
muito claro que nós precisamos de fato ter investimentos na área. Dessa maneira, penso que nós vamos,
naturalmente, encontrar meios, canais para viabilizar
essa sua luta como uma grande mulher brasileira, sobretudo o trabalho que a senhora tem feito na luta por
melhorias nesse setor, na área de saúde pública. Essa
luta, com certeza, será vitoriosa. Portanto, eu quero
manifestar aqui o meu apoio, a minha solidariedade e
a minha alegria por ter a senhora como membro titular da Comissão de Assuntos Sociais. Parabéns e que
Deus a abençoe nessa luta!
A SRA. ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Muito
obrigada pelo estímulo. É gratificante, Senador Jayme
Campos, nosso Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, um dia como hoje, quando alcançamos mais um
ótimo resultado, visto que muitas matérias terminativas,
mesmo necessitando de um quórum elevado, foram aprovadas. O senhor costuma limpar a pauta diariamente.
Temos aí também o Presidente, muito produtivo, da
Comissão de Assuntos Econômicos, o Senador Delcídio do Amaral, que, da mesma forma consegue fazê-lo,
pela liderança que tem no comando daquela comissão.
Mas eu queria, para encerrar, Presidente Benedito de Lira, Senador Jayme Campos, dizer que o
projeto que a Comissão aprovou, que trata de incluir
no rol dos serviços dos planos de saúde a quimioterapia oral em domicílio – e conversei pessoalmente,
ao lado do Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor da Câmara, Deputado José Chaves, do
PTB, com a anuência do Senador Armando Monteiro,
com o Presidente da Câmara, Deputado Marco Maia,
para agilizar os procedimentos e o rito de aprovação
–, dadas as questões regimentais, não foi possível de
ser aprovado naquela comissão e teve que passar por
mais duas comissões. Mas o Regimento permite, bem
como a autoridade do Presidente da Câmara também
o permite, que, havendo entendimento das Lideranças,
a matéria vá diretamente a Plenário.
Então, hoje, em face desse entendimento, eu
queria agradecer publicamente a atitude do Presidente
Marco Maia, a sua sensibilidade para com esse projeto que tem a cobertura, inclusive, do próprio Ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, e de todas as entidades
que trabalham na prevenção de câncer. E isso graças,
também, ao apoio que recebemos na Comissão de
Assuntos Sociais, presidida por V. Exª.
Muito obrigada, Srªs e Srs. Senadores.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando sequência à lista de oradores inscritos, convido o Senador Cristovam Buarque. (Pausa.)
Ausente.
Senador Fernando Collor. (Pausa.)
Ausente.
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu caro Senador Benedito de Lira, Presidente em
exercício desta sessão, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, volto à tribuna mais uma vez e voltarei tantas
vezes quanto for necessário, porque, no exercício das
minhas convicções pessoais, vou até o fim.
Volto na esperança de sensibilizar a classe política, de modo especial os nossos colegas Deputados
Federais, para a necessidade, nesta hora derradeira,
em que o debate relacionado à distribuição dos royalties encontra-se, como se diz, Senador Tomás, na
marca do pênalti. Sensibilizar os Deputados Federais
para a necessidade de enfrentarmos este tema com
mais seriedade, pela relevância do problema e da consequência federativa em que se poderá se traduzir se
nós continuarmos vendo, lamentavelmente, esse tema
sendo debatido e, quem sabe, votado, rasgando e violentando contratos assinados.
Eu não discuto aqui que o Parlamento deve ser
independente para tomar as suas decisões políticas,
como resultado, é verdade, do voto popular que foi depositado aos seus representantes pelo povo brasileiro,
não apenas na Câmara, mas aqui no Senado. Mas é
também incontestável que essas decisões devem ser
adotadas mediante a consideração de padrões mínimos de razoabilidade, o que passa certamente pelo
respeito à Constituição Federal, Constituição essa
que todos nós juramos respeitar quando assumimos
o nosso mandato.
Do contrário, meu caro Senador Paulo Paim, nós
estaremos voltando ao chamado “estado de natureza”,
referido pelos filósofos contratualistas como a era que
antecede o surgimento do Estado e do Direito, em que
prevalecia o uso da força e o massacre das maiorias
sobre as minorias. Não pode uma maioria, sob qualquer pretexto e condição, esmagar a minoria, porque a
consequência disso será, seguramente, a insegurança
jurídica. É absolutamente incompatível com o Estado
de Direito a supressão, por uma maioria parlamentar,
de direitos que a Constituição atribui aos Estados e
Municípios afetados pela exploração do petróleo.
Fiz uma pesquisa e identifiquei que a primeira
vez que se tratou desse tema, royalties, foi em 1953
e, quando se tratou desse tema, se tratou como indenização, indenização pelos impactos que a exploração
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do petróleo gera nos nossos territórios, nas nossas
cidades, nos nossos Estados.
Mas o esmagamento da maioria não é democracia. Isso é arbitrariedade, isso é autoritarismo. Tantos lutaram e tombaram, dando a sua vida, para que
pudéssemos ter as nossas instituições funcionando
republicanamente e funcionando democraticamente.
Dirijo-me, hoje, mais uma vez, evidentemente, aos
nossos Senadoras e Senadores aqui, aos integrantes
da Câmara Federal e, também, à nossa Presidente
da República.
Precisamos ancorar essa nossa decisão política
ao Direito e à Constituição, sob pena e risco de desencadearmos uma guerra federativa, com sérias consequências econômicas e políticas para todas as nossas
unidades federadas, cujos resultados são imprevisíveis.
Por que, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estou aqui a fazer uma defesa da distribuição dos
royalties? E por que é inconstitucional esse projeto
que tramita na Câmara Federal?
Eu sou informado, ao longo do dia, com muita
alegria e com muito prazer, de que a Presidente Dilma
estaria firme no propósito de vetar esse projeto se ele
seguir esse curso, um curso que viola o Direito, que
viola a Constituição e que viola os Estados que precisam ser compensados.
Primeiro, o objetivo do projeto de lei, aprovado
por esta Casa em 19 de outubro de 2011, que hoje se
encontra submetido à apreciação da Câmara, onde se
encontra registrado como PL nº 2.565... Esse projeto,
Sr. Presidente, reserva a maior parte desses royalties
de petróleo aos chamados Estados e Municípios não
produtores, que não são impactados, em nenhum campo, pela exploração do petróleo e do gás.
Por que esse projeto é inconstitucional?
Porque viola o §1º, do art. 20, da Constituição
Federal, que disciplina a distribuição de royalties do
petróleo, entre outros recursos naturais, a Estados
e Municípios. Não trata o art. 20 apenas de petróleo.
Trata de todos os recursos naturais, inclusive o minério
de ferro; porque ofende o princípio da isonomia; porque ofende o princípio federativo; e porque ofende o
princípio necessário da segurança jurídica, premissa
para o bom ambiente do desenvolvimento dos negócios, o que gera prosperidade e oportunidade para
tantos brasileiros.
A distribuição de royalties de petróleo a todas as
unidades federadas viola o § 1º do art. 20 da Constituição, porque esse é um dispositivo constitucional inclusive já interpretado pelo Supremo Tribunal Federal
por ocasião do julgamento de processos relativos à
compensação financeira pela exploração de recursos
minerais – o chamado CFEM, que são os royalties da
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mineração. Sua finalidade é a compensação ou a indenização das unidades federadas que são afetadas
pela exploração do petróleo, pelos reflexos do exercício dessa atividade econômica sobre suas contas
públicas e sobre o modo de vida das suas respectivas
comunidades.
Essa interpretação conferida pelo STF a esse
dispositivo constitucional reproduz o posicionamento
doutrinário de eminentes professores de Direito, como
José Afonso da Silva, Ricardo Lobo Torres, Kiyoshi
Harada, Regis Fernandes de Oliveira e Luís Roberto Barroso, entre tantos. Como o STF, esses autores
também entendem que os royalties previstos no §1º
do art. 20 da Constituição Federal têm por finalidade
compensar, indenizar os Estados e Municípios afetados pela exploração de determinados naturais, pelos
reflexos que essa atividade econômica gera sobre as
suas contas públicas e sobre o modo de vida das comunidades.
Também foi essa a intenção dos constituintes
quando conceberam o texto desse dispositivo constitucional. Assim o demonstram, em especial, as manifestações de diversos Parlamentares, como Prisco
Viana, José Lins, José Serra, Pimenta da Veiga, Renato
Johnsson e Sérgio Spada, que, por ocasião desse debate na Constituinte, fizeram diversas manifestações e
pronunciamentos dando conta da interpretação daquilo
que desejou o Constituinte.
Assim, a distribuição dos royalties de petróleo
– bem como dos royalties da mineração e da energia
elétrica decorrente da exploração de recursos hídricos
– a todas as unidades federadas traduz ofensa ao §1o
do art. 20 da Constituição, na interpretação dos Constituintes, na interpretação do Supremo Tribunal Federal
e na larga doutrina de diversos professores que assim
consagram que royalty é compensação, é indenização.
Mas também ofende ao princípio da isonomia. A
discussão do tema, em âmbito parlamentar, também
se encaminha para induzir ofensa ao princípio da isonomia, porque procura conferir tratamento paritário a
desiguais.
Com efeito, a proposta, aprovada aqui no Senado e hoje submetida aos Deputados Federais, distribui
royalties em maior proporção às unidades federadas
que não são afetadas pela exploração do petróleo,
privando com isso as unidades federadas que sofrem
os reflexos do excesso do exercício dessa atividade
econômica.
Não apenas também uma ofensa ao princípio da
isonomia, porque trata de forma igual desiguais: aquele
que é alcançado, aquele que tem impacto com aquele que não o tem. Mas também ofende a Federação
brasileira; também sobressai dessa proposta legislati-
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va ofensa à Federação, visto que, dada a distribuição
de parte considerável desses royalties a Estados e
Municípios não afetados pela exploração, os Estados
e Municípios afetados serão obrigados a lançar mão
de suas receitas ordinárias, destinadas ao custeio
das suas necessidades básicas, de suas respectivas
populações, como investimentos em educação, saúde, saneamento, moradia, segurança e tantos outros.
Para quê? Para cobrir os riscos e os custos inerentes
ao exercício da atividade extrativa mineral, petroleira
ou de recursos naturais. Esse é um desequilíbrio que
ofende o nosso pacto federativo.
Em nossa pesquisa, feita nos Anais do Congresso
Nacional, nos Anais da Constituinte, buscamos aqui
o registro e a memória de um debate que foi liderado
pelo sempre saudoso Senador José Richa, assim como
pelo Senador Almir Gabriel, ambos defendendo os interesses no caso do Paraná e no caso do Pará. E qual
foi o entendimento político, naquela época, que deu
origem a dois dispositivos da Constituição? Daí porque preciso ler o § 1º do art. 20, em combinação com
o inciso X do art. 155, ambos da Constituição Federal.
O que se fez? Estabeleceu-se que o ICMS não
incidiria sobre operações que se destinassem a outros
Estados. No caso do petróleo, lubrificantes, combustíveis líquidos, gasosos, derivados e energia elétrica.
Assim decidiu o Constituinte de maneira excepcional:
“tira-se o ICMS da origem e se dá aos Estados uma
compensação financeira pela perda dessa receita”. Ou
seja, em todos os casos em que você tem gravado o
ICMS, em todos eles, a incidência se dá no destino.
Os únicos casos em que se dá na origem, onde é consumido o produto, onde não há repartição, são os dos
combustíveis, óleos, lubrificantes, derivados, enfim, do
petróleo e o ICMS da energia elétrica.
Essa afirmação do Ministro Jobim, então Constituinte, foi, inclusive, encampada pela Advocacia-Geral
da União em recente manifestação jurídica apresentada
na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4846, que
foi proposta pelo Governo do Estado do Espírito Santo
contra o art. 9º da Lei Federal n° 7,990, que prevê a
distribuição de 25% dos royalties de petróleo recebidos
pelos Estados a seus respectivos Municípios.
Consta daquele documento, que foi encaminhado ao STF pela própria Presidente da República, que
esse relato do Ministro Nelson Jobim é um – aspas
–”testemunho histórico de fundamental relevância”
que revela que os royalties de petróleo “só existem
[...] em razão da isenção proposta pelo art. 155, § 2º,
X, “b”, fruto de uma vontade legislativa de compor os
interesses de todos os entes da Federação, sem lhes
impor prejuízos”.
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Se os Estados produtores são indenizados por esses impactos, os Estados não produtores são compensados – e assim legislou o Constituinte – pelo ICMS do
combustível que é consumido em seu local de origem.
Foi uma forma equilibrada que o Constituinte encontrou
de contemplar o conjunto dos Estados federados, regra
essa que deseja a Câmara Federal quebrar.
Mas devo aqui manifestar toda a minha confiança,
toda a minha expectativa e toda a minha esperança
em que a Presidente Dilma – que, de forma corajosa,
já manifestou sua opinião em congressos com mais
de quatro mil prefeitos, no sentido de que o caminho
é o da segurança jurídica, de que o caminho é o de
considerarmos todos os contratos que já foram assinados – faça justiça com esses Estados.
Caso esse projeto seja votado, que ele seja vetado, e que possamos recuperar devidamente o projeto.
Esse, sim, equilibrado e construído pelo ex-Presidente
Lula. Esse, sim, um projeto equilibrado. Esse, sim, um
projeto que, de certa forma, redistribui, mas não rasga
contrato, não retroage; ele olha para o futuro em cima
de novos contratos. Aí, sim, os Estados produtores
poderiam e deveriam até ser solidários com o conjunto dos Estados brasileiros, para que todos, de alguma
forma, pudessem ter acesso, mas dentro deste princípio: novos contratos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as consequências de uma decisão como essa – que não acredito que se consolide, porque tenho a expectativa de
que a Presidente Dilma o vete – são consequências
econômicas, são consequências sociais, já devidamente finalizadas aqui, no Senado, e também lá na
Câmara Federal.
De modo que esse tratamento inconstitucional,
injusto e até mesmo maldoso, que a maioria parlamentar procura conferir à minoria, composta pelos
representantes dos Estados e Municípios produtores,
poderá trazer, no plano político, consequências, acho
eu, nefastas e perversas.
Acho que nós precisamos encontrar um leito. Acho
que precisamos, num momento como este, exercer a
solidariedade federativa, porque o debate que se segue
será um debate também em relação à distribuição de
minério de ferro? É justo todo o Brasil ser compensado ou ser contemplado pelo minério que Minas Gerais
produz ou que o Pará produz? Não, porque esse minério que é produzido em Minas, esse minério que é
produzido no Pará gera consequências, gera impactos
ambientais, gera demandas no campo da infraestrutura
no Estado de Minas e no Estado do Pará. Não apenas
no Estado, mas também nos Municípios onde se dá
essa extração. Não seria justo se nós fizéssemos a
divisão desses encargos entre todos os nossos Muni-
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cípios e Estados, sem considerar, sem dar importância
a tudo que gera impacto.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
condição de representante do Estado do Espírito Santo,
eu não poderia deixar de me manifestar, com minha
palavra e minha voz, pela convicção que tenho, pela
convicção não apenas das premissas constitucionais,
por aquilo que desejou o constituinte, por aquilo que já
consagrou o Supremo Tribunal Federal, mas também
por justiça. Que nós possamos ter muita calma, muita
cautela, muita tranquilidade, mas, se a Câmara não o
fizer – está programado para votar esse projeto, quem
sabe, amanhã ou, quem sabe, na semana que vem;
não temos controle sobre essa pauta –, se a Câmara
se enveredar por esse caminho, eu quero me manifestar aqui, nesta hora derradeira, a minha confiança, a
minha expectativa de que a Presidente Dilma Rousseff
possa vetar esse projeto, e que nós possamos construir
um grande entendimento que tenha como premissa a
base legal e a Constituição Federal.
Muito obrigado, Sr. Presidente!
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores!
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Dando sequência à lista dos oradores inscritos, concedo a palavra ao Senador Aloysio Nunes
Ferreira. (Pausa.)
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Paulo Paim, que
faz permuta com o Senador Wellington Dias.
Portanto, tem a palavra S. Exª o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Meu querido Presidente Senador Benedito de Lira,
que muito honra esta Casa e representa tão bem nossa
querida Alagoas, quero agradecer ao Senador Paulo
Paim a possibilidade de falar. Tenho que viajar daqui a
pouco para o nosso querido Estado do Piauí, de onde
voltarei amanhã para outra atividade aqui, à tarde.
Digo isso para verem como é nossa vida.
Sr. Presidente, vou tratar do mesmo tema.
Fico feliz em poder aprender com o nosso Senador, competente, bravo, defensor do povo capixaba, meu querido Ricardo Ferraço. Tivemos, hoje, uma
oportunidade de tratar desse tema em um programa
de televisão.
Eu começo puxando o art. 20 da Constituição e o
conceito que a Constituição brasileira traz sobre esta
área das riquezas do Brasil.
As riquezas do Brasil, no mar, sejam no mar
territorial ou no mar continental, pertencem à União.
Esse é um ponto importantíssimo, porque, quando foi
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tratado aqui o pré-sal, do projeto encaminhado pelo
Presidente Lula...E aqui destaco a liderança do Deputado Ibsen Pinheiro, do Senador Pedro Simon e do
Deputado Marcelo Castro. Por coincidência, todos do
glorioso PMDB. Defenderam, com muita raça, esse
conceito. Um conceito de que se a riqueza existente no
mar, em uma área que é, pelos acordos internacionais,
tida como brasileira, ela pertence à União; pertence,
então, a todo o povo brasileiro, ao povo das Alagoas,
ao povo do Acre, que nem tem limite com o mar; ao
povo do Amazonas, ao povo do Tocantins, que também
não tem divisa com o mar; ao povo de Minas Gerais e,
é claro, aos que têm mesmo uma faixa pequena, como
o Piauí, com apenas 66 quilômetros do mar; o Ceará ,
que tem uma bela fronteira com o mar...
O Sr. Tomás Correia (Bloco/PMDB – RO) – Só
para lembrar a V. Exª, Senador Wellington Dias, que
Luiz Correia foi uma concessão do Estado do Ceará
ao Piauí.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Pois
é, foi a única vez que nós ganhamos dos cearenses.
Ganhamos uma área do litoral, um belo delta, enfim, e,
em troca, a região de Russas; e outras regiões foram
repassadas. Aliás, ainda hoje há uma área de conflito,
da qual, por coincidência, estivemos tratando hoje no
Supremo, para encontrarmos uma solução.
Então, se essa riqueza pertence à União, pertence
ao povo brasileiro, a todo o povo brasileiro. Esse é um
tema importante. Eu acredito de forma incontestável
nisso. A Constituição é clara sobre isso. A partir daí,
abrimos as demais discussões.
Vejam só, na verdade, o que fizemos aqui, no
Senado – para se compreender como é que encontramos aqui, em nosso mandato, esse debate – foi o
seguinte: derrubar o veto ou manter o veto. Essa era a
discussão. Manter o veto significaria manter, na parte
já licitada de petróleo em mar, um conceito em que
80% de royalties e participação especial dessa riqueza ficariam com dois Estados basicamente: Espírito
Santo e Rio de Janeiro. De outro lado, derrubar o veto
significaria desequilibrar também estes dois Estados,
Rio e Espírito Santo.
Quando discutimos aqui, nós tínhamos uma receita na casa dos R$20 bilhões por ano. Nós tínhamos
ali aproximadamente R$21 bilhões, dos quais R$11
bilhões pertencentes à União e aproximadamente
R$9,8 bilhões pertencentes aos Estados e Municípios
do fundo especial.
Então, desse montante de R$9,8 bilhões, eram
distribuídos, para compreendermos, R$8,5 bilhões para
Rio e Espírito Santo; e R$1,1 bilhão para as outras 25
unidades da Federação. Essa era situação.
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Qual foi o caminho encontrado aqui? Nem derrubar o veto, nem aprovar o projeto original. Vamos
construir uma nova alternativa, em que se respeite o
pacto federativo, em que possamos ter condição de
levar em consideração o que havia na legislação anterior, que foi feito antes do pré-sal.
É bom lembrar: quando foi feito esse artigo que
foi citado aqui, meu querido Ricardo Ferraço, nós tínhamos uma receita de aproximadamente R$200 milhões de royalties e participação especial. Aquele foi
o momento em que foram descobertos os primeiros
poços de petróleo em mar e em que nós tivemos as
primeiras condições de perceber que havia, inclusive, poços de alta vazão, tanto que, para compensar
a mudança na legislação do ICMS, para compensar
o Rio, que era quem mais perdia, criou-se a figura da
participação especial: poços de alta vazão vão colocar
um extra para o Estado confrontante.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Quando V. Exa julgar oportuno, eu gostaria de aparteá-lo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com o maior prazer.
Petróleo em terra, mantém do jeito colocado. E eu
tenho disposição para discutir minério, gás e petróleo
em terra, por compreender que aquilo que Deus nos
deu, a natureza, merece, sim, o Município, o Estado
ter ali a condição de uma participação especial pelos
danos causados a quem mora ali, naquele lugar, lá
no Pará, em uma reserva de ferro, de níquel, ou lá
no Piauí, em uma reserva de mármore. Enfim, aquele
Município que fica com a cratera, com o buraco, que
tem o prejuízo ambiental, que tem a poeira, que tem os
danos, etc., tem uma participação especial. Mas é uma
riqueza de todo o País, é assim que eu compreendo,
porque ela advém daquilo que Deus nos ofereceu. É
até simples de ser compreendido.
De modo, Sr. Presidente, que a minha compreensão é de que – e é isso que eu quero trazer aqui –
o projeto concebido aqui, que está no Senado, foi, na
minha opinião, fruto de um debate amplo, e avançou
na função de proteger Rio e Espírito Santo, no relatório do Deputado Zarattini, que é do PT de São Paulo.
O projeto que aprovamos aqui prevê que Rio, Espírito
Santo e seus Municípios receberiam o que receberam
em 2010. Esse é o conceito do meu projeto, mantido
pelo Senador Vital do Rêgo, também do glorioso PMDB.
A partir da Câmara, já se avançou para 2011. Ali,
as bancadas do Rio e do Espírito Santo – venho participando das negociações de forma intensa – disseram:
“Não, nós queremos, já que estamos chegando ao final
do ano de 2012, ter o ano de 2012 como referência”.
Pegamos os estudos da Petrobras, da EPE, do Ministério de Minas e Energia. Foram entregues na semana
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passada, e, nesta semana, foram apresentados para
o conjunto dos Parlamentares.
Ora, a receita, em volume de barris de petróleo,
cerca de 2,3 milhões de barris por dia no ano passado,
se repete em 2012. Alterar de 2011 para 2012 não faria,
portanto, diferença. E aí eu conversei com os Estados
do Norte e do Nordeste. Não há nenhum problema,
pode colocar. Mas chamei a atenção das bancadas
do Rio e do Espírito Santo para o fato de que, ficando 2011, eles ganhariam 0,6%, pelo volume de barris
maior em 2011 do que em 2012. Por essa razão que
foi citado aqui. Há cinco anos – porque não há essa
regra –, o Brasil não faz um novo leilão, nem em terra
nem no mar. Há cinco anos não faz um novo leilão. E
estão começando a esgotar as fontes existentes. É um
risco para o Brasil, inclusive de voltar a reduzir, se não
chegarmos no próximo ano, daqui a dois anos, daqui
a três anos... Quanto tempo vamos levar para ter essa
regulamentação?
Hoje, o que me alegra aqui? Para isto quero chamar a atenção: terça-feira, em reunião feita há pouco,
na Câmara Federal, reunião da Mesa com o Colégio de
Líderes, o Presidente Marco Maia anunciou a decisão
de que está convocada para terça-feira, a partir das 9
horas da manhã, sessão da Câmara para votação do
projeto de regulamentação da distribuição de royalties
e participação especial e da destinação. Estou falando
muito da distribuição, mas há a parte da destinação.
Para que vai ser esse dinheiro? Quanto vai para os
Estados? Quanto vai para os Municípios? Quanto vai
quanto para a União? Mas para que mesmo? Lá, está
priorizando educação, saúde, infraestrutura, o que inclusive até diverge com o Governo, que quer carimbar só para a educação. Mas o acordo, lá, da maioria,
inclusive dos Estados do Rio e do Espírito Santo, das
27 bancadas, é de que sejam colocados 50%. O fundo social pode ser, dos seus rendimentos, até 100%
para a educação. É a União quem toma essa decisão.
A parte que vai para os Estados e os Municípios, 50%
para a educação. E os outros 50%, a serem regulamentados por cada Estado e cada Município, saúde,
infraestrutura e ciência e tecnologia.
Há outras emendas, outros projetos, mas eu diria
que o grosso, o consenso, vai nessa direção.
A sessão começa às 9 horas e vai até quando
votar, de madrugada, o que for necessário, o que estiver acertado lá.
Então, o que quero dizer, aqui, meu querido Ferraço: acho que chegamos onde tínhamos que chegar.
Há em jogo agora um interesse de País. Está em jogo
agora um interesse de País. Havia a previsão de que
chegaríamos a 2020 extraindo 6 milhões de barris/dia,
se tivéssemos feito os leilões de 2008, de 2009, de
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2012, de 2011, e se estivéssemos fazendo em 2012.
Repito: estão suspensos leilões no mar e estão suspensos leilões em terra.
Lá na Bacia do Parnaíba – uma das maiores
bacias –, só o que já foi descoberto é suficiente para
abastecer metade do consumo de gás do Brasil. E tem
petróleo, mas não pode fazer o leilão porque não tem a
regra dos royalties e da participação especial. Na bacia
do São Francisco, na bacia Amazônica, na região de
mar entre o Estado do Pará, o Estado do Amazonas e
o Estado do Maranhão. ali entre o Maranhão, Piauí e
Ceará, também há petróleo e mar. Na região de Alagoas e Sergipe tem petróleo e mar, lá na região de
Santa Catarina tem petróleo e mar, e está tudo suspenso porque não se chega a um entendimento aqui.
Então, eu acho que temos que proteger, sim, Rio
e Espírito Santo, temos que garantir as condições de
não haver esse desequilíbrio, de participação na distribuição futura. Acho que chegamos a um ponto, eu
diria, antes inimaginável, porque, aí é verdade, teoricamente, era uma luta entre 25 Estados contra 3 porque parte da bancada de São Paulo tem sustentado
também essa posição, mas não foi assim que aconteceu. Simplesmente porque há maioria, agora vamos
passar o rodão? Não! Sentou-se, negociou-se. E eu
vi, na Câmara, a bancada capixaba manifestando que
chegava a um limite razoável para negociação e que,
portanto, não seria entrave.
E eu vi a bancada do Rio de Janeiro, em parte,
liderada pelo Deputado Garotinho, para dar aqui nome
aos bois, dizendo que compreendia que ali se chegava
a um limite. Então, era preciso que se tivesse o bom
senso de não deixar sair. Qual era a situação que se
estava discutindo lá? Se não é por um entendimento,
vamos votar o projeto do Deputado Alceu Moreira, do
Rio Grande do Sul, que é o melhor para o Norte, para
o Nordeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, etc. E
fiz um apelo lá, pedi ao próprio Alceu: “Pelo amor de
Deus, não se trata de uma guerra para passar o rodão,
passar o trator”. E foi isso que levou a essa outra reunião. Eu saí de uma reunião ao meio-dia – eu até lhe
disse –, na hora do debate, preocupado porque vi ali
beligerância, vi que haveria um campo de batalha na
votação. Mas agora, na reunião do Colégio de Líderes,
as partes voltaram a se sentar e abriu-se novamente
a possibilidade de entendimento. E é isso que espero que possamos ver acontecer na próxima semana.
Se alguém quiser recorrer pela via judicial, se
alguém quiser questionar, enfim, eu acho que, agora,
está em jogo o interesse do Brasil. Nós estamos falando de cerca de 500 mil barris/dia, e nós estamos
deixando de abrir campos novos, em terra e no mar,
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fora a parte de gás, por conta de não haver um entendimento nesta Casa.
Então, eu acho que quem é Presidente da República tem que pensar nisso. Quem é Senador, quem é
Deputado Federal tem que pensar nisso. É o interesse
do povo brasileiro que está em jogo. Isto aqui não é
interesse... Não é simplesmente tirar dinheiro de A e
de B. Aliás, com essa proposta que está se passando
lá, para 2012, o valor do ano inicial reduz: em vez de
R$8 bilhões a serem distribuídos com o conjunto dos
Estados, ficam em torno de R$6,2 bilhões, nas previsões feitas lá. Mas eu acho que vale a pena, a fim de
que haja entendimento, a fim de que não haja aqui o
sentimento de derrotados e de vencedores. Ou seja,
há um sentimento de vitória.
Concedo o aparte, com o maior prazer, ao Deputado Ricardo Ferraço, por quem tenho o maior respeito
e reconheço que tem buscado defender o seu Estado,
e defender de forma altiva, com conhecimento e com
argumento, e tem contribuído, inclusive, para os avanços que estamos tendo.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Wellington Dias, é sempre um prazer e um
privilégio debater com V. Exª. Não importa a dimensão
da divergência, é sempre um debate lastreado pelo respeito, é sempre um debate político muito consistente.
E isso é muito importante, até porque não somos nós
que divergimos, são nossas ideias e nossas convicções. Nós não discutimos com relação à propriedade
desse recurso mineral. Não. A propriedade do recurso
mineral é da União. O que estamos discutindo é a indenização, é a compensação. Ainda que a exploração se
dê em alto mar, que seja pós-sal ou que seja pré-sal,
independente do seu Estado geológico, o impacto se
dá na terra. E esse impacto, essa indenização, é uma
questão de princípio, é uma premissa. Todo esse aggiornamento tentado, e reconheço que há, por parte
de V. Exª, toda a boa vontade para encontrarmos esse
entendimento e essa equação. Mas toda essa equação precisa estar vinculada a uma premissa, que é a
premissa constitucional. Há um debate que antecede
o entendimento do quanto. Aliás, sou um dos que aqui,
assim como V. Exª, como o Senador Cristovam, como
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, tem se debatido
não apenas sobre este tema: para quem vai? Nós sabemos que há, mundo afora, boas práticas na gestão
desses recursos e práticas muito perversas. De cada
dez países que têm na exploração do petróleo a sua
mais importante atividade econômica nove estão mergulhados, seu povo, sua gente, na miséria, na pobreza, e suas instituições democráticas não funcionam.
Precisamos aprofundar o debate, inclusive com a premissa cristã, com a premissa ética de que precisamos
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preservar esses recursos para que as próximas gerações tenham acesso, porque a extração do petróleo
é finita e precisamos poupá-lo. Precisamos olhar para
as boas práticas que, mundo afora, deram certo, em
que trabalharam com respeito e com austeridade. De
modo que a questão que nos coloca em divergência...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
...na divergência é o conceito. Royalty é indenização,
royalty é compensação. Assim decidiu o constituinte,
assim tem consagrado o Supremo Tribunal Federal nas
várias ações que julgou, não em relação a royalties
de petróleo, mas a royalties de mineração. De modo
que esta é uma questão que me parece inegociável.
Princípio não se negocia, não há meio princípio. Ou o
princípio é inteiro ou não há princípio. Essa é a questão
central. Parece-me que, independentemente do que
a Câmara decidir, nós estaremos mantendo esse importante debate debaixo de uma insegurança jurídica
muito grande. Mas é sempre um privilégio e um prazer
debater com um Senador tão aplicado quanto V. Exª.
Muito obrigado pela condescendência com o aparte.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que agradeço.
Pediria só um minuto para concluir.
Primeiro, quero agradecer porque sempre aprendo mais. Veja, é princípio mesmo. Primeiro princípio:
petróleo em mar pertence à União. Então, já há concordância. Segundo: na verdade, royalty é a parte – já
que não há mais reinado e não há mais a parte do rei
– da União. É a parte que as empresas que exploram,
por um critério de concessão, repassam para os donos,
que é a União. A União, para fazer essa compensação
prevista no art. 20 – estou pedindo e o Zarattini já colocou lá –, na fórmula vai repassar x para o Rio e x para
o Espírito Santo, na fórmula estabelecida pelo art. 20,
onde estão citados exatamente os danos causados.
Então, era isso, Sr. Presidente, e espero que tenhamos a aprovação.
O Sr. Benedito de Lira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Passamos a palavra ao nobre Senador Benedito de
Lira, que presidiu a sessão por toda a tarde.
É com alegria agora, Senador Wellington, que
assumo para ouvi-lo.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, a tarde/
noite de hoje foi de bons debates. Os mais interessantes assuntos foram tratados pelos diversos Senadores.
Dentre eles, faço um destaque aqui às manifestações
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do Senador Delcídio do Amaral, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que tratou de três
assuntos da maior importância para o País: o projeto
de lei que diz respeito ao FPE, que já se encontra nas
Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo,
na Comissão de Assuntos Econômicos, os incentivos
fiscais e a dívida pública.
Os Estados brasileiros atravessam uma dificuldade enorme porque são detentores de dívidas com
o Governo Federal que consideramos dívidas impagáveis. Cito como exemplo um Estado pobre como o
meu, meu querido Estado de Alagoas, que mensalmente é sangrado para pagar juros da dívida ao Governo
Federal na importância de R$50 milhões. Esse valor
não significa nada para a União; é insignificante esse
acréscimo, mas é mortal para o meu Estado.
Imagine V. Exª o que não poderia ser realizado
em Alagoas se todos os meses o Governo de Alagoas
pudesse dispor de R$50milhões para fazer investimentos na infraestrutura, na segurança pública, cuidar da
educação de qualidade, melhorar o índice da nossa
educação e dar uma ajuda considerável na saúde pública, que hoje não está bem no Brasil. Mas infelizmente
esses recursos vêm para os cofres da União.
É interessante que nós aqui, do Senado Federal,
possamos debater esse tema e encontrarmos os caminhos. Num determinado momento, um pouco mais
atrás, a Presidenta Dilma demonstrou sensibilidade
na análise desse processo, desse assunto, que é importante para o Brasil.
Vou colocar aqui o Estado de São Paulo, por
exemplo, que é o maior Estado da Federação, que
alega que, daqui mais alguns anos, não terá condições de pagar, porque já pagou tanto, mas a dívida
continua cada vez maior. Então, esse é um assunto
sob o qual, realmente, devemos nos debruçar aqui no
Senado Federal, para que possamos encontrar uma
solução para esse problema.
Mas vou me restringir, Sr. Presidente. Recentemente, nós saímos de uma eleição em que as administrações dos Municípios brasileiros foram todas
renovadas, uns com a reeleição e outros com novos
prefeitos eleitos. A última lavra foi exatamente no domingo próximo passado, quando diversas capitais e
mais de 50 Municípios brasileiros tiveram a conclusão
de sua eleição em segundo turno. Foi uma das eleições
mais tranquilas de que tive a oportunidade de tomar
conhecimento, de ler através da imprensa.
Quero, nesta oportunidade cumprimentar, sem
a menor dúvida, a Presidenta do Tribunal Superior
Eleitoral, por ter conduzido esse processo gigante de
eleições dentro de um clima de absoluta tranqulidade
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e sem nenhuma dificuldade. Não houve nenhuma dificuldade no processo, no trâmite e no final das eleições.
Aqui, Sr. Presidente, podemos dizer, com absoluta
segurança e orgulho, que esse sistema eletrônico da
eleição brasileira é um coisa fantástica. Mais de 130
milhões de brasileiros foram às urnas, recentemente,
para depositar o seu voto de confiança nas lideranças
dos diversos Municípios brasileiros.
E, num período de aproximadamente 3 horas, nós
já sabíamos quais os novos prefeitos que irão administrar os Municípios brasileiros a partir de 1º de janeiro.
No meu Estado, por exemplo, foi um processo
eleitoral absolutamente tranquilo, apesar da preocupação que envolvia o Governador do Estado, como chefe
maior da segurança das forças públicas do Estado, e,
consequentemente, foi um trabalho pertinente, eficaz,
vigilante, do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Eu gostaria, nessa oportunidade, de cumprimentar
o seu Presidente, Desembargador Orlando Cavalcanti
Manso, pela firmeza e determinação com que conduziu
o processo. Em seu nome, quero cumprimentar todos
os membros do Tribunal Regional Eleitoral e todos os
juízes eleitorais que participaram ou que presidiram
as eleições.
Quero dizer que na minha cidade de Maceió,
capital do meu Estado, nós tivemos uma eleição surpreendente, em que dois jovens, um do PSDB, outro
do PP, se lançaram candidatos a prefeito. Enfrentando
uma coligação poderosa, juntaram-se diversos partidos e diversas lideranças políticas, as mais renovadas, com mais prestígio no meu Estado, para que nós
pudéssemos ter um confronto democrático. E esse
confronto democrático foi salutar, Presidente Paim. Foi
uma eleição tranquila, que não saiu da ética, da decência e do primado da democracia para um processo
de marginalização, de agressões. Foi uma campanha
apresentando propostas, que é o que a população deseja ouvir e assistir dos postulantes a cargos eletivos.
Eu queria, aproveitando o momento, cumprimentar o prefeito eleito no primeiro turno na capital do meu
Estado, o jovem Deputado Federal pelo PSDB Rui Palmeira, ao lado do seu companheiro de chapa, também
o jovem Vereador da capital Marcelo Palmeira.
A população de Maceió depositou sua confiança nas mãos desses dois jovens, num significado importante para uma renovação do processo eleitoral
brasileiro, das lideranças políticas. E as pessoas, no
dia a dia, Presidente, me faziam algumas indagações:
“Senador, o senhor acha que o Rui e o Marcelo, com
a idade que têm, estão aptos a governar a cidade de
Maceió, uma cidade com inúmeros problemas, com
tanta dificuldade?”
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Eu digo: A população de Maceió assim decidiu.
Decidiu por esse processo de renovação das lideranças políticas, colocando à disposição dos jovens exatamente o destino daquela cidade e do seu povo. Foi
uma extraordinária decisão da população da minha
querida cidade de Maceió, que deu mais de 60% dos
votos válidos a Rui Palmeira, que ganhou a eleição no
primeiro turno, com uma extraordinária votação. Daí
porque aumenta a sua responsabilidade na condução
da gestão pública do Município de Maceió.
O Rui tem, na verdade, uma história política da sua
família. Filho do ex-Governador Guilherme Palmeira,
hoje Ministro do Tribunal de Contas da União, aposentado; neto do ex-Senador Rui Palmeira, que participou
durante todo o tempo, muito tempo, aqui nesta Casa,
em defesa dos interesses de Alagoas.
E eu estou muito feliz por isso, porque eu participei
da campanha, fiz ver à sociedade de Maceió que nós
estávamos procurando o melhor para aquela cidade
e aqui, nobre Senador Presidente Paim, eu quero me
congratular com o povo de Alagoas e com a população
de Maceió, por ter feito um processo pacato, sem nenhum percalço, nas mudanças da administração dos
Municípios alagoanos.
Mas, Presidente, é interessante que nós possamos aproveitar este momento porque estamos tratando
dos diversos problemas e inclusive das dificuldades.
Aqui se encontram diversos Prefeitos do Brasil,
e eu tive a oportunidade de participar de uma reunião
com mais de 50 novos Prefeitos eleitos recentemente,
preocupados com as dificuldades por que atravessam
os Municípios.
A Presidenta Dilma, num momento de muita lucidez, procurou, através de ações do Governo, preservar o emprego dos brasileiros com especialidade das
grandes indústrias, precisamente a indústria automobilística, colocando à disposição incentivos para que
as coisas não pudessem degringolar da maneira mais
terrível possível em decorrência dessa crise mundia
que assola a Europa, Estados Unidos e, sem dúvida
nenhuma, desemboca nos países em desenvolvimento, como é o caso do nosso.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, criou uma dificuldade. No momento em que o Governo vai buscar
no IPI e no Imposto de Renda os recursos necessários
para dar esses incentivos, dificulta a base econômica
que faz com que os Municípios e os Estados percam
recursos porque diminuiu, sem dúvida nenhuma, os valores que são repassados aos Estados e aos Municípios.
No meu Estado, por exemplo, Sr. Presidente, mais
de 80% dos Municípios alagoanos, parece-me, não fecharão as contas para entregar aos seus sucessores.
Isso, realmente, preocupa.
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Espero que a Presidenta Dilma, através da sua
área econômica, possa encontrar o caminho para minimizar essas dificuldades. O Presidente Lula, naquela crise de 2008/2009, encaminhou a esta Casa, me
parece, uma medida provisória estabelecendo mais
1% para o FPM a fim de que se garantisse aos Municípios o pagamento do 13º salário, àquela época em
que viviam dentro de uma crise, tanto quanto agora.
Nós precisamos fazer com que a Presidenta Dilma
possa determinar uma renegociação da dívida do INSS.
Por quê? À proporção que for feita uma renegociação
da dívida do INSS e o Município não tiver recursos para
pagar, o INSS vai buscar na boca do caixa. Há muitos
Municípios brasileiros que não tiveram recursos nesses últimos 60 dias porque o INSS buscou aquilo que
era dele e que estava pactuado para pagamento. Mas
o Município não tinha dinheiro para pagar.
Nessas circunstâncias, é interessante que possamos fazer o alongamento dessa dívida para que
o Município possa pagar a prestação vencendo e a
prestação do que foi vencido e negociado.
Esse é outro tópico que deverá ser apreciado
pelo Governo Federal.
Quero falar agora, Sr. Presidente, de outro assunto, esse sim traumático, e que continua traumático
no Nordeste brasileiro, particularmente no semiárido:
o problema da seca, uma seca nunca vista nessas
regiões. Na semana próxima passada, numa reunião
com diversos pequenos produtores, criadores, inclusive aqueles que são assentados, somando mais de
50 entidades de trabalhadores rurais, de trabalhadores
assentados e de pequenos produtores de leite, fizeram
uma reivindicação sob pena de verem seus pequenos rebanhos dizimados. Hoje, o animal está comendo bagaço de cana, Sr. Presidente. Lá, em Alagoas,
nós temos diversas usinas que moem neste período
e ofertam esse bagaço, num sistema de enchimento
dos animais, que, assim, não têm nenhuma proteína,
não geram leite, mas se mantêm em pé. Estão levando das usinas para o campo caminhões e caminhões
de bagaço de cana, depois de passado nas moendas
para tirar o caldo, para fazer o açúcar e o álcool.
Sr. Presidente, há ainda uma coisa mais grave. Apesar da determinação da Presidenta Dilma – e
eu me lembro disso lá atrás –, através do Ministério
da Integração Nacional e do Exército Brasileiro, para
abastecer os humanos que não tinham água para beber com carros-pipa, o que ocorre é que, se o senhor
sobrevoar o semiárido nordestino, particularmente o
de Alagoas, verá que não temos mais barreiros com
água para os animais. E como é que vai ficar?
Então, na reunião com esses pequenos agricultores, foi formulado um pedido à Presidenta Dilma, ao
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Ministro da Integração e da Agricultura para um socorro
através do aumento, sem dúvida nenhuma, da frota de
carros-pipa para, desta vez, não somente abastecer
os humanos, mas também os animais.
A produção de leite, sendo Alagoas o Estado
que tem a bacia leiteira mais produtiva do Nordeste,
já teve uma quebradeira de 30%, 40% na capacidade
de produção. Os insumos estão insuportáveis. Hoje,
um saco de soja custa mais de R$80,00; um saco de
milho quase R$50,00. O Governo estabeleceu uma
cota de milho para atender aos pequenos criadores
do Nordeste, principalmente aqueles que foram atingidos pela seca. Mas a Conab não tem capacidade de
fazer a entrega desse milho, que, na verdade, baixou
de R$50 para R$20 a R$22, mas não chega à ponta.
Então, é preciso uma ação mais agressiva, por
parte do Ministério da Agricultura, por meio da Conab,
e uma ação mais efetiva e mais coercitiva por parte
do Ministério da Integração Nacional, Sr. Presidente.
Uma terceira reivindicação dos pequenos produtores do meu Estado é que o Governo Federal proporcione aos pequenos produtores de leite os mesmos
subsídios concedidos aos suinocultores e avicultores
para a aquisição do farelo de soja e do milho em grão.
Sobre o milho, o Governo tomou uma decisão,
mas é preciso, agora, que a decisão chegue à ponta, que chegue, na verdade, à pequena propriedade
daquele que produz e que tem oito, quatro, cinco, dez
vacas de leite, para produzir o leite que é o sustento
seu e da sua família.
É preciso que haja essa ação do Governo, porque, Sr. Presidente, só vivendo in loco é que a gente
vê e sente as dificuldades por que passam esses pequenos produtores. E, aqui, há mais de 50 entidades
congregadoras desses pequenos produtores e criadores do semiárido do meu Estado. Não há ninguém
aqui da Zona da Mata; não há ninguém aqui que seja
um grande criador; não há alto fazendeiro, muito pelo
contrário.
Hoje ocorreu uma coisa que me deu muita alegria.
Na exposição agropecuária, a 62ª realizada recentemente no meu Estado, que se encerrou no domingo próximo passado, eu tive a alegria de ver, no concurso da
vaca que produz mais leite, Presidente – e eu via isso
somente nos grandes criadores do Estado –, que, hoje,
o pequeno criador, aquele que é de assentamento, tem
uma vaca que produz tanto leite quanto a dos grandes
criadores. Eu vi lá, no concurso de leite, no Pró-leite,
animais produzindo de 42 a 45kg de leite/dia. Agora, é
preciso que haja exatamente os insumos necessários
para que essa vaca continue produzindo. Do contrário,
não havendo água e não havendo os insumos que possam gerar o leite, as coisas não vão acontecer.
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Assim, são de fundamental importância as ações
que o Governo deverá desenvolver para atender a essa
demanda e a essa dificuldade que realmente assolam
o semiárido do Nordeste, e particularmente me refiro
ao semiárido de Alagoas, que é pequeno, mas que
passa por sérias dificuldades.
Eu me comprometi com eles, no encontro que
tivemos lá na sede da Casa do Homem do Campo, na
capital do meu Estado, a fazer com que esse documento pudesse chegar às mãos do Ministro da Agricultura
e do Ministro da Integração Nacional. E vou, inclusive,
enviar uma cópia à nossa Presidenta Dilma, para que
possa tomar conhecimento do que está acontecendo.
A Presidenta pode não estar nem sabendo, porque ela
pode imaginar que os programas que foram instituídos
pelo Governo estão todos sob controle.
Na verdade, precisa haver uma ação mais coercitiva, repito, a fim de que nós possamos atender a
esses pequenos agricultores, para evitar que amanhã
tenhamos que ter um êxodo rural, favelizando cada vez
mais as cidades. É exatamente isto que acontece quando o pequeno ou médio produtor, que está no campo,
deixa de viver da sua pequena propriedade, deixa de
produzir e acaba por se dirigir às cidades próximas,
para as capitais, incrementando, sem dúvida nenhuma, o processo de favelização dos grandes centros
urbanos. Então, para evitar que isso aconteça, é preciso que sejam tomadas as providências necessárias.
Presidente, eu agradeço a V. Exª por mais esses
minutos que me concedeu a fim de que eu pudesse
encerrar a minha manifestação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem! Meus cumprimentos pelo pronunciamento, Senador Benedito de Lira.
Eu convoco V. Exª a assumir a Presidência para
que eu possa fazer o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Benedito de Lira.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Dando continuidade, concedo a palavra, como
orador inscrito, ao eminente Senador Paulo Paim, do extraordinário e maravilhoso Estado do Rio Grande do Sul.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Benedito de Lira, são 21h13min, mas
eu me propus, até o fim do ano, a vir à tribuna todos
os dias. Ou eu falo no início da sessão, ou falo à tarde, ou falo às 9, 10, 11 horas da noite, se necessário.
E por que esta minha insistência aqui na tribuna, Sr. Presidente? Porque o ano está terminando e,
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mais uma vez, a população brasileira, que sonha com
uma aposentadoria com o mínimo de dignidade, está
na expectativa sobre se, enfim, a Câmara vai votar ou
não o fator previdenciário, que nós aqui já derrubamos
há seis anos, e a Câmara não vota.
Conversei com o Presidente da Câmara por diversas vezes. S. Exª me assegurou que, após o processo
eleitoral, a matéria seria votada.
Surpreendi-me no dia de hoje quando percebi que
o Presidente da Câmara reafirmou a sua disposição
em colocar a matéria em votação entre os dias 20 e
22, mas fiquei perplexo com a posição de setores do
Governo que dizem que não têm interesse em votar a
matéria. Primeiro, é um absurdo não querer votar essa
matéria. Tudo bem que se diga que o fator foi obra do
Governo anterior ainda, ou seja, antes do Governo Lula,
mas já se passaram 10 anos – 10 anos! – e nós, que
votamos contra esse fator na época, que denunciamos
o fator, não temos coragem de mexer nessa “porcaria”
chamado “fator previdenciário”, que confisca a metade
do salário do trabalhador da área privada.
Senador Benedito Lira, é exatamente com aquele
trabalhador que pega esse confisco, que perde a metade do vencimento, que a Previdência é superavitária,
por ano, na ordem de R$13 bilhões a R$15 bilhões. Não
dá para entender! Depois não sabem por que o processo eleitoral foi complicado. Claro que vai criando uma
revolta na população tão forte quanto a minha. Como
não? Como não vamos votar de novo? Vamos terminar
o ano outra vez prometendo para as pessoas: “esperem
o ano que vem, talvez a gente vote”. Não dá! Não dá!
A indignação da população... Eu que trato tanto
desse tema – e V. Exª sabe, tanto que o projeto que
aqui o Senado votou, por unanimidade, é de nossa
autoria –, em todas as cidades onde participei das
campanhas – e fui a mais de 100 cidades, a algumas
fui mais de duas vezes, participando de mais de 150
comícios –, perguntaram-me: “E o fator, Paim? Vai ou
não vai cair? Será mais um discurso de época de campanha, em que se diz que vão derrubar e, depois, não
derrubam?” Eu não me presto para isso!
Eu não me presto para isso e, por isso, estou aqui.
Eu disse lá, em cada comício, que o fator seria votado,
sim, logo após o processo eleitoral, porque foi isso que
me foi dito, inclusive, pelo Presidente da Câmara dos
Deputados. Não pensem agora que vou vir para cá e
dizer que era de brincadeira o que falamos nas ruas.
Comigo não! Comigo não! Eu continuarei insistindo, e
vão ter que votar o fator mais hoje ou mais amanhã.
Digo mais, Sr. Presidente: ao longo de todos
esses anos que estou aqui, no Congresso, Câmara
e Senado – aproximo-me dos 30 anos; entrei e fiquei
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aqui; nunca fui disputar outro cargo –, percebo que
inúmeras metas nós atingimos.
Política de salário mínimo. Viajamos o País, num
longo debate, com um grupo de Senadores e Deputados, construímos, ajustamos com as centrais. O
Presidente Lula foi fundamental. A Presidente Dilma
sancionou o projeto que aqui aprovamos da inflação
mais o PIB. Resolvemos aquilo que era uma polêmica. Todos diziam que nunca resolveríamos a questão
do salário mínimo. Está resolvida. O salário mínimo
cresce: a inflação mais o PIB.
Projeto mais recente, política de cotas. Era um tabu
fazer esse debate aqui no Brasil. Insistimos, insistimos,
o Congresso aprovou. As universidades estão aplicando
com a maior tranquilidade, sem problema algum, já a partir, agora, de 1º de janeiro. Aprovamos a política de cotas.
O Estatuto da Igualdade Racial, tão polêmico
também aqui, com inúmeras posições divergentes,
aprovamos, é sancionado e está aí cumprindo papel
fundamental na construção da igualdade.
O Estatuto do Idoso, um tema também polêmico.
Lembro-me de que, em uma reunião em Porto Alegre,
cheguei a pegar o Estatuto e dizer: bom, se vocês não
querem aprovar, então vamos rasgar esse trabalho
acumulado durante tanto tempo. Daí: “Não, não, não
rasga. Vamos aprovar.” Felizmente, aprovamos o projeto que também apresentei, que é lei e cumpre um
papel fundamental para a cidadania.
Esse debate agora do pré-sal não tenho dúvida
de que vai ser aprovado. Nós vamos avançar e vamos
aprovar o pré-sal.
Vemos, agora mesmo, o debate da educação, que
pode ser 10%, 7% ou 8% do PIB, mas vamos aprovar
também. Tivemos aqui o Pronatec, para o ensino técnico. Tivemos aqui o debate do piso dos professores,
que aprovamos, é lei. Podem questionar, mas é lei.
Em resumo, o que percebo nesses anos todos?
O Estatuto da Juventude a Câmara aprovou, e
está aqui conosco. Eu sou um dos relatores. Só não o
aprovamos ainda, porque a própria juventude tem algumas questões polêmicas – entre eles próprios. Por
isso não é lei ainda. Mas não há obstáculo algum. O
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que apresentei
aqui, aprovamos, está lá na Câmara. Há divergência
do movimento, mas não há obstáculo para aprovar
também. Não há obstáculo.
Mas é incrível! O Estatuto da Criança e do Adolescente, que construímos, todos nós juntos, é lei, mas,
quando chega a vez dos homens e mulheres de cabelos
brancos, parece que o mundo vai cair, se for aprovada
uma política que garanta um reajuste mínimo de 2%,
3%, 5% do PIB. Não falamos mais em PIB, mas que
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fosse, então, o crescimento da massa salarial do País.
“Ah, não pode! Não pode, porque vai quebrar o País!”
Bobagem! Mentem quando dizem isso! O que
têm contra os idosos? Alguma coisa têm de ter. Todo
mundo vai chegar lá – ajude-me aqui, Senador Benedito de Lira. Qual é o problema?
Hoje mesmo, recebi aqui a Cobap e outros líderes dos aposentados – desanimados, sem brilho nos
olhos, indignados, porque não querem colocar em votação qualquer percentual.
Isso é discriminação contra os idosos. Isso é
discriminação! É impossível que todos tenham direito
a reajuste, e que os idosos não tenham. E quem são
esses idosos de que falo? Não estou falando de Loas,
nem de benefício assistencial. Estou falando de homens
e mulheres que trabalharam durante toda a sua vida,
que contribuíram para essa Previdência superavitária!
É o trabalhador da área urbana! E ele não ter direito
a um centavo de reajuste, nem vinculado ao mínimo,
nem à massa salarial ou sequer à categoria de origem?
Algo está errado. É impossível que não abram
sequer uma conversa sobre esse tema: reajuste dos
aposentados. A minha indignação podem saber que
não é só minha: é das ruas. É das ruas! É de homens
e mulheres com mais de 55, 60, 65, 70, 80 anos, que
estão na expectativa, e não acontece nada. Nada!
Por que essa discriminação somente com os homens e mulheres de cabelos prateados? Por quê? Expliquem-me por quê. Qual o crime que eles cometeram? Que
crime eles cometeram? Foi o de trabalhar uma vida toda
na expectativa de que se fizesse um mínimo de justiça?
Sou Senador da República. Eu, aqui, embora de
cabelos brancos, tenho um salário decente, não dá
para negar, mas se eu estivesse na fábrica onde eu
trabalhava... Eu nunca me esqueço das minhas raízes,
de onde vim, o que faço e por que estou aqui.
Meus amigos lá da fábrica que estão com 55,
60, 62, 70 anos dizem: “Paim, nós acreditamos tanto,
tanto, tanto neste Governo, de que você parte, e veja
bem como está hoje o nosso salário”!
Eu não tenho o que responder a eles, a não ser
daqui da tribuna, demonstrando a minha indignação,
que é a indignação das ruas. E essa indignação vai
crescer. Não pensem que não vai, porque vai.
Nos países mais avançados quem quer se eleger
Presidente da República, Governador, Senador, Deputado ou Vereador tem que ter política para os idosos.
A tendência é aumentar o número de anos de vida da
população, eu diria inclusive da mundial. Só que outros perceberam isso, mas aqui no Brasil me parece
que não percebem. Simplesmente, dizem: “Ah! Idoso”!
Eu soube que, em uma reunião de ex-ministros,
um ministro chegou a dizer – fiquei muito chateado – o
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seguinte: “Idoso tem mesmo é que morrer. Temos que
pensar somente nas crianças”.
Fiquei muito chateado.
Repito aquela frase antiga e conhecida: pobre do
país que não olha para suas crianças e também para
os idosos. Pobre desse país!
Senador Benedito de Lira, o Congresso de Aposentados e Pensionistas será na Bahia, em novembro.
Eu acredito que de lá sairão propostas de mobilização,
algum tipo de reação. Reação vai ter que haver, porque não dá. Não dá!
Eu sei que idoso, aposentado, não pode fazer
greve. Que greve vai poder fazer? O que resta a eles?
A não ser começar a fazer vigílias, protestos, greve de
fome, porque vai chegar o momento – ficou comprovado – em que eles não vão conseguir pagar nenhum
plano de saúde, e a nossa saúde sabemos como está,
infelizmente. Ninguém tem dúvida.
Senador, por favor, Senador Benedito de Lira,
pode falar, até para que eu me acalme um pouco mais.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A grande maioria dos nossos aposentados, no momento em que vivemos, não têm dinheiro
nem para comprar a medicação de que eles precisam
diariamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Que dirá
para pagar plano de saúde!
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Realmente, é uma coisa incompreensível.
V. Exª tem toda razão. É incompreensível que o Brasil
não tenha uma política mais decente para cuidar dos
idosos, porque esse é o caminho de todos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Com
certeza.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Ninguém nasce jovem e se perpetua jovem. O
ciclo da vida é nascer, crescer, desenvolver-se e morrer. Mas se morre com a velhice.
Então, quero cumprimentar V. Exª por essa manifestação.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Quero me aliar à sua indignação também.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador.
Permitam, pelo menos, que a gente viva e morra
com dignidade. É isso que eles querem.
Estou acompanhando o caso do Aerus, por exemplo, que também é de aposentados e pensionistas. Ganha-se aqui, ganha-se ali, vai-se ao Supremo, e a AGU
entra com recurso de última hora, desrespeita até uma
decisão do Supremo para não pagar os aposentados e
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pensionistas do Aerus, o que foi decorrente de uma falta
de fiscalização do governo anterior. Mas a dívida está aí.
Paga-se todo mundo, só não se paga quando é aposentado e pensionista. Não dá! Não dá mais para aguentar!
Por isso é que eu, nesta minha demonstração de
indignação, aqui na tribuna, faço mais um apelo aos
governantes deste País: por favor, sentem-se! Os aposentados estão dispostos a sentar, a negociar. Por isso,
quando algumas categorias fazem greve ao extremo,
não sabem por quê. Ah, se os aposentados tivessem o
direito de fazer greve, com certeza, estariam sentando,
estariam negociando! Mas, como sabem, o aposentado
não tem dinheiro para o ônibus, não tem dinheiro para o
remédio, mal e mal recebe para se alimentar. Então, é fácil.
Desculpe-me a expressão, mas é até uma posição
minha de covardia, porque é um desrespeito aos homens
e às mulheres que já estão com fragilidade física, que
não podem fazer grandes movimentos. E eles me dizem:
“Mas, Paim, você acha que, nas minhas condições, com
remédio para pressão, para diabetes – e aí vai; não vou
listar aqui todas as doenças que são naturais – para artrite, ainda vou poder fazer grandes passeatas, como
tu propões ou grandes movimentos?” Eu digo: “Não, eu
entendo, eu entendo, mas aprendi, ao longo da minha
vida, que sem pressão não se leva; sem pressão, sem
mobilização não cedem”. É aquela frase antiga: “Quem
não chora não mama”, ou seja, a criança nos ensina
que, quando ela chora, algum motivo há.
Por isso, Sr. Presidente, vou terminar minha fala.
Sou daqueles que não jogam a toalha nunca. Não
jogarei a toalha nunca! Se pensam que eu deixarei de
vir à tribuna, enganam-se. Não jogo a toalha!
Continuarei com a mesma convicção até ver o fim
do fator previdenciário, até que este País crie vergonha na
cara e dê um reajuste, uma política decente de salários
para os aposentados e também para os pensionistas.
É grave a situação dos aposentados, é muito grave. Eu vi homens e mulheres, Senador, chorando, chorando no contato comigo, me abraçavam e choravam.
Diziam: “Paim, o que é que estão fazendo conosco?
O que estão fazendo conosco, Paim, com esse fator
maldito que nos tira metade do salário quando nos
aposentamos e depois, ali na frente, o reajuste não
acompanha qualquer tipo de política salarial?”. Dizem:
“Ah, mas estamos dando a inflação”. Sim, mas e o que
foi perdido ao longo desse período? As pessoas falam
para mim com os olhos cheios de água, lágrimas rolando: “Eu ganhava cinco salários, paguei sobre dez,
estou ganhando dois, estou ganhando um. É justo?”.
Claro que não é justo, claro que não é justo!
E há dinheiro para tudo, há dinheiro para tudo. Me
digam: falta dinheiro em que área? Para tudo há dinheiro. Nós nos damos ao luxo já – e como há dinheiro eu
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não sou contra – de desonerar a folha, algo em torno
já de mais de R$20 bilhões, que é dinheiro que deixou de entrar para a Previdência. E uma política para
o aposentado e para o fim do fator não gastaria por
ano mais do que R$3 bilhões ou R$4 bilhões. Tu podes
abrir mão de R$20 bilhões, mas não podes pagar R$3
bilhões? Essa matemática não fecha, é uma maldade,
é uma maldade sobre a qual vamos ter que refletir.
Depois, quando falam que nós estamos nos afastando dos movimentos sociais, da base articulada, dos
trabalhadores do campo e da cidade, dizem que não
é bem assim. É sim! Está todo mundo entrando agora
no esquema de uma política de Estado e esquecendo
os movimentos populares. Essa foi a reação que vi lá
nas ruas, e essa reação vem num crescente.
Por isso, mais uma vez, quero fazer este alerta.
Não é ameaça – quem sou eu para ameaçar? –, estou
mais aqui em estado de luz amarela. É preciso respeitar os aposentados e pensionistas e pensar numa
política séria, pelo menos conforme o crescimento da
massa salarial do País.
E é fácil, Senador Benedito de Lira, apresentamos,
inclusive, projeto nesse sentido, porque entendemos que
era o mínimo, o mínimo que poderia ser feito. Via Fundo
de Garantia e arrecadação da folha de pagamento do
empregado para a Previdência, você tem tranquilamente... Há até um índice que mede o crescimento da massa
salarial do País. Se o crescimento da massa salarial do
País foi 3% acima da inflação, o reajuste é de 3%; se foi
2%, é 2%. Se foi zero, é zero. Só se dá a inflação. Nem
essa discussão eu sinto, porque eu apresentei o projeto e continuam não deixando que ele seja apreciado.
O momento é este. O momento é de reflexão. Já
que há dinheiro para todas as áreas – e que bom que
podemos dizer isso –, é sinal que o Brasil, olhando para
o outro lado do mundo, está com uma taxa de desemprego que se aproxima de 5%. Lá fora há uma taxa de
30%. Mas se temos um desemprego de 5% é porque
estamos trabalhando, produzindo, recebendo, consumindo, e o País arrecadando mais, a Previdência arrecadando mais, o Fundo de Garantia arrecadando mais.
E aí, o que se faz? Em vez de pagar o aposentado, que
é o sócio da Previdência, legítimo, porque a Previdência
não é do Governo, como o Fundo de Garantia não é do
Governo, é de quem contribui, de quem contribui, simplesmente dizem: “Olha, agora não precisa pagar mais
5%, mais 10%, mais 15%, mais 20%, nem mais 30%”.
Não paga mais nada e ferra o aposentado. É como se
o aposentado tivesse que responder pelo problema de
crise que poderá vir um dia, porque aqui a crise não
chegou. Não chegou. A tal de crise aqui não chegou.
Sr. Presidente, vou terminar dizendo para os
meus amigos trabalhadores: vocês das centrais, das
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confederações de trabalhadores, escrevam, porque é
fato e é real. Como disse aqui o Senador Benedito de
Lira, vocês que hoje representam os trabalhadores que
estão na ativa, todos um dia vão envelhecer, porque é
a lei da vida. É a lei da vida! E vão ter que se aposentar. E vão pegar o fator, e depois não terão reajuste. E
todos vão viver com o salário mínimo. É uma questão
estratégica. É uma questão de olhar para o amanhã.
Então, é preciso que as centrais, que as confederações, que os trabalhadores da ativa, os aposentados
e pensionistas se unam. Que se unam e façam um movimento articulado de pressão, para ver se não vem o
reajuste. Vem! Vem o reajuste, porque dinheiro não falta.
Agora, se não fizerem, não virá nada. E aí é fácil, sim,
dizer que dão para esse setor R$10 bilhões, para outro
R$20 bilhões, para outro R$30 bilhões, e principalmente
para os poderosos, porque para o trabalhador não virá.
Senador Benedito de Lira, agradeço a paciência
de V. Exa, mas eu tinha que fazer isso. Ou falo o que sinto
ou perdeu a razão de ser eu estar aqui no Parlamento. Não consigo. Não consigo ver uma injustiça desse
tamanho acontecendo. Nós, que sempre dizemos: “Se
houver um injustiçado, estarei do lado do injustiçado”.
São 8, 10 milhões de injustiçados, e ficamos quietos “Ah, pois é, não sei, quem sabe.”. Quantos anos
aguardando! Aguardar o quê?
Meus amigos e colegas, tenho muito esperança
na decisão do Supremo. Estivemos lá recentemente,
para que vocês sejam indenizados.
Meus amigos aposentados e pensionistas, continuaremos fazendo tudo aquilo que for possível para
que vocês tenham uma política salarial que lhes garanta o mínimo de dignidade.
Obrigado, Presidente.
Voltarei todos os dias à tribuna para falar desses temas.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Mesa agradece a manifestação de V. Exª,
sempre com muito lucidez, por ter se manifestado, da
tribuna desta Casa, tratando com especialidade desse
tema, que é recorrente no Brasil.
Realmente, há uma coisa que é incompreensível: dar um reajuste a quem está na ativa, mas não se
poder dá-lo ao inativo.
Um dia, eu perguntava a um governador que tinha
o plano de cargos e salários do magistério, mas que
não iria implantá-lo porque não poderia fazer para os
aposentados. Como bem diz V. Exª: “Isso é processo
raivoso de discriminação.” Por isso, quero congratular-me com V. Exª e parabenizá-lo por essa manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O requerimento que acaba de ser lido vai
à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 924, DE 2012
Requeiro, nos termos regimentais, a tramitação
conjunta do Projeto de Lei do Senado nº 55/2010, que
“Altera o § 1º do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, para vedar a inclusão, nos bancos de dados e
cadastros de consumidores, de informações negativas
que não sejam relativas a obrigações decorrentes do
efetivo fornecimento de produtos ou prestação de serviços.”, com o Projeto de Lei do Senado nº 209/2012,
que “Altera a Lei nº 8.078, de 19 de setembro de 1990,
que instituiu o Código de Defesa do Consumidor, para
incluir penalidade pra quem deixar de eliminar pontualmente, dos cadastros ou bancos de dados, informações negativas referentes a período superior a cinco
anos.”, por versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, – Senador Cyro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – O requerimento que acaba de ser lido será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Quinta-feira 1º 58051

O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência comunica ao Plenário que
recebeu, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
o Aviso nº 1.386-Seses-TCU, de 2012, na origem,
encaminhando cópia do Acórdão nº 2.928/2012-TCU-Plenário, inclusive em mídia, proferido nos autos do
processo nº TC 033.616/2011-6, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam e, ainda, cópia
das informações constantes dos Anexos 1 e 2 atualizados até a Sessão Plenária de 24 de outubro de 2012.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1.386-Seses-TCU-Plenário
Brasília-DF, 30 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido nos autos do processo
nº TC 033.616/2011-6, pelo Plenário desta Corte na
Sessão Extraordinária de 30-10-2012, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam e, ainda,
cópia das informações constantes dos Anexos I e II
atualizados até a Sessão Plenária de 24-10-2012.
Respeitosamente, – Benjamin Zymler, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 1º de novembro do corrente.
O Aviso vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

Quinta-feira 1º 58105

Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP – AL) – Foi lido anteriormente o Parecer n°
1.335, de 2012, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 93, de 2012.
A proposição ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 167, 190
e 193, de 2012, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivos aos Projetos
de Lei do Senado nºs 264, de 2010; 142, de 2008; e
408, de 2011, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
Ofício nº 167/2012-Presidência
Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em turno único, a Emenda nº 4-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 264, de 2010,
de autoria do Senador Flávio Arns, que dispõe sobre
a Equoterapia.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 190/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em Turno Único, a Emenda nº 2-CDR-CAS (Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº
142, de 2008, de autoria do Senador Renan Calheiros, que altera a Legislação do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT), para estimular os Arranjos produtivos Locais.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
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Ofício nº 193/2012 – Presidência/CAS
Brasília, 31 de outubro de 2012
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em turno único, a Emenda nº 2-CAS (Substitutivo)
ao Projeto de Lei do Senado nº 408, de 2011, de autoria do
Senador Eduardo Amorim, que altera a Lei nº 8.069, de 13
de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências, para garantir
tratamento especial ao adolescente viciado em drogas.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Jayme Campos,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Com referência aos Ofícios nºs 167, 190
e 193, de 2012, a Presidência comunica ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas às matérias até
o encerramento da discussão, no turno suplementar,
perante a Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – A Presidência designa o Senador Eduardo Amorim para compor o Conselho do Prêmio Mérito
Ambiental, nos termos do Ofício nº 184, de 2012, da
Liderança do PSC.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 184/2012
Brasília, 29 de outubro de 2012
Senhor Presidente:
Em atenção ao Of. SF nº 1.742, e nos termos da
Resolução do Senado Federal nº 15, de 2012, faço a
indicação de meu próprio nome, como representante
do Partido Social Cristão – PSC, para integrar o Conselho do Prêmio Mérito Ambiental.
Atenciosamente, – Senador Eduardo Amorim
Líder do PSC.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/PP
– AL) – Não havendo mais oradores inscritos, convoco
os Srs. Senadores e as Srªs Senadoras para, amanhã,
à hora regimental, e encerro a presente sessão.
O SR. PRESIDENTE (Benedito de Lira. Bloco/
PP – AL) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 37 minutos.)
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Agenda cumprida pelo Presidente José Sarney
31-10-2012
quarta-feira
11h Recebe o Senhor Francisco Balestria,
Presidente da Associação Nacional de Hospitais
Privados
Sala de Audiências
11h30 Recebe o Senhor Sérgio Damaso, Diretor Geral do Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM
Sala de Audiência

Quinta-feira 1º 58139

12h Recebe o Senhor Hildegard Gurgel, Presidente da Federação das Indústrias do Estado
do Amapá
Sala de Audiências
15h30 Cerimônia de entrega, pelo Presidente
do Tribunal de Contas da União Ministro Benjamin
Zymler, e pelo Ministro Aroldo Cedraz, relator do
processo, do Relatório de Consolidação das Fiscalizações de Obras de 2012
Sala de Audiências
16h Ordem do Dia
Plenário
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58197

58198 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58199

58200 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58201

58202 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58203

58204 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58205

58206 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58207

58208 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58209

58210 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58211

58212 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58213

58214 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58215

58216 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58217

58218 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58219

58220 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58221

58222 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58223

58224 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58225

58226 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58227

58228 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58229

58230 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58231

58232 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58233

58234 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58235

58236 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58237

58238 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58239

58240 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58241

58242 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58243

58244 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58245

58246 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58247

58248 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58249

58250 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58251

58252 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012

Novembro de 2012

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 1º 58253

58254 Quinta-feira 1º

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2012
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