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2.2.3 – Projetos recebidos da Câmara dos
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de seguros e resseguros e dá outras providências”,
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do Brasil e o Governo de Santa Lúcia, celebrado
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2.2.4 – Comunicações da Presidência
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apresentação de emendas, perante a Comissão
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a referida Comissão o prazo de quinze dias úteis,
prorrogável por igual período, para opinar sobre a
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Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei
do Senado nº 236, de 2012, que reforma o Código
Penal Brasileiro (Ofícios nºs 132 e 30/2013)........
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Públicos e Fiscalização, encaminhando o Relatório
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Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Desenvolvimento Regional
e Turismo, respectivamente, sobre o Projeto de Lei
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Nºs 176 e 177, de 2013, das Comissões de
Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle; e de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 623, de 2011....................................
Nºs 178 e 179, de 2013, das Comissões de
Serviços de Infraestrutura; e de Desenvolvimento
Regional e Turismo, respectivamente, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 4, de 2010......................
2.2.7 – Comunicações da Presidência
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Projetos de Lei da Câmara nºs 26 e 123, de 2012,
cujos pareceres foram lidos anteriormente.............
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31/2013-CCJ).........................................................
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declarado prejudicado (Ofício nº 81/2013-CDR)...
2.2.8 – Leitura de requerimento
Nº 214, de 2013, de autoria do Senador Sodré Santoro e outros Senadores, em aditamento ao
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anos de fundação do Grande Oriente do Brasil.....
2.2.9 – Discursos do Expediente
SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA, como Líder
– Apelo ao Governo Federal em favor do perdão
de dívidas de agricultores afetados pela seca no
Nordeste. ...............................................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Defesa da
criação de novos Tribunais Regionais Federais no
País.........................................................................
SENADOR HUMBERTO COSTA – Considerações sobre a importância do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)
na inserção dos jovens no mercado de trabalho; e
outro assunto..........................................................
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SENADOR ALVARO DIAS, como Líder – Críticas ao Governo Federal por despesas com a criação de novos órgãos e folha de pessoal; e outro
assunto...................................................................
SENADOR SODRÉ SANTORO – Indignação
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2.2.13 – Discursos do Expediente (continuação)
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13448

13450

13451

13451

13453

13456

13457

13459

13460

13461

13461

13464

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sição dos servidores do ex-Território de Rondônia
para os quadros da União; e outro assunto. ..........
SENADORA ANA AMÉLIA, como Líder – Defesa de acordo para a definição dos novos critérios
de divisão dos recursos do Fundo de Participação
de Estados; e outros assuntos................................
SENADORA ANA RITA – Registro da visita
de Ministras de Estado ao Espírito Santo...............
2.2.14 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 188, de 2013, de autoria do
Senador Flexa Ribeiro. Aprovado..........................
Requerimento nº 203, de 2013, de autoria do
Senador Sodré Santoro e outros Senadores. Aprovado.......................................................................
Requerimento nº 214, de 2013, de autoria
do Senador Sodré Santoro e outros Senadores,
em aditamento ao Requerimento nº 203, de 2013.
Aprovado...............................................................
2.2.15 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR ARMANDO MONTEIRO, como
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domésticas..............................................................
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e Fiscalização (Ofício nº 345/2013). Designação
do Deputado Raimundo Gomes de Matos, como
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Da Liderança do PR na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 602, de 2012 (Ofício nº 140/2013).
Designação do Deputado Henrique Oliveira, como
titular, para compor a referida Comissão................
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de indicação de membros em diversas comissões
(Ofícios nºs 133 e 134/2013). Designação do
Senador Ivo Cassol, como suplente, para compor a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 606, de 2013.
Designação do Senador Benedito de Lira, como
titular, para compor a Comissão Mista destinada
a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº
607, de 2013. ....................................................
Da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo,
de indicação e substituição de membros na Comissão de Assuntos Econômicos (Ofício nº 57/2013).
Designação do Senador Cristovam Buarque, como
titular, e do Senador Acir Gurgacz, como suplente,
para comporem a referida Comissão......................
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2.2.17 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE – Satisfação
com o surgimento de novas lideranças políticas no
Estado do Amapá...................................................
SENADOR FLEXA RIBEIRO, como Líder –
Expectativa com a licitação da Ferrovia EF-151, que
liga municípios do Estado do Maranhão a municípios
do Estado do Pará..................................................
2.2.18 – Leitura de requerimentos
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Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática sobre o Projeto de Lei do Senado nº 85,
de 2013...................................................................
Nº 218, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin e outros Senadores, solicitando realização de sessão especial, em 17 de junho
próximo, destinada a homenagear os 100 anos dos
bois bumbas Caprichoso e Garantido.....................
Nº 219, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e
congratulações ao Município de Maraã-AM...........
Nº 220, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e
congratulações ao Município de Japurá-AM...........
Nº 221, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso e
congratulações à Srª Márcia Perales......................
Nº 222, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de aplauso
e congratulações ao Partido Comunista do Brasil-PCdoB...................................................................
Nº 223, de 2013, de autoria da Senadora Lídice da Mata, solicitando voto de pesar pelo falecimento do Sr. Renzo Rossi......................................
Nº 224, de 2013, de autoria da Senadora
Lídice da Mata, solicitando voto de aplauso e congratulações ao Município de Salvador-BA..............
Nº 225, de 2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. ..............................................................
Nº 226, de 2013, de autoria do Senador Inácio
Arruda, solicitando voto de pesar pelo falecimento
da Srª Maria Cândida Portinari...............................
2.3 – ORDEM DO DIA..................................
2.3.1 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária.......................................................................
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Discursos
SENADOR VALDIR RAUPP – Elogios ao
Governo Federal pelo lançamento do Plano Inova
Empresa.................................................................
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES – Reflexão acerca das privatizações pelo Governo Federal.
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SENADOR PEDRO SIMON – Considerações
sobre o Papa Francisco..........................................
2.4.2 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 14/2013 (nº 264/2013, na origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 587, de 2013, proferido nos autos do processo TC 019.201/2007-0,
acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam...................................................................
2.5 – ENCERRAMENTO..............................
3 – ATAS
3.1 – COMISSÃO MISTA DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 595, DE 2012
Ata da 2ª Reunião, realizada em 27 de fevereiro de 2013..........................................................
Ata da 3ª Reunião, realizada em 5 de março
de 2013..................................................................
Ata da 4ª Reunião, realizada em 6 de março
de 2013..................................................................
Ata da 5ª Reunião, realizada em 12 de março
de 2013..................................................................
Ata da 6ª Reunião, realizada em 13 de março
de 2013..................................................................
Ata da 7ª Reunião, realizada em 19 de março
de 2013..................................................................
Ata da 8ª Reunião, realizada em 20 de março
de 2013..................................................................
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Ata da 38ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 27 de março de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Flexa Ribeiro, das Srªs Angela Portela e Vanessa Grazziotin,
do Sr. Inácio Arruda, da Srª Ana Amélia e do Sr. Valdir Raupp

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 1 minuto e
encerra-se às 19 horas e 28 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, dos seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
– nº 389, de 2011 (nº 1.830/2009, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação dos Moradores do Conjunto São Joaquim – AMCOSAJ para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Teresina, Estado do Piauí;
– nº 441, de 2012 (nº 403/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rede Brasileira de Esportes Comunicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de
Santa Roda de Goiás, Estado de Goiás;
–nº 442, de 2012 (nº 527/2011, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Moradores
de Israelândia para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Israelândia,
Estado de Goiás;
– nº 457, de 2012 (nº 2.610/2010, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga
�������������
autorização à Associação Cultural de Radiodifusão
Comunitária Cotegipense para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Barão
de Cotegipe, Estado do Rio Grande do Sul;
– nº 458, de 2012 (nº 2.693/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Nassau Editora Rádio e
Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em ondas médias na cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo;
– nº 465, de 2012 (nº 3.107/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à C.P.Z. Comunicações Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Colatina, Estado
do Espírito Santo; e
– nº 542, de 2012 (nº 2.477/2010, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga
autorização à Associação Cultural Comunitária
Novo Maracanã para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campinas,
Estado de São Paulo.
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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) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado e projetos de resolução que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 103, DE 2013
Acrescenta § 5º e 6º ao art. 55 da Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o
Plano de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências para dispor sobre
a contagem do período de defeso no âmbito da pesca como tempo de contribuição.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 55 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 55. .....................................
(.......)
§ 5º O período de defeso na atividade pesqueira e afins, fixado por ato administrativo ou
normativo da União, será considerado como
tempo efetivo de contribuição para efeito de
concessão de benefícios previdenciários e
será descartado no cálculo do valor do salário-de– benefício.
§ 6º O Instituto Nacional do Seguro Social averbará como tempo de contribuição o período de
defeso na atividade pesqueira e afins, fixado
por ato administrativo ou normativo da União,
mediante simples requerimento do segurado
que comprove sua inscrição no Registro Geral
da Pesca. (NR)”
Art. 2º No período do defeso, o pescador receberá do Governo o salário defeso, no valor do piso
salarial da categoria. Este salário dará oportunidade
ao trabalhador da pesca a ingressar em cursos de
qualificação profissional ministrado pelo Ministério
da Pesca, Ministério do Trabalho e Emprego e/ou
através de convênios com os Sindicatos do ramo
de atividade.
Art. 3º Não será excluído do Registro Geral da
Pesca o segurado que no período de defeso exercer
outra atividade profissional.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Justificação
A presente proposição pretende adequar a legislação previdenciária com as normas de proteção ao
meio ambiente. Como todos sabemos, anualmente, são
fixados períodos de defeso com o objetivo de proteger
a fauna marinha, fluvial e lacustre da pesca predatória.
A fiscalização dos órgãos ambientais tem sido
cada vez mais rigorosa e os pescadores, regularmente
inscritos no Registro Geral da Pesca, ficam proibidos
de trabalhar.
Ora, tal proibição é de ordem pública, motivada
por decisão governamental com base na legislação
de proteção ao meio ambiente. Ocorre que, além de
perderem sua renda, não fazem jus a esse período de
serviço para efeitos previdenciários.
Não bastasse isso, caso resolvam nesse período
exercerem outra atividade profissional em que possam ser enquadrados como segurados obrigatórios
do Regime Geral da Previdência Social – RGPS são
excluídos do Registro Geral da Pesca.
Trata-se, portanto, de situação excepcional, onde
se pretende a preservação da profissão de Pescador
além de assegurar-lhes a contagem de tempo de contribuição (Serviço) durante o período de defeso de tal
forma que não percam a condição de segurados do
RGPS e não necessitem trabalhar mais que 35 anos
para repor o tempo perdido com a época de defeso.
Ao meu sentir, Senhoras e Senhores Senadores
(as), a medida proposta é de inteira justiça e se harmoniza às necessidades do ser humano com a preservação tão desejada do meio ambiente. Por estas razões,
esperamos o apoio de nossos Pares pela aprovação
do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Seção V
Dos Benefícios
....................................................................................
Subseção III
Da Aposentadoria por Tempo de Serviço
Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na
forma estabelecida no Regulamento, compreendendo,
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além do correspondente às atividades de qualquer das
categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei,
mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:
I – o tempo de serviço militar, inclusive o voluntário, e o previsto no § 1º do art. 143 da Constituição
Federal, ainda que anterior à filiação ao Regime Geral
de Previdência Social, desde que não tenha sido contado para inatividade remunerada nas Forças Armadas
ou aposentadoria no serviço público;
II – o tempo intercalado em que esteve em gozo
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez;
III – o tempo de contribuição efetuado como segurado facultativo, desde que antes da vigência desta lei;
III – o tempo de contribuição efetuada como segurado facultativo; (Redação dada pela Lei nº 9.032,
de 1995)
IV – o tempo de serviço referente ao exercício
de mandato eletivo federal, estadual ou municipal,
desde que não tenha sido contado para a inatividade
remunerada nas Forças Armadas ou aposentadoria
no serviço público;
IV – o tempo de serviço referente ao exercício de
mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde
que não tenha sido contado para efeito de aposentadoria por outro regime de previdência social; (Redação
dada pela Lei nº 9.506, de 1997)
V – o tempo de contribuição efetuado por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadrava no art. 11 desta Lei;
VI – o tempo de contribuição efetuado com base
nos artigos 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 8 de janeiro de
1991, pelo segurado definido no artigo 11, inciso I,
alínea “g”, desta Lei, sendo tais contribuições computadas para efeito de carência. (Incluído pela Lei nº
8.647, de 1993)
§ 1º A averbação de tempo de serviço durante o
qual o exercício da atividade não determinava filiação
obrigatória ao anterior Regime de Previdência Social
Urbana só será admitida mediante o recolhimento das
contribuições correspondentes, conforme dispuser o
Regulamento, observado o disposto no § 2º. (Vide Lei
nº 8.212, de 1991)
§ 2º O tempo de serviço do segurado trabalhador
rural, anterior à data de início de vigência desta Lei,
será computado independentemente do recolhimento
das contribuições a ele correspondentes, exceto para
efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.
§ 3º A comprovação do tempo de serviço para
os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação
administrativa ou judicial, conforme o disposto no art.
108, só produzirá efeito quando baseada em início
de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo
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de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no
Regulamento.
§ 4o Não será computado como tempo de contribuição, para efeito de concessão do benefício de que
trata esta subseção, o período em que o segurado
contribuinte individual ou facultativo tiver contribuído
na forma do § 2o do art. 21 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, salvo se tiver complementado as contribuições na forma do § 3o do mesmo artigo. (Incluído
pela Lei Complementar nº 123, de 2006)
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 104, DE 2013
Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro, de
1998, que dispõe sobre as sanções penais
e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
passa a vigorar acrescida das seguintes alterações:
“Art. 2º ............................................................
Parágrafo único. A culpabilidade das pessoas
físicas, quando caracterizada sua subordinação laboral à pessoa jurídica que explora
atividade pesqueira poderá ser relevada ou
declarada inexistente.
Art. 3º .............................................................
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas,
autoras, co-autoras ou partícipes do mesmo
fato, ressalvado o disposto no parágrafo único
do art. 2º desta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição visa a atender reivindicação apresentada pelo SINPESCATRAESP – Sindicato
dos Pescadores e Trabalhadores Assemelhados do
Estado de São Paulo; pelo SITRAPESCA – Sindicato
dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina; pelos Sindicatos dos Pescadores do Rio
de Janeiro, Espírito Santo e do Rio Grande do Sul,
como também a FNTTAA – Federação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins e
CONTTMAF – Confederação Nacional dos Trabalha-
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dores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca
e nos Portos.
Segundo o Presidente do sindicato, JORGE MACHADO DA SILVA, é preciso mudar a política de repressão em relação aos pescadores profissionais industriais vinculados a empresas de pesca. Segundo
ele, a responsabilidade pela atividade pesqueira é de
quem realiza a atividade e não todos os pescadores
(tripulantes) da embarcação, conforme está hoje na Lei.
Se ocorre alguma irregularidade, quem é reprimido e preso são os pescadores por motivo de crime
ambiental, quando deveria ser o empreendedor da
pesca, ou o armador, que são os responsáveis jurídicos pelas embarcações.
Os pescadores recebem ordens e a maioria não
possui sequer o ensino fundamental, portanto não tem
conhecimento das restrições das localidades e das
profundidades (coordenadas geográficas) e em áreas
cuja legislação é estadual (APA). Por fim, a maioria não
sabe utilizar o GPS.
Procurando atender a reivindicação desses apreensivos trabalhadores, submetemos ao crivo legislativo
deste Senado Federal o presente projeto de lei, que
introduz alterações na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro,
de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas
ao meio ambiente, e dá outras providências.
Basicamente, a sugestão é para que a culpabilidade das pessoas físicas, quando caracterizada sua
subordinação laboral à pessoa jurídica que explora
atividade pesqueira, poderá ser relevada ou declarada inexistente.
Esperamos, com esses ajustes, regularizar a situação dos milhares de pescadores que desempenham
sua atividade de pesca na modalidade de contrato de
parceria, contando com a aprovação e contribuição
valorosa de nossos eminentes Pares.
Sala das Sessões, – Senador Paulo Paim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Gerais
Art. 1º (VETADO)
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Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para
a prática dos crimes previstos nesta Lei, incide nas
penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro
de conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente,
o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que,
sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de
impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la.
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o
disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja
cometida por decisão de seu representante legal ou
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou
benefício da sua entidade.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras,
co-autoras ou partícipes do mesmo fato.
....................................................................................
(À Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro– PLS 236/2012)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 105, DE 2013
Altera dispositivos da Leis nºs 8.429/1992 e
8.625/1993, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O artigo 5º da Lei nº 8.429/1992 passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 5º Ocorrendo lesão ao erário público por
ação ou omissão dolosa ou decorrente de
culpa grave, do agente público ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 2º O parágrafo único do art. 7º , passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 7º..............................................................
Parágrafo Único. A indisponibilidade a que
se refere o caput deste artigo recairá sobre
bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial
resultante do enriquecimento ilícito, observadas, sempre, as restrições do artigo 649 do
Código de Processo Civil e do art. 1º da Lei
nº 8.009/1990.
Art. 3º O artigo 9º, caput, da passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa caracterizado pelo enriquecimento ilícito
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo,
mandato, função, emprego ou atividade nas
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entidades mencionadas no art. 1º desta lei,
especificamente:
Art. 4º O artigo 10, caput, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão, por culpa grave ou dolo, que
enseje perda patrimonial, desvio, aprovação,
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou
haveres das entidades referidas no art. 1º desta
lei, especificamente:
Art. 5º Fica acrescido um parágrafo único ao art.
10 , com a seguinte redação:
Parágrafo único. A ação por improbidade administrativa lastreada em ato ou omissão por
culpa grave somente será admitida em relação
às condutas previstas nos incisos VI, VII, IX,
X, XIII, XIV e XV deste artigo.
Art. 6º O artigo 11, caput, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 11 Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão
dolosa que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, especificamente:
Art. 7º O inciso II do art. 12 , passa a vigorar com
a seguinte redação
Art. 12. ...........................................................
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer
esta circunstância; pagamento de multa civil
correspondente ao valor do dano e proibição
de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo
de cinco anos e suspensão da função pública
por até 120 dias; na condenação por improbidade dolosa, além das penas antes descritas,
perda da função pública e suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos;
Art. 8º O parágrafo único do art. 12, passa a vigorar com a seguinte redação:
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas
nesta lei o juiz deverá considerar os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade, a extensão do dano causado, o proveito patrimonial
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experimentado pelo agente, a vida pregressa
e a personalidade do agente público.
Art. 9º O § 6º do artigo 13 passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 13. ...........................................................
§3º Será punido com a pena de demissão, a
bem do serviço público, sem prejuízo de outras
sanções, garantido o amplo direito de defesa
e do contraditório, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens, dentro
do prazo determinado ou que a prestar falsa.
Art. 10. O § 6º do art. 17 passa vigorar com a
seguinte redação:
Art. 10. ...........................................................
§ 6º A inicial deverá demonstrar o prejuízo ao
erário, o elemento subjetivo e todas as circunstâncias necessárias para a caracterização do ato de improbidade administrativa, na
forma prevista nesta Lei e ser instruída com
documentos ou justificação que contenham
indícios suficientes da sua existência ou com
razões fundamentadas da impossibilidade de
apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a 18 do Código
de Processo Civil.
Art.11 O inciso II do artigo 21 , passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 21. ...........................................................
II – da aprovação ou rejeição das contas pelos
Conselhos de Contas ou Tribunais de Contas
dos Municípios, Estados e da União, salvo com
relação às penas de multa, perda da função
pública e de suspensão dos direitos políticos.
Art. 12 O inciso I do art. 23, passa a vigorar com
a seguinte redação e fica acrescentado um inciso III
ao citado artigo:
Art. 23. ...........................................................
I – até cinco anos após o termino do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de
função de confiança, desde que exercidos na
mesma esfera de Poder ou em mesmo grau
hierárquico;
II – ..................................................................
III – até dez anos após a data da efetiva ocorrência do dano ao erário público, exclusivamente quanto à pena de ressarcimento.
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Art. 13º O art. 43 da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, passa a viger acrescido dos seguintes
parágrafos:
“Art. 43 ...........................................................
§ 1º O dever previsto no inciso VI deste artigo
inclui a vedação aos membros do Ministério
Público de exercerem suas funções de forma
temerária, com má-fé ou intenção de promoção pessoal ou para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal.
§ 2º Ficará configurada a conduta de que trata
o § 1º quando o membro do Ministério Público:
I – fizer declarações públicas imputando a réu
ou indiciado em investigação ou processo criminal em andamento fato ofensivo à sua reputação, à sua condição jurídica de inocente
ou ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro; ou
II – reincidir no ajuizamento de ação que venha a ser considerada manifestamente inepta
pelo juiz competente.
§ 3º O ofendido, mediante ação penal privada,
poderá responsabilizar criminalmente o membro do Ministério Público pela não observância
do disposto no § 1º deste artigo, o qual estará
sujeito à pena de detenção, de seis meses a
dois anos, sem prejuízo da ação civil.” (NR)
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Lei 8.429 completará 21 anos em junho, e desde que entrou em vigor, em 1992, estabelece punições
para os chamados atos de improbidade praticados por
ocupantes de cargo, emprego ou função na administração pública. É considerada um instrumento valioso
para a prevenção e repressão de condutas que atentam
contra a moralidade pública, um princípio consagrado
pela Constituição, mas a sua aplicação prática até hoje
gera uma certa “confusão conceitual”.
Abordamos neste projeto, temas como juízo de
admissibilidade, prescrição, elementos constitutivos do
ato de improbidade administrativa, foro por prerrogativa
de função, atos praticados por delegação, entre outros.
A Lei de Improbidade é um diploma legal altamente
benéfico à administração pública e à sociedade, mas
chama a atenção para algumas lacunas no texto, sobretudo no que se refere à tipificação dos atos ímprobos
É nesse contexto otimista que no futuro, a implantação definitiva da exigência de tipificação fechada
de quaisquer condutas ilícitas e da sua indispensável
explicitação no próprio corpo da peça deflagradora da
ação sancionadora.
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É lamentável que condutas ilícitas não estejam
enfatizadas no atual texto da Lei, Um dos mais tormentosos problemas da aplicação de normas sancionadoras é o de encontrar a perfeita apreensão do ilícito
passível de punição com as sanções legais. Por isso
entende-se que sempre será preciso ficar bem claro
em que consiste a infração, qual a medida do justo
penal e que sanção aplicar, dentre as várias possíveis.
Não seria aceitável, na atual fase da evolução
jurídica, cogitar-se de sanções sem a prévia definição
dos correspondentes tipos infracionais, tornando-se
imperioso proceder como procede o juízo criminal,
examinando rigorosamente todos os elementos da
conduta do imputado, não apenas para a certificação
de sua materialidade, mas também as circunstâncias,
de modo que a sanção não vá além do necessário,
nem fique aquém do devido.
Ha necessidade de separar-se jurídica e conceitualmente o ato ilegal do ato ímprobo, para dar-se a este
último o tratamento adequado e devido às práticas de
infrações dolosas, lesivas e típicas. Significa, assim,
indagar-se quais são os elementos da ilicitude ou da
ilegalidade que, quando presentes, caracterizam a improbidade. Sem essa avaliação, qualquer ato apenas
ilegal pode ser eventualmente tido como ato ímprobo,
porque a ausência de tipicidade pode realmente levar
a essa conclusão demasiada.
Outro aspecto relevante e que merece ênfase é
o instituto da prescrição, diga-se, um instituto jurídico
quase demonizado nas relações de Direito Público e
que, no Direito Penal, soa como uma voz a favor da
impunidade.
Contra a corrente doutrinária que defende a tese
da não prescrição para ações de ressarcimento de danos decorrentes de atos de improbidade administrativa,
acolhemos a prescritibilidade do Direito Público, por
entender que deixar aberta a possibilidade de ação
configura-se uma agressão à garantia da paz social.
Agredir esse valor não seria apenas uma negação de
muitas e preciosas lições doutrinárias, mas, na verdade, seria farpear a própria ordem pública.
Na ausência de norma expressa — a Lei
8.429/1992 não define prazo de prescrição. Consideramos de grande importância recorrer-se à tradição no
Direito Administrativo brasileiro, que, desde 1932, adotou o lapso de cinco anos da extinção das pretensões
individuais contra a administração pública. Admitimos
esse mesmo prazo para a extinção das pretensões
desta contra os indivíduos. Neste caso, aplica-se em
seu favor a lógica da simetria, ou a lógica da igualdade.
Para melhor compreensão do alcance as alterações propostas, vamos à sua análise, tópico a tópico:
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A aposição da expressão erário, como consta atualmente no art. 1º da Lei nº 8.429, de 1992, afigura-se
mais técnica e consentânea com o escopo da Lei nº
8.429/1992, vez que o patrimônio já encontra proteção nas Leis nº 4.717/65 (Ação Popular) e 7.347/1985
(Ação Civil Pública).
A expressão erário aponta, mais diretamente, ao
efetivo elemento de tutela da Lei nº 8.429/1992, que
é a defesa e a aplicação das sanções contra atos que
importem dano aos recursos financeiros, ao tesouro
e aos bens móveis e imóveis que sejam de propriedade do Estado.
Registre-se que esta alteração consagra entendimento repetido do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que o dano há de ser em desfavor do
erário. Neste sentido, a Primeira Seção do STJ no
REsp nº 1330664/MS, julgamento publicado no DJE
de 24/09/2012.
A alteração proposta no Art. 2º busca preservar
da indisponibilidade aquele rol de bens desde muito
já consagrados no ordenamento jurídico como absolutamente impenhoráveis.
Com efeito, carece de sentido permitir-se, em um
juízo prévio e não raro emitido muito tempo antes Do
advento da sentença de mérito, que se grave com indisponibilidade bens que, de nenhum modo, poderão
ser penhorados, se e quando sobrevier condenação
transitada em julgado.
No art. 3º, a expressão especificamente torna as
já numerosas hipóteses previstas nos 12 (doze) incisos
deste artigo em condutas taxativas e não meramente
exemplificativas.
De se observar que o caráter ‘exemplificativo’, no
caso, é uma aberração contra a melhor técnica jurídica,
na medida em que se permite a inserção de condutas
sem a mínima e prévia capitulação legal como passíveis de inclusão no rol das graves ações do art. 9º da
Lei nº 8.429/1992.
Manter-se a redação original é permitir-se um
menoscabo gravíssimo ao princípio do devido processo
legal substantivo, da segurança jurídica e da reserva
legal, fazendo da Lei nº 8.429/1992 um cheque em
branco nas mãos do seu mais destacado dominum
litis, ou seja, o Ministério Público Federal.
No Art. 4º, como transcrito na legislação em vigor,
carece de sentido admitir-se ato de improbidade por
mero ato culposo. São diversas as manifestações no
sentido de que improbidade significa desonestidade,
devassidão e imoralidade. A mera culpa clássica haurida do Direito Civil é incompatível com o ato de improbidade. Neste sentido, na doutrina, TOSHIO MUKAI
(Improbidade Administrativa: Sinônimo de Desonesti-
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dade) e MAURO ROBERTO GOMES DE MATTOS (o
Limite da Improbidade Administrativa)
A jurisprudência do STJ abarca esta posição, a
exemplo dos REsp nº 213.994/MG, Relator Ministro
GARCIA VIEIRA, REsp nº 269.683/SC, Rel. Ministra
LAURITA VAZ e REsp nº 604.151/RS, Rel. Min. JOSÉ
AUGUSTO DELGADO.
Com isto, passa-se a exigir culpa grave – vizinha
ao dolo – para que se possa subsumir a conduta de
um agente político ou agente público nas previsões
deste artigo.
Quanto a alteração para a expressão especificamente ao final do caput do artigo, aplica-se a mesma
justificativa feita à alteração ao caput do art. 9º.
No Art. 5º, a limitação às condutas descritas no
parágrafo acrescentado como as únicas passíveis de
comportar a ação ou omissão culposa grave restaura a lógica, a justiça, o equilíbrio e a sempre buscada
equidade no ordenamento jurídico.
Basta exemplificar que a conduta do inciso XII
do artigo 10 (permitir o enriquecimento ilícito de terceiros) que antes desta alteração comportava a modalidade meramente culposa encaixa-se, na verdade,
na descrição do crime de peculato-furto, que exige o
dolo específico.
Ora, como entender que a mesma conduta, em
um campo do direito, exija a concorrência do dolo para
se concretizar e, em outra, exija, tão só, a mera culpa?
A alteração de que ora se trata corrige este desequilíbrio e restaura a coerência jurídica.
Nas alterações propostas do Art. 6º, aplicam-se
as aquelas que justificam as do art. 9º.
A alteração proposta em seu Art. 7º atende a
um reclame doutrinário e jurisprudencial no sentido
de que as sanções aplicáveis às condutas derivadas
de ação ou omissão dolosa e aquelas provenientes de
comportamento culposo, não podem ser as mesmas,
em face da marcada diferença entre ambos os tipos.
Esta crítica é feita com precisão pelo jurista WALDO FAZZIO JUNIOR que critica acerbamente o sistema
sancionador confuso da Lei nº 8.429/1992, do modo
como hoje se encontra, sendo que o cerne das suas
críticas se dirige, exatamente, contra o inciso II do art.
10 da Lei nº 8.429/1992.
Com a alteração em exame, dividem-se as sanções em dois grupos, o primeiro para os atos ou omissões meramente culposos e os segundos para os atos
eivados de dolo e má-fé, que, por evidente, apresentam maior índice de gravidade nas penas aplicáveis.
Registre-se que tal alteração harmoniza-se, por
inteiro, com ponderáveis diretrizes jurisprudenciais, a
exemplo do voto proferido pelo eminente Ministro GILMAR MENDES, no julgamento da Recl. Nº 2186/DF,
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julgado em 03.10.2002, no qual assentou-se que as
sanções de suspensão de direitos políticos e de perda
da função pública demonstram, de modo inequívoco,
que as ações de improbidade possuem, sobretudo,
natureza penal. Não é difícil perceber a gravidade de
tais sanções e a sua implicação na esfera de liberdade
daqueles agentes políticos.
O artigo 8º dirige-se, precipuamente, ao Juiz encarregado de julgar a ação de improbidade posta sob
sua tutela. A nova redação ora sugerida aprofunda e
exige, como requisito de validade da sentença – daí
a expressão deverá – que o órgão julgador sopese os
princípios ali invocados e que investigue a personalidade, a vida pregressa e o histórico funcional ou político
dos agentes públicos postos no pólo passivo, de modo
a permitir a aplicação das eventuais sanções de maneira que atenda ao valor constitucional da dignidade
da pessoa humana.
Como bem ressalta WALDO FAZZIO JUNIOR,
combater a improbidade, tomando como estandarte
o injusto rigor e o automatismo exegético, não é, indubitavelmente, o horizonte de nenhuma legislação
produzida sob os auspícios do Estado de Direito e
compromissária, tanto dos direitos republicanos como
da dignidade da pessoa humana. (A Razoabilidade é
Veículo de Justiça,
in, htpp://www.improbidadeadministrativa.com.br
Acesso em: 20 de fevereiro de 2013).
Para LUIZ MANOEL GOMES JUNIOR e ROGÉRIO FAVRETO, em comentário ao artigo 12 da Lei nº
8.429/1992, não se pode admitir o excesso, havendo a
necessidade não só de adequação e proporcionalidade
frente ao ato praticado, como expressa motivação a
justificar cada uma das penas impostas. (Comentários
à Lei de Improbidade Administrativa, Editora Revista
dos Tribunais, São Paulo, 2010, pág. 191).
No Art. 9º acrescentou-se, tão só, a locução garantido o direito de defesa e do contraditório, eliminando-se o caráter draconiano e inconstitucional da redação
original e valorizando-se o que garantem os incisos LIV
e LV do art. 5º da Constituição Federal.
Positiva-se, com a alteração proposta no artigo
10, a necessidade do autor da Ação de demonstrar, de
forma inequívoca, desde a peça inicial, o efetivo prejuízo ao erário, o elemento subjetivo coincidente com a
má-fé, a desonestidade do agente público, evitando-se,
de maneira definitiva, a propositura de ações judiciais
inconsistentes.
Evidente que não se justifica a formulação de pretensões vagas e nebulosas, quando se considera que
a própria Lei nº 8.429/1992 confere ao MP relevante
poder investigatório, por meio do Inquérito Civil, previsto
na Lei nº 7.347/85 e no artigo 22 da Lei nº 8.429/1992.
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A alteração de que trata o artigo 11, não faz com
que a decisão proferida pelas Cortes de Conta gere
uma relação de prejudicialidade com a proposição da
Ação de Improbidade Administrativa por aqueles que
estão legitimados a fazê-lo. Logo, não contraria a jurisprudência do STJ derredor do tema.
Afigura-se quebra do princípio da confiança e
segurança jurídica que os agentes públicos com suas
contas aprovadas pelas Corte de Contas encarregadas
pela Constituição de fiscalizar a legalidade, legitimidade e economicidade no uso do erário, sejam punidos
com sanções de multa, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos, frisando-se que as duas
últimas são as ‘penas capitais’ do sistema sancionador
da Lei nº 8.429/1992.
No mínimo, e por razões de coerência, deveriam,
então, constar do polo passivo de tal ação os Ministros
do TCU ou os Conselheiros dos Tribunais Estaduais
e Municipais que julgaram regulares as contas e a as
ações dos agentes públicos e políticos considerados
ímprobos.
Registre-se, ainda, que a pena de multa aqui expungida insere-se na competência sancionadora do
TCU, consoante dispõe o art. 58 da Lei nº 8.443/1992.
Mantendo-a também na seara da Lei nº 8.429/1992
pode se configurar o bis in idem sempre repudiado
pelo melhor Direito.
No Art. 12 do presente PLS, a primeira alteração
visa tornar claras as regras prescricionais com relação ao termo inicial que se deve considerar como o
de término de mandato, cargo em comissão ou função
de confiança.
Estabelece que o prazo a partir do término, p.ex.,
de um mandato de Governador de Estado e outro,
subseqüente de Senador. Tratam-se de mandatos em
esferas de Poder diferentes (Poder Executivo Estadual-Poder Legislativo Federal). Neste exemplo, supondo-se que o agente político tenha ficado 08 (oito) anos
como Governador e o suposto ato de improbidade tenha se dado em seu primeiro ano de governo, o prazo
prescrional contar-se-ia a partir do fim do seu mandato
de Governador e não do término do seu subseqüente
mandato de Senador.
A segunda alteração estabelece prazo prescricional com relação aos pedidos de ressarcimento do erário.
Desde muito, a doutrina vem apontando o equívoco de considerar-se, à luz do disposto no §5º do art.
37 da Constituição Federal, que o pleito de ressarcimento ao erário seria imprescritível.
Em comentário a esta norma constitucional o
sempre lembrado CELSO RIBEIRO BASTOS dirigiu crítica aos defensores da imprescritibilidade sustentando
que a regra da prescritibilidade é sempre encontrável
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relativamente ao exercício de todos os direitos. (Comentários à Constituição do Brasil,volume III, tomo III,
São Paulo, Editora Saraiva, 1992, p. 167).
Na opinião de RITA ANDRÉA REHEM ALMEIDA
TOURINHO, integrante dos quadros do Ministério Público do Estado da Bahia, a regra do § 5º do art. 37 da
CF, com relação às ações de ressarcimento ao erário,
não afirmou que estas seriam imprescritíveis. E conclui afirmando que pensamos que o texto constitucional pretendeu que não fossem estabelecidos prazos
inferiores ao constante no Código Civil. (A Prescrição
e a Lei de Improbidade Administrativa,
A mudança aqui consignada acolhe estes posicionamentos doutrinários e, prestigiando os princípios
da segurança jurídica e da estabilidade das relações
jurídicas, fixa o prazo prescricional para as ações de
ressarcimento ao erário em 10 (dez) anos, a contar da
data da ocorrência do dano.
Registre-se que o lapso prescricional elegido
coincide com o maior prazo de prescrição admitido
pelo atual Código Civil, em seu art. 205, que é de 10
(dez) anos.
Estamos certos de que a medida proposta, para
a qual conclamamos o apoio de nossos pares, certamente possibilitará os ajustes tão necessários e não
contemplados na atual norma, em favor tanto da sociedade, quanto do agente público.
Acerca da proposta que altera a Lei 8.625, de 12
de fevereiro de 1993, ressalto que os membros do Ministério Público (MP) têm um grande poder nas mãos:
a titularidade de ajuizamento da ação penal pública. E
poder exige responsabilidade. É fato grave quando um
membro do Ministério Público ajuíza uma ação penal
sem fundamento, ou seja, com insuficiência de indícios,
e que vem a ser rejeitada pelo Poder Judiciário por
inépcia manifesta (art. 395, I do Código de Processo
Penal). Tal membro do parquet pode vir a responder
civilmente pelo seu ato, inclusive por danos morais, e
também criminalmente, por prevaricação (art. 319 do
Código Penal – CP). Mas quantos membros do MP
realmente são responsabilizados por suas atuações
temerárias?
O presente projeto de lei tem por objetivos (1)
criar um mecanismo prático de responsabilização de
membros do MP e (2) possibilitar ao ofendido exercer
a titularidade dessa responsabilização. A alteração é
feita na lei orgânica nacional do MP, local mais apropriado para tal.
Em pesquisa realizada por meu Gabinete com
a finalidade de obter informações dos atuais e dos
ex-prefeitos sobre a atuação do MP, foi elaborado
um questionário com 12 perguntas. Desta feita, 248
prefeitos e ex-prefeitos de todo o Brasil responderem

13320 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ao questionário. Os resultados até o momento são os
seguintes:
Ações ajuizadas contra ex-prefeitos
Processos julgados
Condenações
Absolvições
Termos de ajustamento de conduta
(TAC) assinados

1827
990
158
832
439

Os resultados impressionam. Foi possível constatar, a partir das informações colhidas, a prática de
abusos por parte do parquet: atuação arbitrária, ações
penais sem fundamento, perseguição política. O quadro mostra que em 84,06% dos casos em que há ajuizamento de ações pelo MP os agentes políticos são
absolvidos.
Ou seja, a experiência brasileira tem revelado que
membros do MP têm atuado de forma política – buscando satisfazer interesses distintos daqueles relativos
ao desempenho estrito de suas funções. Buscam os
holofotes da mídia e fazem verdadeiras devassas na
vida de pessoas públicas. A lei precisa criar medidas
mais práticas para que esses maus operadores públicos do direito sejam eles mesmos colocados sob os
holofotes de seus superiores e da sociedade.
Nesse sentido, propomos regular de forma mais
detalhada o dever funcional previsto no inciso VI do
art. 43 da lei orgânica do MP e oferecer uma forma
objetiva e funcional para que a ofensa ao dever possa
ser configurada (novo § 2º do art. 43). Propomos ainda
criminalizar tal ofensa, com a previsão de pena (novo §
3º) Trata-se de crime que se encontra a meio caminho
entre a prevaricação (art. 319 do CP) e a denunciação
caluniosa (art. 339 do CP), daí a necessidade de uma
nova figura típica.
Julgamos tratar-se de uma forma inteligente de
iniciar um processo de maior responsabilização dos
membros do MP por suas atuações na sociedade.
Assim, expostos os argumentos, conclamo meus
nobres Pares para a aprovação da proposta.
Sala das Sessões, – Senador Ivo Cassol.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Texto compilado
Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração
pública direta, indireta ou fundacional e dá
outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por
qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios, de Território, de empresa incorporada
ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com
mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados
contra o patrimônio de entidade que receba subvenção,
benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de
cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à
repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres
públicos.
Art. 2° Reputa-se agente público, para os efeitos
desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou
função nas entidades mencionadas no artigo anterior.
Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis,
no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente
público, induza ou concorra para a prática do ato de
improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta.
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade e publicidade no trato dos assuntos que
lhe são afetos.
Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por
ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de
terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.
Art. 6° No caso de enriquecimento ilícito, perderá
o agente público ou terceiro beneficiário os bens ou
valores acrescidos ao seu patrimônio.
Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento
ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representar ao Ministério Público, para
a indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se
refere o caput deste artigo recairá sobre bens que
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assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.
Art. 8° O sucessor daquele que causar lesão ao
patrimônio público ou se enriquecer ilicitamente está
sujeito às cominações desta lei até o limite do valor
da herança.
CAPÍTULO II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
Seção I
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento Ilícito
Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão
do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta
lei, e notadamente:
I – receber, para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem
econômica, direta ou indireta, a título de comissão,
percentagem, gratificação ou presente de quem tenha
interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;
II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação
de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços
pelas entidades referidas no art. 1° por preço superior
ao valor de mercado;
III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação
de bem público ou o fornecimento de serviço por ente
estatal por preço inferior ao valor de mercado;
IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer
natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem
como o trabalho de servidores públicos, empregados
ou terceiros contratados por essas entidades;
V – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração
ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra
atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;
VI – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou
qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso,
medida, qualidade ou característica de mercadorias
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ou bens fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens
de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa
física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente
das atribuições do agente público, durante a atividade;
IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de
qualquer natureza;
X – receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de
ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;
XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no
art. 1° desta lei;
XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das
entidades mencionadas no art. 1° desta lei.
Seção II
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Causam Prejuízo ao Erário
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art.
1º desta lei, e notadamente:
I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para
a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa
física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
II – permitir ou concorrer para que pessoa física
ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
mencionadas no art. 1º desta lei, sem a observância
das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis
à espécie;
III – doar à pessoa física ou jurídica bem como
ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistências, bens, rendas, verbas ou valores
do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades
legais e regulamentares aplicáveis à espécie;
IV – permitir ou facilitar a alienação, permuta ou
locação de bem integrante do patrimônio de qualquer
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das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a
prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;
V – permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou
locação de bem ou serviço por preço superior ao de
mercado;
VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea;
VII – conceder benefício administrativo ou fiscal
sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou
dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas
não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer
forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou
material de qualquer natureza, de propriedade ou à
disposição de qualquer das entidades mencionadas
no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor
público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que
tenha por objeto a prestação de serviços públicos por
meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei; (Incluído pela Lei nº 11.107,
de 2005)
XV – celebrar contrato de rateio de consórcio
público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.
(Incluído pela Lei nº 11.107, de 2005)
Seção III
Dos Atos de Improbidade Administrativa
que Atentam Contra os Princípios da
Administração Pública
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres
de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade
às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou
regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
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II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas, previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito
às seguintes cominações:
Art. 12. Independentemente das sanções penais,
civis e administrativas previstas na legislação específica,
está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade
do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica
da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral
do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão
dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento
de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração
percebida pelo agente e proibição de contratar com o
Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que
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por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas
nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.
CAPÍTULO IV
Da Declaração de Bens
Art. 13. A posse e o exercício de agente público
ficam condicionados à apresentação de declaração
dos bens e valores que compõem o seu patrimônio
privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal
competente. (Regulamento) (Regulamento)
§ 1° A declaração compreenderá imóveis, móveis,
semoventes, dinheiro, títulos, ações, e qualquer outra
espécie de bens e valores patrimoniais, localizado no
País ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá
os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob
a dependência econômica do declarante, excluídos
apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
§ 2º A declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o
exercício do mandato, cargo, emprego ou função.
§ 3º Será punido com a pena de demissão, a bem
do serviço público, sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, o agente público que se recusar a prestar
declaração dos bens, dentro do prazo determinado,
ou que a prestar falsa.
§ 4º O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada
à Delegacia da Receita Federal na conformidade da
legislação do Imposto sobre a Renda e proventos de
qualquer natureza, com as necessárias atualizações,
para suprir a exigência contida no caput e no § 2°
deste artigo .
CAPÍTULO V
Do Procedimento Administrativo
e do Processo Judicial
Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à
autoridade administrativa competente para que seja
instaurada investigação destinada a apurar a prática
de ato de improbidade.
§ 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria
e a indicação das provas de que tenha conhecimento.
§ 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta
não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º
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deste artigo. A rejeição não impede a representação
ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta lei.
§ 3º Atendidos os requisitos da representação, a
autoridade determinará a imediata apuração dos fatos
que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos arts. 148 a 182 da Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e, em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos
regulamentos disciplinares.
Art. 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho
de Contas da existência de procedimento administrativo
para apurar a prática de ato de improbidade.
Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal
ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento
administrativo.
Art. 16. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público
ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo
competente a decretação do seqüestro dos bens do
agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente
ou causado dano ao patrimônio público.
§ 1º O pedido de seqüestro será processado de
acordo com o disposto nos arts. 822 e 825 do Código
de Processo Civil.
§ 2° Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias
e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário,
será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação
da medida cautelar.
§ 1º É vedada a transação, acordo ou conciliação
nas ações de que trata o caput.
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do
ressarcimento do patrimônio público.
§ 3º No caso da ação principal ter sido proposta
pelo Ministério Público, a pessoa jurídica interessada
integrará a lide na qualidade de litisconsorte, devendo
suprir as omissões e falhas da inicial e apresentar ou
indicar os meios de prova de que disponha.
§ 3o No caso de a ação principal ter sido proposta
pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho
de 1965. (Redação dada pela Lei nº 9.366, de 1996)
§ 4º O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal
da lei, sob pena de nulidade.
§ 5o A propositura da ação prevenirá a jurisdição
do juízo para todas as ações posteriormente intentadas
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que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo
objeto. (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35,
de 2001)
§ 6o A ação será instruída com documentos ou
justificação que contenham indícios suficientes da
existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos arts. 16 a
18 do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 7o Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido,
para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser
instruída com documentos e justificações, dentro do
prazo de quinze dias. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2.225-45, de 2001)
§ 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo
de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. (Incluído pela Medida Provisória nº
2.225-45, de 2001)
§ 9o Recebida a petição inicial, será o réu citado
para apresentar contestação. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 10. Da decisão que receber a petição inicial,
caberá agravo de instrumento. (Incluído pela Medida
Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 11. Em qualquer fase do processo, reconhecida
a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
§ 12. Aplica-se aos depoimentos ou inquirições
realizadas nos processos regidos por esta Lei o disposto
no art. 221, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001)
Art. 18. A sentença que julgar procedente ação
civil de reparação de dano ou decretar a perda dos
bens havidos ilicitamente determinará o pagamento
ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor
da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Penais
Art. 19. Constitui crime a representação por ato
de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente.
Pena: detenção de seis a dez meses e multa.
Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos
materiais, morais ou à imagem que houver provocado.
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Art. 20. A perda da função pública e a suspensão
dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em
julgado da sentença condenatória.
Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento
do agente público do exercício do cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.
Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta
lei independe:
I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio
público;
I – da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio
público, salvo quanto à pena de ressarcimento; (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009).
II – da aprovação ou rejeição das contas pelo
órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas.
Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta
lei, o Ministério Público, de ofício, a requerimento de
autoridade administrativa ou mediante representação
formulada de acordo com o disposto no art. 14, poderá
requisitar a instauração de inquérito policial ou procedimento administrativo.
CAPÍTULO VII
Da Prescrição
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos
as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:
I – até cinco anos após o término do exercício
de mandato, de cargo em comissão ou de função de
confiança;
II – dentro do prazo prescricional previsto em lei
específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício
de cargo efetivo ou emprego.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 25. Ficam revogadas as Leis n°s 3.164, de
1° de junho de 1957, e 3.502, de 21 de dezembro de
1958 e demais disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 2 de junho de 1992; 171° da
Independência e 104° da República. – FERNANDO
COLLOR – Célio Borja.
LEI Nº 8.625, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1993
Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais
para organização do Ministério Público dos
Estados e dá outras providências.
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O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
(...)
Art. 43. São deveres dos membros do Ministério
Público, além de outros previstos em lei:
I – manter ilibada conduta pública e particular;
II – zelar pelo prestígio da Justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções;
III – indicar os fundamentos jurídicos de seus
pronunciamentos processuais, elaborando relatório
em sua manifestação final ou recursal;
IV – obedecer aos prazos processuais;
V – assistir aos atos judiciais, quando obrigatória
ou conveniente a sua presença;
VI – desempenhar, com zelo e presteza, as suas
funções;
VII – declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei;
VIII – adotar, nos limites de suas atribuições, as
providências cabíveis em face da irregularidade de
que tenha conhecimento ou que ocorra nos serviços
a seu cargo;
IX – tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da
Justiça;
X – residir, se titular, na respectiva Comarca;
XI – prestar informações solicitadas pelos órgãos
da instituição;
XII – identificar-se em suas manifestações funcionais;
XIII – atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes;
XIV – acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da Administração Superior do Ministério Público.
(...)
Art. 84. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 12 de fevereiro de 1993, 172º da Independência e 105º da República. – ITAMAR FRANCO
– Maurício Corrêa.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 21, DE 2013
Altera o art. 7º da Resolução nº 43, de 2001,
do Senado Federal, para ampliar o limite do
montante global de operações de crédito
que poderão ser realizadas nos exercícios
financeiros de 2013 e 2014.
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Art. 1º O § 7º do art. 7º da Resolução nº 43, de
2001, passa a vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido dos seguintes §§ 9ºe 10:
“Art. 7º ............................................................
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às
operações de reestruturação e recomposição
do principal de dívidas nem os montantes
ingressados destas operações serão computados para efeito da contratação de novas
operações, nos termos previstos no inciso I
do caput.
........................................................................
§ 9º Nos exercícios de 2013 e 2014, o limite
definido pelo inciso I do caput deste artigo
será de até 30% (trinta por cento) da receita
corrente líquida definida no art. 4º, e se aplica
às operações de crédito que, estejam previstas
nos Programas de Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei nº 9.496, de 11 de
setembro de 1997, e, no caso dos Municípios,
nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União, ou aquelas que,
limitadas ao montante global previsto, vierem
a substituí-las.
§ 10º Nos exercícios de 2013 e 2014, o limite
definido pelos incisos II e III do caput não se
aplicam às operações de crédito que, estejam
previstas nos Programas de Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei nº 9.496,
de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos
Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas respectivas dívidas com a União,
ou aquelas que, limitadas ao montante global
previsto, vierem a substituí-las.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
A proposta visa a flexibilizar, temporariamente,
os limites para o montante das operações incluídas no
Programa de Ajuste Fiscal dos Estados, de natureza
anticíclica, com vistas a estimular os investimentos dos
Estados e assim reaquecer a economia, atualmente
em processo de estagnação com o aprofundamento
da crise financeira global.
Sem dúvida, os investimentos públicos em infraestrutura são necessários à retomada sustentável
do crescimento econômico do Brasil, bem como os
investimentos nas áreas de saúde, educação, meio
ambiente e segurança.
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Nesse sentido, é justificável a proposta, haja vista
a inércia e o reduzido patamar dos investimentos do
setor público, no País.
De se observar que nos critérios adotados pela
Secretaria do Tesouro Nacional – STN para o cálculo
dos limites, nos termos do inciso II do art. 7º da Resolução 43, do Senado Federal, a projeção da receita baseia-se no cálculo da média do PIB dos últimos 8 anos.
Com a divulgação do PIB de 2012 em apenas
0,87199%, a projeção de receitas dos Estados apresentou quedas significativas, aumentando a relação
do serviço da dívida com a Receita Corrente Líquida
estimada e inviabilizando até mesmo as operações já
autorizadas nos Programas de Ajuste Fiscal dos Estados, antes enquadradas.
Com isso o baixo índice de crescimento da economia inviabiliza a contratação de novas operações
que poderiam alavancar os investimentos e a retomada do PIB.
Não menos relevante, as economias estaduais
atravessam um período de transição, com expectativa
de renda crescente, em decorrência de iniciativas como
a revisão dos parâmetros do serviço da dívida pública
de Estados e dos municípios, novas arquiteturas para
o FPE e o FPM e a revisão da estrutura do ICMS, com
impactos distributivos relevantes.
Nestes termos, peço apoio de meus pares para
o projeto que apresento.
Sala das Sessões, – Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 43, DE 2001
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições
de autorização, e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 7º As operações de crédito interno e externo
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios observarão, ainda, os seguintes limites:
I – o montante global das operações realizadas
em um exercício financeiro não poderá ser superior a
16% (dezesseis por cento) da receita corrente líquida,
definida no art. 4º;
II – o comprometimento anual com amortizações,
juros e demais encargos da dívida consolidada, inclusive relativos a valores a desembolsar de operações
de crédito já contratadas e a contratar, não poderá
exceder a 11,5% (onze inteiros e cinco décimos por
cento) da receita corrente líquida;
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III – o montante da dívida consolidada não poderá exceder o teto estabelecido pelo Senado Federal,
conforme o disposto pela Resolução que fixa o limite
global para o montante da dívida consolidada dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o caso de
operações de crédito com liberação prevista para mais
de um exercício, será calculado levando em consideração o cronograma anual de ingresso, projetando-se
a receita corrente líquida de acordo com os critérios
estabelecidos no § 6º deste artigo.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às operações de concessão de garantias e de antecipação de
receita orçamentária, cujos limites são definidos pelos
arts. 9º e 10, respectivamente.
§ 3º São excluídas dos limites de que trata o caput as seguintes modalidades de operações de crédito:
(Parágrafo com redação dada pela Resolução nº 19,
do Senado Federal, de 5/11/2003)
I – contratadas pelos Estados e pelos Municípios
com a União, organismos multilaterais de crédito ou
instituições oficiais federais de crédito ou de fomento,
com a finalidade de financiar projetos de investimento para a melhoria da administração das receitas e
da gestão fiscal, financeira e patrimonial, no âmbito
de programa proposto pelo Poder Executivo Federal;
(Inciso acrescido pela Resolução nº 19, do Senado
Federal, de 5/11/2003)
II – contratadas no âmbito do Programa Nacional
de Iluminação Pública Eficiente – Reluz, estabelecido
com base na Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000.
(Inciso acrescido pela Resolução nº 19, do Senado
Federal, de 5/11/2003)
III – contratadas diretamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ou com seus agentes financeiros credenciados,
no âmbito do programa de empréstimo aos Estados e
ao Distrito Federal de que trata o art. 9– N da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, do Conselho
Monetário Nacional (CMN), e suas alterações. (Inciso
acrescido pela Resolução nº 29, do Senado Federal,
de 25/6/2009)
IV – destinadas ao financiamento de infraestrutura para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014
e dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, autorizadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).
(Inciso acrescido pela Resolução nº 45, do Senado
Federal, de 31/8/2010)
§ 4º Para efeitos de atendimento ao disposto no
inciso II do caput, o cálculo do comprometimento anual com amortizações e encargos será feito pela média
anual da relação entre o comprometimento previsto e
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a receita corrente líquida projetada ano a ano, considerando-se, alternativamente, o que for mais benéfico:
I – todos os exercícios financeiros em que houver pagamentos previstos da operação pretendida; ou
II – os exercícios financeiros em que houver pagamentos até 31 de dezembro de 2027.(Parágrafo
com redação dada pela Resolução nº36, do Senado
Federal, de 11/11/2009)
§ 5º (Revogado pela Resolução nº 45, do Senado Federal, de 31/8/2010)
§ 6º Para os efeitos deste artigo, a receita corrente líquida será projetada mediante a aplicação de
fator de atualização a ser divulgado pelo Ministério da
Fazenda, sobre a receita corrente líquida do período
de 12 (doze) meses findos no mês de referência.
§ 7º O disposto neste artigo não se aplica às
operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas.
§ 8º O disposto no inciso II do caput não se aplica às operações de crédito que, na data da publicação
desta Resolução estejam previstas nos Programas de
Ajuste dos Estados, estabelecidos nos termos da Lei
nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, e, no caso dos
Municípios, nos contratos de refinanciamento de suas
respectivas dívidas com a União, ou aquelas que, limitadas ao montante global previsto, vierem a substituí-las.
....................................................................................
LEI Nº 9.496, DE 11 DE SETEMBRO DE 1997
Conversão da MPv nº 1.560-8, de 1997
(Vide Lei nº 12.249, de 2010)
Estabelece critérios para a consolidação, a
assunção e o refinanciamento, pela União,
da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados
autorizada, até 31 de março de 1998 a:
Art. 1o Fica a União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados,
autorizada, até 31 de maio de 2000, a: (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
I – assumir a dívida pública mobiliária dos estados e do Distrito Federal, bem como, ao exclusivo
critério do Poder Executivo Federal, outras obrigações
decorrentes de operações de crédito interno e externo, ou de natureza contratual, relativas a despesas
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de investimentos, líquidas e certas, exigíveis até 31
de dezembro de 1994;
II – assumir os empréstimos tomados pelos estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de
dezembro de 1995, do Senado Federal;
II – assumir os empréstimos tomados pelos Estados e pelo Distrito Federal junto à Caixa Econômica
Federal, com amparo na Resolução no 70, de 5 de dezembro de 1995, do Senado Federal, bem como, ao
exclusivo critério do Poder Executivo Federal, outras
dívidas cujo refinanciamento pela União, nos termos
desta Lei, tenha sido autorizado pelo Senado Federal
até 30 de junho de 1999; (Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
III – compensar, ao exclusivo critério do Ministério da Fazenda, os créditos então assumidos com
eventuais créditos de natureza contratual, líquidos,
certos e exigíveis, detidos pelas unidades da Federação contra a União;
IV – refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se refere o inciso I, juntamente com créditos
titulados pela União contra as unidades da Federação,
estes a exclusivo critério do Ministério da Fazenda.
IV – assumir a dívida pública mobiliária emitida
por Estados e pelo Distrito Federal, após 13 de dezembro de 1995, para pagamento de precatórios judiciais,
nos termos do art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;(Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
V – refinanciar os créditos decorrentes da assunção a que se referem os incisos I e IV, juntamente
com créditos titulados pela União contra as Unidades
da Federação, estes a exclusivo critério do Ministério
da Fazenda; (Incluído pela Medida Provisória nº 219270, de 2001)
§ 1o As dívidas de que trata o inciso I são aquelas constituídas até 31 de março de 1996 e as que,
constituídas após essa data, consubstanciam simples
rolagem de dívidas anteriores.
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I e II, nem pelo refinanciamento
a que se refere o inciso IV:
§ 2o Não serão abrangidas pela assunção a que
se referem os incisos I, II e IV, nem pelo refinanciamento a que se refere o inciso V: (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
a) as obrigações originárias de contratos de natureza mercantil, excetuadas as compreendidas nas
disposições do inciso I;
b) as obrigações decorrentes de operações com
organismos financeiros internacionais, excetuadas as
compreendidas nas disposições do inciso I;
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c) as obrigações já refinanciadas pela União, excetuadas as compreendidas nas disposições do inciso I.
d) a dívida mobiliária em poder do próprio ente
emissor, mesmo que por intermédio de fundo de liquidez, ou que tenha sido colocada em mercado após 31
de dezembro de 1998. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 3o As operações autorizadas neste artigo dependerão do estabelecimento, pelas unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal.
§ 3o As operações autorizadas neste artigo vincular-se-ão ao estabelecimento, pelas Unidades da Federação, de Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, acordado com o Governo Federal. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por até noventa dias, por decisão fundamentada do Ministro de Estado da Fazenda, desde que:
a) tenha sido firmado protocolo entre os Governos Federal e Estadual, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados;
b) o estado tenha obtido as autorizações legislativas necessárias para celebração dos contratos previstos no protocolo a que se refere a alínea anterior.
§ 5o Atendidas às exigências do § 4o, poderá o
Ministro de Estado da Fazenda, para viabilizar a efetiva assunção a que se refere o inciso I deste artigo,
autorizar a celebração de contratos de promessa de
assunção das referidas obrigações. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 6o O crédito correspondente à assunção a
que se refere o inciso II, na parte relativa a fundos de
contingências de bancos estaduais, constituídos no
âmbito do programa de redução da presença do setor público estadual na atividade financeira bancária,
poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda,
ser incorporado ao saldo devedor dos contratos de reestruturação de dívidas, celebrados nos termos desta
Lei, quando da utilização dos recursos depositados nos
respectivos fundos. (Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A eventual diferença entre a assunção a
que se refere o § 6o e o saldo apresentado nos respectivos fundos poderá, a critério do Ministro de Estado da Fazenda, ser incorporada, em até doze meses,
com remuneração até à data da incorporação pela
variação da taxa média ajustada nos financiamentos
diários apurados no Sistema Especial de Liquidação
e de Custódia (SELIC) divulgada pelo Banco Central
do Brasil, ao saldo devedor dos contratos de reestru-
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turação de dívidas, celebrados nos termos desta Lei.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 2o O Programa de Reestruturação e de Ajuste
Fiscal, além dos objetivos específicos para cada unidade da Federação, conterá, obrigatoriamente, metas
ou compromissos quanto a:
I – dívida financeira em relação à receita líquida
real – RLR;
II – resultado primário, entendido como a diferença entre as receitas e despesas não financeiras;
III – despesas com funcionalismo público;
IV – arrecadação de receitas próprias;
V – privatização, permissão ou concessão de
serviços públicos, reforma administrativa e patrimonial;
VI – despesas de investimento em relação à RLR.
Parágrafo único. Entende-se como receita líquida
real, para os efeitos desta Lei, a receita realizada nos
doze meses anteriores ao mês imediatamente anterior
àquele em que se estiver apurando, excluídas as receitas provenientes de operações de crédito, de alienação
de bens, de transferências voluntárias ou de doações
recebidas com o fim específico de atender despesas de
capital e, no caso dos estados, as transferências aos
municípios por participações constitucionais e legais.
Art. 3o Os contratos de refinanciamento de que
trata esta Lei serão pagos em até 360 (trezentos e
sessenta) prestações mensais e sucessivas, calculadas com base na Tabela Price, vencendo-se a primeira trinta dias após a data da assinatura do contrato e
as seguintes em igual dia dos meses subseqüentes,
observadas as seguintes condições:
I – juros: calculados e debitados mensalmente,
à taxa mínima de seis por cento ao ano, sobre o saldo
devedor previamente atualizado;
II – atualização monetária: calculada e debitada
mensalmente com base na variação do Índice Geral
de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice que
vier a substituí-lo.
§ 1o Para apuração do valor a ser refinanciado
relativo à dívida mobiliária, as condições financeiras
básicas estabelecidas no caput poderão retroagir até
31 de março de 1996.
§ 1o Para apuração do valor refinanciado relativo à dívida mobiliária, com exceção da referida no
inciso IV do art. 1o, as condições financeiras básicas
estabelecidas no caput poderão retroagir até 30 de
setembro de 1997. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 2o Para a apuração do valor a ser refinanciado relativo às demais obrigações, as condições
financeiras básicas estabelecidas no caput poderão
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retroagir até 120 (cento e vinte) dias anteriores à celebração do contrato de refinanciamento, observada,
como limite, a data da aprovação do protocolo pelo
Senado Federal.
§ 3o A parcela a ser amortizada na forma do art. 7o
poderá ser atualizada de acordo com o disposto no § 1o.
§ 4o Nas hipóteses dos parágrafos anteriores,
caberá à União arcar com os eventuais custos decorrentes de sua aplicação.
§ 5o Enquanto a dívida financeira da unidade da
Federação for superior à sua RLR anual, o contrato
de refinanciamento deverá prever que a unidade da
Federação:
a) não poderá emitir novos títulos públicos no
mercado interno, exceto nos casos previstos no art. 33
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
b) somente poderá contrair novas dívidas, inclusive empréstimos externos junto a organismos financeiros internacionais, se cumprir as metas relativas à
dívida financeira na trajetória estabelecida no programa;
c) não poderá atribuir a suas instituições financeiras a administração de títulos estaduais e municipais junto a centrais de custódia de títulos e valores
mobiliários.
§ 6o A não observância das metas e compromissos estabelecidos no Programa implicará, durante o
período em que durar o descumprimento, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos
de financiamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste artigo pelo custo médio de
captação da dívida mobiliária federal, acrescido de
um por cento ao ano, e na elevação em quatro pontos percentuais do comprometimento estabelecido
com base no art. 5o.
§ 6o O não-estabelecimento do Programa no
prazo fixado nos contratos de refinanciamento, ou o
descumprimento das metas e compromissos nele definidos, implicarão, enquanto não estabelecido o Programa
ou durante o período em que durar o descumprimento,
conforme o caso, sem prejuízo das demais cominações
pactuadas nos contratos de refinanciamento, a substituição dos encargos financeiros mencionados neste
artigo pelo custo médio de captação da dívida mobiliária federal, acrescido de um por cento, e a elevação
em quatro pontos percentuais do comprometimento
estabelecido com base no art. 5o. (Redação dada pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 7o A aplicação do disposto no § 6o, no que se
refere ao descumprimento das metas e compromissos
definidos no Programa, poderá ser revista pelo Ministro
de Estado da Fazenda, à vista de justificativa funda-
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mentada pelo Estado.(Incluído pela Medida Provisória
nº 2192-70, de 2001)
§ 8o O montante relativo às prestações acumuladas entre a data de assinatura do contrato de refinanciamento e a de sua eficácia poderá ser parcelado em
até trinta e seis prestações mensais e consecutivas,
pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, com
encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a
primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato de refinanciamento que ocorrer após
a eficácia do contrato e as demais, nas mesmas datas
subseqüentes, limitada a última prestação a 30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 9o As prestações a que se refere o § 8o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 10. A possibilidade de parcelamento de que trata o § 8o somente se aplica aos contratos que tenham
sido firmados até 31 de dezembro de 1998. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 4o Os contratos de refinanciamento deverão
contar com adequadas garantias que incluirão, obrigatoriamente, a vinculação de receitas próprias e dos
recursos de que tratam os arts. 155, 157 e 159, incisos
I, “a”, e II, da Constituição.
Art. 5o Os contratos de refinanciamento poderão
estabelecer limite máximo de comprometimento da
RLR para efeito de atendimento das obrigações correspondentes ao serviço da dívida refinanciada nos
termos desta Lei.
Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidos do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações:
Art. 6o Para fins de aplicação do limite estabelecido no art. 5o, poderão ser deduzidas do limite apurado
as despesas efetivamente realizadas no mês anterior
pelo refinanciado, correspondentes aos serviços das
seguintes obrigações:(Redação dada pela Medida
Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 6o-A. Poderão, também, ser deduzidos das
prestações os valores efetivamente desembolsados
pelos Estados, entre a data de assinatura do contrato
de refinanciamento e a data do início de sua eficácia,
referentes ao pagamento de dívidas objeto do refinanciamento previsto nesta Lei. (Incluído pela Lei nº
9.814 de 1999).
I – dívidas refinanciadas com base na Lei no
7.976, de 20 de dezembro de 1989;
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II – dívida externa contratada até 30 de setembro de 1991;
III – dívidas refinanciadas com base no art. 58
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei no
8.620, de 5 de janeiro de 1993;
IV – dívidas parceladas junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, cuja formalização
tenha ocorrido até 31 de março de 1996;
V – comissão do agente, incidente sobre o pagamento da prestação decorrente da Lei no 8.727, de
5 de novembro de 1993;
VI – dívida relativa ao crédito imobiliário refinanciado ao amparo da Lei no 8.727, de 1993, e efetivamente assumido pelo estado, deduzidas as receitas
auferidas com essas operações.
VII – dívidas de que tratam os incisos I e II, de
entidades da Administração indireta, que sejam formalmente assumidas pelo Estado até 31 de dezembro
de 1997; (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70,
de 2001)
VIII – de instituições financeiras estaduais para
com o Banco Central do Brasil, que sejam formalmente
assumidas pelo Estado até 15 de julho de 1998. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o Poderão, ainda, ser deduzidas as despesas referentes a principal, juros e demais encargos
das operações decorrentes da Lei no 8.727, de 1993,
realizadas no mês, excetuada comissão do agente.
§ 2o Os valores que ultrapassarem o limite terão
seu pagamento postergado, sobre eles incidindo os
encargos financeiros dos contratos de refinanciamento, para o momento em que os serviços das mesmas
dívidas comprometer valor inferior ao limite.
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido na forma deste artigo será mantido até que os
valores postergados na forma do parágrafo anterior
estejam totalmente liquidados e a dívida financeira
total da unidade da Federação seja igual ou inferior
a sua RLR anual.
§ 3o O limite de comprometimento estabelecido
na forma deste artigo, a partir de 1o de junho de 1999,
será mantido até que os valores postergados na forma
do § 2o estejam totalmente liquidados. (Redação dada
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 4o Estabelecido nos contratos de refinanciamento o limite de comprometimento, este não poderá
ser reduzido nem ser aplicado a outras dívidas que não
estejam relacionadas no caput deste artigo.
§ 5o Eventual saldo devedor resultante da aplicação do disposto neste artigo poderá ser renegociado
nas mesmas condições previstas nesta Lei, em até 120

Março de 2013

(cento e vinte) meses, a partir do vencimento da última
prestação do contrato de refinanciamento.
§ 6o No caso do parágrafo anterior, as prestações
não poderão ser inferiores ao valor da última prestação
do refinanciamento.
Art. 7o Fica a União autorizada a receber das
Unidades da Federação bens, direitos e ações, para
fins de amortização extraordinária dos contratos de
refinanciamento celebrados na forma desta Lei.
Art. 7o-A. O pagamento do saldo devedor remanescente em 30 de novembro de 1998 nas contas
gráficas abertas nos termos dos contratos de refinanciamento celebrados ao amparo desta Lei, a critério
do Ministério da Fazenda, poderá ser prorrogado para
30 de novembro de 2000, ficando a União autorizada, neste ato, a cobrar, sobre essa parcela, encargos
equivalentes ao custo médio de captação da dívida
mobiliária interna do Governo Federal. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 1o A critério do Ministério da Fazenda, o saldo
devedor remanescente da conta gráfica de que trata o caput poderá ser parcelado em até trinta e seis
prestações mensais e consecutivas, pelo Sistema de
Amortização Constante – SAC, com encargos equivalentes à taxa SELIC, vencendo-se a primeira na primeira data de vencimento das prestações do contrato
de refinanciamento que ocorrer após a formalização
do parcelamento previsto neste parágrafo e as demais,
nas datas subseqüentes, limitada a última prestação a
30 de novembro de 2002. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
§ 2o Os recursos gerados pela alienação dos
bens, direitos e ações entregues pelas Unidades da
Federação à União para fins de amortização extraordinária dos contratos de refinanciamento celebrados na
forma desta Lei serão, obrigatoriamente, destinados à
amortização ou liquidação do parcelamento previsto
no § 1o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2192-70,
de 2001)
§ 3o As prestações a que se refere o § 1o não
estão sujeitas ao limite de comprometimento a que
se refere o art. 5o. (Incluído pela Medida Provisória nº
2192-70, de 2001)
§ 4o O disposto neste artigo não exclui as sanções
decorrentes do descumprimento de quaisquer outras
obrigações previstas contratualmente. (Incluído pela
Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 7o-B. Aplica-se ao valor correspondente à
amortização extraordinária (conta gráfica) gerado por
ocasião da eficácia do contrato relativo ao refinanciamento da dívida referida no inciso IV do art. 1o, observados os percentuais e condições já definidos nos
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contratos de refinanciamento firmados com cada Unidade da Federação, o disposto no art. 7o-A. (Incluído
pela Medida Provisória nº 2192-70, de 2001)
Art. 8o Para efeito da amortização extraordinária
dos contratos de refinanciamento celebrados na forma desta Lei, poderão ser utilizados pelos estados os
créditos não repassados pela União, relativos à atualização monetária do IPI-Exportação.
Parágrafo único. A utilização da prerrogativa de
que trata o caput fica condicionada à adoção, pelos
estados, das seguintes providências:
a) obtenção da competente autorização legislativa;
b) repasse, aos respectivos municípios, da importância correspondente aos 25% (vinte e cinco por
cento) do valor do crédito utilizado, conforme estabelecido no § 3o do art. 159 da Constituição Federal.
Art. 9o A União poderá contratar com instituição
financeira pública federal os serviços de agente financeiro para celebração, acompanhamento e controle
dos contratos de refinanciamento de que trata esta
Lei, cuja remuneração será, nos termos dos contratos de refinanciamento, custeada pelas unidades da
Federação.
Art. 10. O Ministro de Estado da Fazenda encaminhará às Comissões de Finanças da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal cópias dos contratos
de refinanciamento disciplinados nesta Lei.
Art. 11. A União poderá securitizar as obrigações
assumidas ou emitir títulos do Tesouro Nacional, com
forma de colocação, prazo de resgate e juros estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ouvido
o Ministério do Planejamento e Orçamento, com vistas
à obtenção dos recursos necessários à execução do
disposto nesta Lei.
Art. 12. A receita proveniente do pagamento dos
refinanciamentos concedidos aos estados e ao Distrito Federal, nos termos desta Lei, será integralmente
utilizada para abatimento de dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional.
Art. 13. O § 4o do art. 4o da Lei no 5.655, de 20
de maio de 1971, com a redação dada pela Lei no
8.631, de 4 de março de 1993, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 4° ...................................................................
§ 4o A Eletrobrás destinará os recursos da RGR
aos fins estipulados neste artigo, inclusive à concessão
de financiamento às empresas concessionárias, para
expansão e melhoria dos serviços públicos de energia
elétrica e para reativação do programa de conservação de energia elétrica, mediante projetos específicos,
podendo, ainda, aplicar tais recursos na aquisição de
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ações do capital social de empresas concessionárias
sob controle dos Governos Estaduais, com o objetivo
de promover a respectiva desestatização.”
Art. 14. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória no 1.560-8, de 12 de
agosto de 1997.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 22, DE 2013
Altera a Resolução do Senado Federal nº 40,
de 1995, para disciplinar o funcionamento
da Procuradoria Parlamentar.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução do Senado Federal nº 40,
de 23 de agosto de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º ............................................................
........................................................................
§ 5º O Presidente do Senado designará, dentre os membros da Procuradoria Parlamentar,
um Coordenador com mandato de dois anos.
§ 6º Caberá ao Coordenador da Procuradoria
Parlamentar:
I – ordenar e dirigir os trabalhos da Procuradoria Parlamentar;
II – distribuir as matérias entre os membros;
III – convocar as reuniões do órgão.
§ 7º Para a promoção de ampla publicidade
reparadora de matéria ofensiva ao Senado ou
a seus integrantes, prevista no inciso I do § 3º,
a Procuradoria Parlamentar poderá determinar
a aquisição de espaço publicitário em órgão
de comunicação social.
§ 8º Para a consecução do previsto no § 7º, a
Procuradoria Parlamentar contará com o apoio
da Secretaria Especial de Comunicação Social
do Senado Federal.” (NR)
“Art. 2º ............................................................
Parágrafo único. O orçamento do Senado Federal deverá prever recursos para que a Procuradoria Parlamentar possa promover as providências previstas no § 7º do art. 1º.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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Justificação
Apesar de ter sido instituída há quase 20 anos,
pela Resolução nº 40, de 1995, a Procuradoria Parlamentar do Senado Federal ainda encontra grande
dificuldade para cumprir as suas obrigações institucionais.
Em boa parte, isso decorre de falhas na organização e no apoio técnico-administrativo enfrentadas
pelo órgão.
Assim, com o objetivo de dar instrumentos para a
atuação da Procuradoria Parlamentar, estamos apresentando o presente projeto promovendo alterações
na referida Resolução nº 40, de 1995.
Em primeiro lugar, propõe-se a criação da figura
do Coordenador da Procuradoria, designado pelo Presidente do Senado Federal dentre os membros do colegiado. A finalidade da alteração é permitir que exista
uma coordenação efetiva das atividades do órgão, que
hoje fica dispersa entre seus membros.
Ademais, explicita-se o alcance da faculdade
atribuída ao órgão de providenciar ampla publicidade reparadora de matéria ofensiva ao Senado ou a
seus integrantes. Aqui, estabelece-se que a Procuradoria Parlamentar poderá determinar a aquisição de
espaço publicitário em órgão de comunicação social
com essa finalidade, sendo, para tal, assessorada
pela Secretaria Especial de Comunicação Social do
Senado Federal.
Além disso, prevê-se que orçamento da Casa
inclua recursos para que a Procuradoria possa se desincumbir dessa obrigação.
Temos a certeza de que essas alterações permitirão dar mais efetividade aos trabalhos da Procuradoria Parlamentar, o que terá efeitos importantes sobre a
imagem do Senado Federal junto à sociedade.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 40, DE 1995
Institui a Procuradoria Parlamentar e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Mesa Diretora disporá do apoio da Procuradoria Parlamentar, cuja finalidade é a de promover, em colaboração com ela e por sua determinação,
a defesa perante a sociedade, do Senado de suas
funções institucionais e de seus órgãos e integrantes,
quando atingidos em sua honra ou imagem em razão
do exercício do mandato.
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§ 1º A Procuradoria Parlamentar será constituída por cinco Senadores, designados pelo Presidente
do Senado, para mandato de dois anos, renováveis
uma vez.
§ 2º A designação dos membros da Procuradoria
Parlamentar ocorrerá até trinta dias após a instalação
dos trabalhos da sessão legislativa, observada, quanto
possível, a proporcionalidade partidária.
§ 3º Incumbe à Procuradoria Parlamentar:
I – providenciar ampla publicidade reparadora de
matéria ofensiva ao Senado ou a seus integrantes, veiculada por órgão de comunicação ou imprensa, sem
prejuízo da divulgação a que este estiver sujeito, por
força de lei ou de decisão judicial;
II – promover e instalar, por meio do Ministério
Público, da Advocacia-Geral da União, da Advocacia
do Senado ou de mandatários advocatícios, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla
reparação inclusive aquela a que se refere o art. 5º, X,
da Constituição Federal.
§ 4º Quando se tratar de Senador, a Procuradoria,
conforme o caso, encaminhará o assunto à Corregedoria para as providências cabíveis.
Art. 2º Ato da Comissão Diretora do Senado
adotará as providências necessárias à instalação da
Procuradoria Parlamentar e à sua dotação, com apoio
funcional e recursos materiais.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 23 de agosto de 1995. – Senador José Sarney, Presidente.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e Diretora.)
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Os projetos que acabam de ser lidos
serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 7, de 2013
(nº 6.332/2005, na Casa de origem), de iniciativa da
Presidência da República, que dá nova redação aos
arts. 20, 32, 123 e 127-A do Decreto-Lei nº 73, de 21
de novembro de 1966, que “dispõe sobre o Sistema
Nacional de Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras providências”, para
dispor sobre a responsabilidade civil dos corretores de
seguros e resseguros.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O Projeto de Lei da Câmara nº
7, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Presidência recebeu, da Câmara
dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº
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38, de 2013 (nº 567/2012, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Técnica entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo de Santa Lúcia, celebrado em Brasília, em 26 de abril de 2010.
É o seguinte o Projeto:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O Projeto de Decreto Legislativo nº
38, de 2013, vai à Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, onde poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis, tendo a referida Comissão
o prazo de 15 dias úteis para opinar sobre a matéria,
prorrogável por igual período, nos termos do art. 376,
III, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foi encaminhado ao Congresso Nacional o Ofício nº 72, de 2013, do Tribunal Regional
do Trabalho da 23ª Região, que comunica a retificação
dos Anexos V e VI, Demonstrativo da disponibilidade de
Caixa e Demonstrativo de Restos a Pagar, respectivamente, do Relatório de Gestão Fiscal daquele Tribunal,
referente ao período de janeiro a dezembro de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 72/2013/TRT/SOF/DG
Cuiabá – TM, 19 de março de 2013
Assunto: Retificação do Relatório de Gestão Fiscal do
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei no
12.465/2011 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2012),
comunico a Vossa Excelência a retificação dos Anexos
V e VI, Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e
Demonstrativo dos Restos a Pagar, respectivamente,
do Relatório de Gestão Fiscal deste Tribunal, referente
ao período de janeiro a dezembro de 2012.
A retificação foi publicada no Diário Oficial da
União do dia 15 de março de 2013, Seção I, pág. 198,
cuja publicação original ocorreu em 29 de janeiro de
2013, Seção I, pág. 198, cuja publicação original ocorreu em 29 de janeiro de 2013, Seção I, págs. 148 a
150, do Diário Oficial da União.
Respeitosamente, – José Silva Barbosa, Diretor-Geral.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A matéria será publicada no Diário do
Senado Federal de 28 de março do corrente.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
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dicação para participar da Comissão Interna que trata
da Reforma do Código Penal Brasileiro, PLS 236/2012,
conforme cópia em anexo.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
OF. GSLHEN no 30/2013
Brasília, 18 de março de 2013
Caro líder,
De acordo com o que combinamos em ligação telefônica, ratifico meu pedido, no sentido de ser indicado
para participar da Comissão Mista destinada a analisar
a MPV no 595, de 2012, haja vista a importância para
o meu estado da discussão pelo Congresso Nacional,
da Medida Provisória, que trata da exploração de portos e instalações portuárias pela União.
A infraestrutura portuária de Santa Catarina influencia sobejamente a economia catarinense, que com uma
faixa litorânea de apenas 561 quilômetros de extensão,
possui cinco portos, sendo dois privados e três públicos.
Ainda, reafirmo minha abstenção das indicações
para compor as Comissões Mistas que irão analisar as
Medidas Provisórias no 593, de 2012; no 600, de 2012
e a no 603, de 2013, e da Comissão Especial Interna
destinada a examinar o Projeto de Lei do Senado Federal no 236, de 2012, que trata da Reforma do Código
Penal Brasileiro.
Agradecendo antecipadamente pela atenção que
possa dispensar ao pedido em tela, transmito meus
cumprimentos.
Atenciosamente, – Senador Luiz Henrique da
Silveira.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 32,
de 2013, do Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO, encaminhando o Relatório de Atividades daquele colegiado
no ano de 2012.
É o seguinte o ofício:
Of. Pres. no 32/2013/CMO

É lido o seguinte:

Brasília, 25 de março de 2013

Of. GLPMDB no 132/2013

Assunto: Encaminha o Relatório de Atividades da
CMO de 2012

Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da in-

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar o Relatório de Atividades da CMO
2012, tendo em vista a proximidade do término da mi-
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nha missão frente aos trabalhos deste Órgão Técnico
do Congresso Nacional.
Aproveito a oportunidade para registrar o brilhante trabalho realizado por esta Comissão durante
o ano de 2012.
Apresento a Vossa Excelência votos de elevada
estima e distinta consideração. – Deputado Paulo Pimenta, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – O ofício que acaba de ser lido vai
à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foram lidos anteriormente os Pareceres nºs 172 e 173, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre os Projetos de Lei
da Câmara nºs 26 e 123, de 2012.
As matérias ficarão perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receberem emendas, nos termos
do art. 235, II, d, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 83,
de 2013, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que comunica a apreciação,
em caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado
nº 143, de 2012.
É o seguinte o Ofício:
Of. no 83/2013-PRES/CDR
Brasília, 20 de março de 2013
Assunto: Decisão Terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Extraordianária realizada
no dia de hoje, 20 de março de 2013, esta Comissão
deliberou, em caráter terminativo, pela aprovação, com
as emendas de nos 1 e 2 – CMA/CDR, do Projeto de Lei
do Senado no 143, de 2012, que “Altera a Lei no 6.088,
de 16 de julho de 1974, para incluir o Vale do Rio Vaza
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Barris na área de atuação da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). E
dá outras providências”, de autoria da Senadora Lídice
da Mata, subscrito por mim.
Respeitosamente, – Senador Antonio Carlos
Valadares, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 83,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 31,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
623, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 31/2013-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 20 de março de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
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Excelência que, em reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela rejeição da Emenda no 1-CMA e pela aprovação,
com a Emenda no 2-CCJ, do Projeto de Lei do Senado
no 623, de 2011, que “Altera a Lei no 7.565, de 19 de
dezembro de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica),
para disciplinar o recebimento de reclamações de usuários de serviços aéreos”, de autoria de Sérgio Souza.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima consideração.
– Cordialmente, Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 31, de
2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 623,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Presidência recebeu o Ofício nº 81,
de 2013, do Presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, comunicando a deliberação
pela declaração de prejudicialidade do Projeto de Lei
do Senado nº 4, de 2010.
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de 2013, a matéria será incluída em Ordem do Dia
oportunamente, a fim de ser declarada prejudicada,
nos termos do § 1º do art. 334 do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sobre a mesa, requerimento que
será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 214, DE 2013
Senhor Presidente,
Em aditamento ao Requerimento nº 203, de 2013,
requeremos seja a data prevista para a comemoração
alterada para o dia 24 de junho de 2013, às 11 horas.
Sala das Sessões, de de 2013.

É o seguinte o Ofício:
OF. no 81/2013-PRES/CDR
Brasília, 20 de março de 2013
Assunto: Declaração de prejudicialidade
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Extraordinária realizada
no dia de hoje, 20 de março de 2013, esta Comissão
deliberou, em caráter terminativo, nos termos do artigo
334 do RISF, pela declaração de prejudicialidade do
Projeto de Lei do Senado no 4, de 2010, que “Altera a
Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001(Estatuto da Cidade), com o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade da realização de estudos geológicos, geotécnicos
e topográficos prévios, para a construção de qualquer
espécie de edificação em encostas de morros, montanhas, maciços, terrenos alagadiços ou sujeitos à inundação e em outras áreas do gênero, comprovadamente
de risco”, de autoria do Senador Romeu Tuma.
Senador Antonio Carlos Valadares, Presidente
da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo
_
CDR.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Com referência ao Ofício nº 81,

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Gostaria de me inscrever como Líder do PMDB, Srª
Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Inscrito pela Liderança, Senador
Eunício. Perfeito.
Senador Sérgio.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Srª
Presidente, eu sou o primeiro orador inscrito?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Exatamente.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Por
sugestão do Líder – e consulto V. Exª, no exercício da
Presidência –, se nós podemos inverter: o Líder fala
antes do primeiro orador.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente.
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O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Convido, então, para iniciar a nossa
sessão no dia de hoje, fazendo o seu pronunciamento,
o Senador Eunício Oliveira.
O segundo orador inscrito é o Senador Humberto Costa.
Então, primeiro fala o Líder; em seguida, o Senador Sérgio Souza, como orador inscrito; e, em terceiro,
o Senador Humberto, também como orador inscrito.
Com a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, ouvintes da TV Senado, aqueles
que nos acompanham pela Internet, a Festa de São
José, comemorada no último dia 19 de março, trouxe
para alguns Municípios do meu Estado e do Nordeste
os primeiros pingos de chuva depois de quase dois
anos da mais cruel estiagem enfrentada pelo sertão
nordestino no último meio século. Essa dádiva, infelizmente, chega acompanhada de duas preocupações
para as quais eu chamo a atenção deste Plenário, mas
principalmente a atenção das autoridades responsáveis pela agilidade dos programas de emergência do
Governo Federal.
Se esses pingos de chuva se prolongarem por mais
tempo, o que é muito pouco provável, conforme mostram
as previsões meteorológicas para os próximos meses,
precisamos estar preparados para ajudar na retomada
das atividades produtivas desses milhões de nordestinos que, hoje, apenas conseguem o mínimo para sobreviver. Temos que ter linhas de crédito prontas, ágeis
e competitivas para a grande crise que lá se vive neste
momento, pois será preciso refazer rebanhos, refazer
barragens, refazer açudes, lavouras e até propriedades
que foram abandonadas ao longo desse tempo.
Minha outra preocupação, Srª Presidente, infelizmente mais realista, são exatamente os dados dos
Serviços de Meteorologia do Nordeste, mantendo seus
prognósticos de uma precipitação sistematicamente
abaixo do normal para os dois últimos meses da estação chuvosa (abril e maio) e para o primeiro mês
pós-estação (junho).
Nesse contexto, o sofrimento de milhões de famílias nordestinas e sertanejas, que perderam o seu
gado, perderam suas colheitas e enfrentam o espectro
da fome e da sede, requer todo o empenho dos Ministérios e dos órgãos federais.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, espero verdadeiramente que a disposição pessoal da Presidente
Dilma, que nos últimos dias visitou as regiões atingidas,
contamine também a Esplanada dos Ministérios. Neste
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aspecto, é relevante e oportuna a reunião do Comitê
Integrado da Seca, pessoalmente coordenado pelo meu
Governador Cid Gomes, na última sexta-feira, dia 22.
Esse Comitê mobiliza os representantes do Governo
Estadual, das Prefeituras, dos movimentos sociais e
das organizações da sociedade civil, com a finalidade de encaminhar soluções destinadas, pelo menos,
a minorar os efeitos econômicos, sociais e ambientais
dessa longa estiagem.
No final da reunião, graças a um esforço administrativo, foi possível anunciar investimentos para a
ampliação e o fortalecimento dos sistemas de abastecimento d’água, barragens e adutoras, que vão beneficiar 1,2 milhão de nordestinos.
Outra parte importante desses recursos irá para a
construção de 95km de adutoras e reforço do sistema
de bombeamento do Eixão das Águas para a construção do Açude Lontras, na Chapada da Ibiapaba.
O conjunto de medidas – e é por isso que chamo
a atenção – inclui a participação do Governo Federal,
por intermédio do DNOCS, na construção do açude
do Lago de Fronteiras, no sertão de Crateús, que hoje
está sendo abastecida por carros-pipa.
Assim como na cooperação para a implantação
de outras prioridades, como a instalação e recuperação de mil poços profundos, além do urgente aumento no número de carros-pipa operados pelo Exército
brasileiro. Atualmente, 756 desses veículos atuam em
todo o Estado para aliviar a sede de quase 1 milhão
de sertanejos. Mas, à medida em que os prefeitos vieram tomando posse no início deste ano, preparam ou
atualizam seus planos de trabalho, fica evidente que
a ampliação da frota de carros-pipa se faz absolutamente necessária e urgente.
S����������������������������������������������
rª Presidente, todo esse planejamento será entregue à Presidente Dilma, cujo governo, fiel ao caminho
aberto pelo Presidente Lula, está sinceramente comprometido, mediante ações concretas, não apenas de
discursos, com a erradicação da miséria no nosso País.
Infelizmente, o Nordeste ainda concentra, em
números absolutos e relativos, a maior parcela de
brasileiros e brasileiras que sobrevive muito abaixo
da linha de pobreza,
T����������������������������������������������
enho confiança no novo rumo, iniciado pelo governo Lula e continuado pelo governo Dilma, que imprime, hoje, uma solução da questão nordestina em
bases estruturais e definitivas, a exemplo da transposição das águas do Rio São Francisco, obra prometida
ainda para o ano 2015 e que vai perenizar as principais
bacias fluviais da região e, finalmente, permitir, depois
de séculos, o convívio produtivo e equilibrado de mais
dos 12 milhões de nordestinos...
(Soa a campainha.)
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O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– ... diretamente beneficiados com o semiárido.
Um convívio, acima de tudo, altivo, pois as famílias
sertanejas precisam de condições para trabalhar, de
prosperar e viver com dignidade, superando, de uma
vez por todas, o velho e triste espetáculo de homens e
mulheres, velhos e crianças, despossuídos e famintos,
vagando pelas estradas do interior e engrossando os
bolsões de pobreza da reião urbana, por falta do que
comer e, agora, também por falta do que beber.
Entretanto, até que esse dia chegue, o Brasil inteiro precisa se conscientizar de que a fome e a sede
não esperam; de que precisamos garantir recursos
para a compra de ração animal, para a reposição dos
rebanhos; que precisamos continuar recebendo milho
a preço diferenciado; que precisamos renegociar com
dignidade e mesmo perdoar a dívuda de produtores
rurais fortemente atingidos pela seca.
Espero, repito, que a Presidente Dilma, na sua
sensibilidade, possa perdoar as dívidas de homens e
de mulheres, pobres agricultores do Nordeste brasileiro, especialmente do meu Ceará, que não têm sequer, Senador Pedro Taques, Senadora Ana Amélia,
o que colocar dentro de casa para dar de comer aos
seus filhos, devido à maior seca dos últimos 50 anos
por que estamos passando.
Espero que se encontre uma solução, algo que se
possa tranportar, seja através do Porto de Paranaguá,
seja através de caminhões, seja através de...
(Interrupção de som.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– ... para que não percamos todo o rebanho brasileiro.
Srª Presidente, o que nós precisamos é que isso
aconteça. É������������������������������������������
por isso que junto a minha voz de nordestino sertanejo em busca do empenho de todo o Governo Federal nas ações emergenciais em andamento,
e que as próximas anunciadas por nossa Presidente
realmente sejam ações prioritárias e urgentes.
E, de coração, espero que, no próximo dia 2, a
Presidenta Dilma possa anunciar o perdão das dívidas
bancárias dos micro e pequenos produtores rurais – não
apenas a renegociação, mas o perdão dessas dívidas
–, porque eles não têm como pagar essas contas, não
têm como pagar e manter-se no campo, porque renda
eles não têm.
Quero, finalizando, dizer, Srª Presidente, que são
aqueles que perderam praticamente tudo o que tinham
com a seca que se encontram na mais angustiante das
situações, à margem de qualquer rede de proteção,
sem Seguro-Safra, sem Bolsa-Estiagem, sem Pronaf,
a maioria sem condições de se manter no campo.
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As quantias que eles devem e que a seca tornou
impagável são de pouca monta para o sistema bancário, especialmente para o Banco do Nordeste, Banco
do Brasil e para o BNDES.
Porém, para milhares e milhares de famílias, o
perdão desses pequenos débitos significa simplesmente a diferença entre a ruína e a sobrevivência; entre o
desespero e a esperança.
Queira São Pedro que essas primeiras gotas de
chuva que, em boa hora, caíram no Ceará para regenerar a paisagem calcinada e trazer um pouco de alívio
para o povo do Sertão não sejam em vão.
Que elas contribuam para deixar bem claro que
todo o tempo e todo o esforço investido pelas autoridades, em todos os níveis, para antecipar-se à calamidade
com a adoção das medidas estruturantes cabíveis e...
(Interrupção do som.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– ... possíveis, são sempre recompensados com a vida
de milhões de famílias do Nordeste brasileiro.
Srª Presidente, ontem à noite, nós fizemos aqui
um apelo ao Presidente do Congresso Nacional para
que, juntos, os 27 Senadores que compõem a bancada nordestina estejam todos, se possível, no dia 2, em
Fortaleza, na reunião da SUDENE, para, esperançosos, ver a Presidente Dilma colocar a sua posição em
relação a esse drama, um drama que é verdadeiro,
em que as pessoas estão passando fome, em que as
pessoas não têm água potável para beber e em que
os animais, os rebanhos foram totalmente dizimados.
Srª Presidente, é lamentável, é triste, mas essa é
a realidade dos homens e das mulheres que vivem no
campo, que não têm Bolsa Família, que não têm renda,
a não ser a tirada muitas vezes do peito de uma vaca
magra para fazer um queijo, de uma galinha para vender
um ovo na feira, para fazer a sua própria subsistência.
Esses homens e essas mulheres perderam tudo isso.
É por isso que eu faço aqui um apelo às autoridades para que não façam apenas medidas emergenciais no papel, não apenas medidas emergenciais
que poderão chegar daqui a seis meses, daqui a quatro meses, daqui a um ano, mas que façam medidas
emergenciais diretamente com os prefeitos dos Municípios, que façam a opção de entregar direto essa
condição, para que homens e mulheres, meu querido
Sérgio Souza, não continuem morrendo de fome e de
sede no Nordeste brasileiro.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta o Senador
Eunício Oliveira, sempre na defesa não só do seu Estado, o Ceará, mas principalmente do Nordeste bra-
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sileiro. Cumprimento, portanto, V. Exa, Senador, pelo
belo pronunciamento.
Para falar agora como orador inscrito, convido o
Senador Sérgio Souza.
Com a palavra, Senador.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Obrigado, Srª Presidente e também Procuradora da Mulher no Senado Federal, Senadora Vanessa Grazziotin.
Srªs e Srs. Senadores, caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, cidadãos
brasileiros, volto à tribuna do Senado Federal para,
mais uma vez, defender a criação de novos tribunais
regionais federais.
Srª Presidente, muito me preocupa o gigantismo
da injustiça. O acesso à Justiça é, certamente, uma
das principais ferramentas para a construção de uma
sociedade justa e equilibrada.
Para o Estado democrático de direito bem funcionar, urge que todos os cidadãos que necessitem da
Justiça tenham assegurado, com a maior simplicidade,
agilidade e o menor custo possível, o atendimento de
sua demanda. Repito: todo cidadão que necessite de
Justiça neste País.
Assim sendo, não me parece que um país como
o Brasil, com dimensões continentais, com uma população de quase 200 milhões de habitantes distribuída
por todo seu território, possa se opor a qualquer ação
que busque aproximar a Justiça dos seus potenciais
usuários.
Por isso, defendo de forma veemente a descentralização da Justiça Federal através da criação de
novos tribunais regionais federais no Brasil.
Por isso, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
apresentei, aqui, no Senado Federal, a Proposta de
Emenda à Constituição n° 42, de 2012, que cria o TRF
da 6ª Região no Estado do Paraná, e por isso, tenho
defendido a aprovação de todas as PECs que criam
TRFs nas capitais de Estados brasileiros.
Em todos os casos, estamos simplesmente ampliando o acesso do cidadão brasileiro à Justiça. Afinal,
são muitos os casos em que as dificuldades de mobilidade no Território nacional desestimulam o indivíduo
a procurar pelos direitos.
Costumo sempre citar as demandas previdenciárias, porque, em torno de 80% dos processos que
tramitam na Justiça Federal, hoje, são de natureza
previdenciária. Esses processos, na segunda instância, têm valores financeiros envolvidos, na sua maioria,
de pequena monta e extrapolam os próprios custos de
deslocamento de qualquer advogado oriundo de Estado
cuja sede do TRF a que está submetido seja distante.
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E o pior: além daqueles que sequer ingressam na
Justiça, há o problema da descontinuidade das ações
de interesse do cidadão, de entidades e do próprio Governo. Muitos acabam por desistir das ações no meio
de seu trâmite por não ter condições de arcar com os
custos de um processo que se inicia em primeira instância, na Justiça Federal, ou seja, na sua cidade ou
em uma cidade próxima àquela em que vive, dentro do
seu Estado, e, depois, segue para outra instância, a de
segundo grau, que, por vezes – no Brasil é assim, com
exceção de cinco capitais –, está em outras cidades,
em outros Estados, muitas vezes numa distância que
inviabiliza a continuidade do processo.
É preciso democratizar a Justiça. Por isso, criamos, no âmbito do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar em Defesa dos Tribunais Regionais Federais,
que tenho a honra de coordenar pelo Senado Federal.
É justamente na condição de coordenador dessa
Frente Parlamentar pelo Senado que tive a satisfação
de presenciar, no último dia 13 de março, no plenário
da Câmara dos Deputados, a aprovação, em primeiro
turno, da PEC n° 544, de 2002, que cria os Tribunais
Regionais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, nas capitais de
Curitiba, Fortaleza, Belo Horizonte e Manaus. Votaram
favoravelmente 347 Srs. Deputados e contrariamente,
60 Srs. Deputados.
A redação final da matéria também já foi aprovada na CCJ da Câmara, na semana passada, estando
o texto da PEC nº 544, de 2002, pronto para votação
em segundo turno naquela Casa.
Concluída a aprovação em segundo turno, a matéria vai à promulgação.
Concedo um aparte ao Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Sérgio Souza, V. Exª conhece a minha posição a
respeito da criação desses tribunais. V. Exª está com
razão quando fala da necessidade de criação de novos
tribunais regionais federais. Vejamos que a 1ª Região
Federal, cuja sede é aqui, no Distrito Federal, abrange
mais 13 Estados da Federação. O cidadão que precisa
manejar um habeas corpus ou um mandado de segurança lá no Amapá, no Acre, em Cruzeiro do Sul, na
Boca do Acre, no Amazonas...
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Em Mato Grosso.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Em Mato
Grosso. Mas o Mato Grosso está a uma hora e quinze
minutos de voo de Brasília. Com relação a esses Estados, é muito mais longe!
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Longe da capital, imagine do interior do Mato Grosso!
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Imagine
do interior! V. Exª tem razão quanto à necessidade. O
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os três Estados do Sul; o Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
abrangendo os Estados do Nordeste, menos Maranhão,
Piauí e Bahia, que estão na 1ª Região... Há necessidade. Li o trabalho que V. Exª fez e quero parabenizá-lo também pela questão da Frente. Precisamos, sim,
discutir isso. Mas não concordo que o remédio, o meio,
o veículo, o instrumento seja uma proposta de emenda à Constituição, porque entendo que a Constituição
exige um projeto de lei, conforme está previsto no art.
95. Exige lei, lei, não proposta de emenda. Se fôssemos aproveitar, no caso, uma técnica chamada ética
consequencial, em que os fins justificam os meios,
seria possível aprovarmos essas propostas de emendas, como vêm sendo aprovadas. Quero parabenizar
V. Exª pela luta e dizer que, infelizmente, entendo que
a Constituição, no caso, regra que deve ser por lei, não
em benefício do Senado, mas em benefício do próprio
Poder Judiciário, para a garantia da independência do
Poder Judiciário. As suas questões internas e as suas
economias internas devem ser tratadas por proposta
de lei do próprio Poder Judiciário, neste caso, do Superior Tribunal de Justiça. Encerrando, seria inconstitucional, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal
apresentasse um projeto de lei ou uma proposta de
emenda para transferir o Senado Federal, por exemplo, para outro município, outro Estado da Federação,
outra pessoa jurídica com capacidade política. V. Exª
tem razão quanto à necessidade. O trabalho que V.
Exª fez é muito bem feito – li este trabalho –, mas,
infelizmente, entendo que a questão deve ser tratada
em projeto de lei.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Obrigado, Senador Pedro Taques.
Eu tenho a opinião, diversa da de V. Exª, de que
não é inconstitucional porque estamos alterando um
dispositivo do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, o art. 27, que criou os cinco tribunais
existentes, inclusive estabelecendo um prazo de seis
meses para sua instalação, que é o prazo que sugerem
as propostas de emenda constitucional que estão aí.
No entanto, há uma movimentação, inclusive do
próprio Poder Judiciário, nesse sentido... Só que os
TRFs foram criados em 1989, há 24 anos. Nesse período, a população cresceu significativamente – e eu
vou relatar isto na sequência –, bem como o número de processos, e o Poder Judiciário não se moveu
nesse sentido.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
muito próximos de concluir um processo que caminha
no Congresso Nacional há mais de dez anos e dar uma
resposta significativa para a sociedade brasileira. Não
podemos, no entanto, esmorecer e devemos manter
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a atuação focada em nosso objetivo, que é a criação
desses tribunais pela PEC nº 544, de 2002, a fim de
que ele seja alcançado o mais breve possível.
Neste sentido, tenho agendada, para a próxima
terça-feira, uma conversa com o Ministro Félix Fischer,
paranaense, com quem tenho amizade, para tratar
deste assunto e explicar-lhe que não é uma afronta
do Senado Federal e do Congresso em relação ao
Poder Judiciário. Não, de forma alguma. Nós estamos
também avançando e queremos a descentralização da
Justiça. Tenho certeza de que o Ministro Fischer também partilha dessa ideia, evidentemente defendendo
a sua instituição.
Além disso, a Frente Parlamentar em Defesa
da Criação dos Tribunais Regionais Federais promoverá, na próxima terça-feira, às 11 horas, no plenário
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da
Câmara, um ato público em defesa da criação dos
tribunais pela PEC nº 544, que pode ter sua incluída
na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados na
próxima quarta-feira.
Aproveito, Srª Presidente, a oportunidade para
convidar todos os Parlamentares e autoridades que
defendem essa proposta de descentralização da Justiça para estar no plenário da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara na próxima terça-feira, às 11
horas, para tratarmos deste assunto.
Entre o ano de 1989 e o ano de 2010, ou seja,
em 21 anos, houve mudanças estruturais significativas
na sociedade brasileira – falo de 2010 porque tenho
dados efetivos aqui desse ano que são, inclusive, do
censo oficial da população do Brasil –, tanto no aspecto
econômico, Srª Presidente, quanto no social.
A população cresceu 33%, passando de 147 para
194 milhões de habitantes. O PIB passou de US$425
bilhões para US$2,02 trilhões nesse período. Os 96
mil processos que tramitavam nos tribunais regionais
federais passaram para 1,2 milhão, um crescimento de
mais de 1000%! De 96 mil processos, em 1989, para
1,2 milhão de processos, em 2010!
Em 1989 existiam sete processos na segunda instância da Justiça Federal para cada dez mil
habitantes;hoje há 57 para o mesmo número de habitantes. Eram 74 desembargadores, hoje são 139.
O crescimento do número de desembargadores não
acompanhou o crescimento do número de processos.
São evidentes, portanto, as diferenças de uma
época e de outra e alarmantes as dificuldades da Justiça Federal, constituída por apenas cinco Tribunais Regionais Federais, para atender de forma satisfatória as
atuais demandas da Justiça e da sociedade brasileira.
É imperativo, Srª Presidente, que o quadro seja
alterado em benefício daqueles que mais precisam,
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justamente aqueles que se encontram hoje mais distantes da Justiça.
Meu caro Senador Clésio Andrade, que também
defende essa bandeira, o Brasil vem superando grandes
obstáculos desde a promulgação da Constituição de
1988. Superamos a instabilidade da moeda, estamos
superando a miséria e promovendo a inclusão social,
estamos enfrentando os desafios da infraestrutura e
podemos também avançar muito na democratização
da Justiça.
Um país desenvolvido, necessariamente, precisa
de um sistema judiciário eficiente, ágil e acessível, e
a criação de novos tribunais regionais federais é um
grande passo nesse sentido.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
Uma boa tarde a todos.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exª e agradece, em primeiro lugar, o registro da posse na Procuradoria, no dia de ontem, Senador, e a presença de V.
Exª, que foi muito importante, tenho certeza, não para
mim, que ficarei à frente desse novo órgão criado pelo
Senado Federal, mas pelo compromisso com as mulheres e com a luta das mulheres por uma sociedade
mais justa, mais aberta e democrática.
Todos ainda estamos comemorando a aprovação, ontem, por unanimidade, da Emenda Constitucional que estende aos trabalhadores e trabalhadoras
domésticas os mesmos direitos. É inadmissível ainda
haver uma categoria de trabalhadores cuja maioria é
de mulheres com direitos diferenciados, direitos subtraídos. Mas ontem o Senado Federal deu um passo
muito importante para igualar o direito de todos aqueles que trabalham em nosso País.
Parabéns, Senador Sérgio.
Convido agora para falar, no período de comunicação inadiável...
Senador Requião, V. Exª se inscreveu pela Liderança, mas pela Liderança do PMDB falou o Senador
Eunício Oliveira.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Meu pronunciamento vai levar um tempo maior.
Eu gostaria de suspender essa inscrição, que fiz por
engano, e de me inscrever como orador.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente! Podemos fazer a permuta de oradores sem problema.
Então, convido a fazer uso da palavra o Senador
Humberto Costa, que, da mesma forma, ontem, prestigiou as mulheres.
Muito obrigada, Senador Humberto Costa. V. Exª
foi um Ministro da Saúde deste País muito competen-
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te, um Senador competente e dedicado à luta do povo
brasileiro e à causa das mulheres também. Muito obrigada. Com a palavra, V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Srª Presidenta. Na verdade, para todos
nós, foi motivo de muita satisfação vermos implantada
a Procuradoria da Mulher aqui, no Senado, e, mais do
que isso, vermos V. Exª ser escolhida como a primeira
Procuradora. Todos nós temos a convicção e a certeza
de que V. Exª fará um grande trabalho em defesa da
igualdade de direitos entre as mulheres e do respeito
à diversidade de gêneros.
Srª Presidenta, caros colegas Senadores, caras
colegas Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, hoje, venho me pronunciar
sobre a importância do ensino profissionalizante na
preparação da nossa mão de obra para o mercado de
trabalho e, especialmente, sobre o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
Esse programa, essa política, criada em 2011, teve o
objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica para nossos jovens.
O Pronatec será expandido, agora, por meio da
Medida Provisória nº 593/2012, que já está em discussão nesta Casa. Eu, inclusive, sou membro titular
da Comissão Mista que foi instalada para avaliar essa
matéria. Temos a honra de contar com a relatoria do
nobre Senador Paulo Bauer. Essa é uma iniciativa muito importante do Governo Federal e vai contribuir, de
forma fundamental, para a qualificação de profissionais
para o mercado de trabalho brasileiro, fazendo frente
às grandes necessidades de competitividade mundial
que nosso País tem.
Só para se ter uma ideia, o Pronatec, em pouco
mais de um ano de existência, já atendeu a mais de 2,5
milhões de brasileiros desde a sua criação. Até 2014,
a meta do Governo Federal é oferecer cursos técnicos
e de formação inicial e continuada a oito milhões de
estudantes e trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
Para este ano, estão previstas�������������������
2,3 milhões de vagas em 724 mil cursos técnicos e mais de 1,5 milhão
de vagas em cursos de formação inicial e continuada.
Com a participação de escolas públicas federais e estaduais e das unidades de ensino do Senai,
do Senac, do Senar e do Senat, o Pronatec permite
alcançar um maior número de pessoas, expandindo,
interiorizando e democratizando a oferta de cursos de
educação profissional técnica de nível médio, de cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação
profissional presencial e a distância.
Mas o programa também tem um importante papel na construção, reforma e ampliação das escolas
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que ofertam educação profissional e tecnológica nas
redes estaduais e na melhoria da qualidade do ensino
médio. O Pronatec reúne uma série de iniciativas do
Governo Federal, como a expansão da rede federal,
o Programa Brasil Profissionalizado, a Rede e-Tec
Brasil, o acordo de gratuidade com os serviços nacionais de aprendizagem, o Fies Técnico e Empresa e o
Bolsa Formação.
O Bolsa Formação, por sinal, é uma das modalidades previstas pelo Pronatec. Consiste na oferta de
vagas gratuitas para cursos de rápida duração, em escolas públicas federais e estaduais e nas unidades de
ensino do Sistema S. A previsão do Governo Federal é
chegar a 900 mil vagas ofertadas pelo Bolsa Formação
até o final deste ano – entre 2011 e 2012, o Nordeste
respondeu por quase 36% do total das matrículas ou
202 mil matrículas.
A Medida Provisória n° 593 vem atender ainda
mais a essa forte demanda por cursos técnicos e de
qualificação profissional, ampliando o rol de beneficiários e ofertantes do Bolsa Formação. Por exemplo, a
medida provisória, na sua forma original, vem permitir
que instituições privadas de ensino superior ofereçam
as bolsas, antes limitadas às redes municipais e estaduais de ensino público e aos serviços nacionais de
aprendizagem.
A matéria vem também ampliar o acesso ao
Bolsa Formação a estudantes de escolas particulares
com bolsa integral e a trabalhadores e beneficiários de
programas de transferência de renda, como o Bolsa
Família. Hoje, sem a aprovação da medida provisória,
apenas estudantes de ensino médio de escolas públicas podem ter acesso a esse benefício.
Essas mudanças atendem à nova realidade brasileira. Famílias de renda mais baixa já conseguem,
hoje, com esforço, colocar seus filhos em escolas
particulares. Por isso, a extensão do Bolsa Formação
também permitirá atender a esse grupo com a oferta
de ensino técnico e profissionalizante.
Com a ampliação do Pronatec, portanto, mais
estudantes e trabalhadores poderão fazer um curso
técnico ou profissionalizante. Apesar do sucesso já
confirmado do programa e das diversas iniciativas do
Governo Federal, o Brasil ainda carece de uma oferta
maior de cursos nessas modalidades.
Segundo informações divulgadas pelo Senai em
2012, 6,6% dos 24 milhões de jovens brasileiros com
idade entre 15 e 19 anos estão cursando o ensino médio
e profissional, percentual muito aquém, por exemplo,
da média de 42% verificada nos países que integram
a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), como a Alemanha, a Austrália, a
França, Portugal e os Estados Unidos.
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Ao mesmo tempo em que será ampliado, o Pronatec manterá regras rígidas para o caso de descumprimento das obrigações assumidas no seu termo de
adesão. As instituições privadas de ensino superior e
de educação profissional técnica de nível médio ficam
sujeitas a penalidades como a impossibilidade de nova
adesão por até três anos, sem prejuízo para os estudantes já beneficiados, e o ressarcimento à União do
valor corrigido das bolsas concedidas indevidamente,
retroativamente à data da infração.
Caros colegas, com o Pronatec, o Governo da
Presidenta Dilma dá um passo largo, não somente para
atender às necessidades de mão de obra mais qualificada da nossa indústria, mas também para garantir maior
acesso da nossa população ao mercado de trabalho.
Na última segunda-feira, durante visita a Serra
Talhada, em Pernambuco, a Presidenta Dilma declarou
que o futuro do Brasil passa pela educação, por cursos técnicos profissionalizantes, e falou da importância da parceria do Governo Federal com o Sistema S,
que, repito para reforçar, está criando oito milhões de
vagas pelo Brasil afora. Apenas para fazer referência
ao meu Estado, em Pernambuco, já são 42 mil jovens
beneficiados pelo Pronatec.
Várias pesquisas reiteradamente têm demonstrado a importância do ensino técnico e profissionalizante para a inserção do jovem no mercado de trabalho. Iniciativas como essas do Governo Federal têm
transformado a vida de muitos brasileiros e brasileiras.
Estudo realizado com profissionais formados pelo
Senai, por exemplo, mostra que os trabalhadores de
nível técnico conseguem elevar a renda em 24% um
ano depois de concluírem os seus cursos. O levantamento foi realizado entre 2010 e 2012 e abrangeu um
universo de cerca de 40 mil pessoas, que concluíram
seus cursos em 2010.
A mesma pesquisa também mostra que 72% dos
ex-alunos dos cursos técnicos conseguem trabalho no
primeiro ano de formados e que esses trabalhadores
alcançam renda média de 2,6 salários mínimos, valor
19% maior do que a dos ocupados em outras áreas.
Além disso, 73% estão ocupados em atividades relacionadas à área de formação.
É por isso que a medida provisória em discussão
nesta Casa veio em boa hora e tem o apoio integral do
PT e também o meu apoio pessoal integral.
Precisamos investir fortemente na formação de
nossos trabalhadores e trabalhadoras, e essa iniciativa é louvável. Isso vai trazer, além de uma produção
mais competitiva para o nosso País, melhor qualidade
de vida para os brasileiros.
Muito obrigado, Srª Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores.
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Durante o discurso do Sr. Humberto Costa,
a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pela Srª Angela
Portela, 2ª Secretária.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Parabéns pelo pronunciamento, Senador Humberto Costa! Sem dúvida alguma, esse é um projeto
de extrema importância para a qualidade de vida do
povo brasileiro, destacando, na educação, o Pronatec.
Com a palavra, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – A minha preocupação neste momento é com o
bode na sala. É aquela história do cidadão, Senador
Humberto Costa, que queria levar para a sua casa,
para a convivência da sua família, a sogra, e a mulher
não tolerava essa hipótese. Então, ele levou um bode
e soltou o bode na sala. E o bode fez todas as estripulias que cabem a um bode fazer: comeu o sofá, mordeu as cadeiras, sujou a sala de uma forma terrível.
E a mulher disse: “Se você não tirar o bode da sala,
eu vou embora”. E ele fez a proposta definitiva: “Sai o
bode, mas a sogra fica”. E a sogra ficou.
Nesses últimos dias, dois assuntos têm absorvido
os discursos da oposição aqui, no plenário do Senado,
e na mídia. E a mídia está cada vez mais pauteira, Senadora Vanessa. A mídia pauta e é porta-voz dos partidos da minoria. Esses dois assuntos são a Petrobras
e as viagens de Dilma e de Lula. Esses são os temas
recorrentes. Inclusive, já ouvi dizer no Senado que se
prepara uma caravana investigativa que será composta pelo Senador Alvaro Dias, para verificar, em Roma,
as despesas da comitiva da Presidenta. Mas vai ser
uma caravana exemplar: os Senadores vão a Roma
de navio, na terceira classe, para fazer economia, e,
em Roma, ficarão hospedados em conventos católicos, semelhantes àquele em que o Papa ficou antes
de assumir sua atividade pontifícia. Será um trabalho
extraordinário, e, com prazer, o Senado vai cobrir a
diminuta despesa. Mas, de minha parte, só garanto o
meu voto numa circunstância: o Senador Alvaro Dias
deverá ficar em Roma pelo menos até o fim do ano,
senão não contarão com meu apoio.
Mas vamos ao primeiro item da pauta das oposições midiáticas ou não.
Desancam, quase a cada hora, a Petrobrax –
Petrobrax, eu disse –, à conta de ditos prejuízos da
quase estatal. A empresa teria se envolvido em algumas jogadas no mercado e tomado na cabeça, Senador Santoro. Declaro-me um tanto confuso com esse
repentino zelo dos liberais e dos fundamentalistas da
livre concorrência, com as altas e baixas das ações
da indigitada Petrobrax, com os prejuízos para os tais
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investidores. Com humildade, pergunto: não faz parte
a alta e a baixa do jogo da bolsa? Esse não é um dos
pilares da sabedoria da economia de mercado, por sua
vez sustentáculo do maravilhoso mundo da democracia de mercado?
De um lado, exigem da estatal ou semiestatal – eu,
na verdade, já não sei bem o que é a Petrobras hoje,
depois do governo do Fernando Henrique e do Lula
mesmo –, requerem dela comportamento e operosidade de empresa privada. Condenam seus açambarcamentos, seus privilégios. Todavia, logo mais adiante,
lembram a sua porção Mr. Hyde e reclamam que ela,
mesmo que sujeita às oscilações e aventuras mercadistas, aja como contraface do monstro.
Mas, Srªs e Srs. Senadores, a oposição e a mídia
silenciam, omitem-se e, assim, acobertam o verdadeiro escândalo que o Governo e a Agência Nacional de
Petróleo vão patrocinar, com data e hora marcadas.
Não ouço das irmãs siamesas – oposição e mídia – nenhum pio, por miúdo que seja. Tão diligentes,
tão cuidadosos com as trapalhadas petrolíferas da
Petrobras no mercado, calam-se diante desse megaescândalo que se anuncia.
Ficaria encantado se a oposição, também neste
caso, manifestasse ímpetos de verde-amarelismo, como
no caso que ora a entretém – os supostos escândalos
dos negócios malfeitos.
O verdadeiro escândalo vai acontecer nos dias 14
e 15 de maio próximo. Nesses dias, a Agência Nacional
do Petróleo leiloa 289 blocos de reservas de petróleo,
distribuídos por 11 bacias sedimentares. Senador Luiz
Henrique, a Srª Magda Chambriard, Diretora da Agência
Nacional do Petróleo, estima que o potencial desses
11 blocos possa somar um volume de 30 bilhões de
barris de petróleo. E, atenção, Srªs e Srs. Senadores:
as reservas brasileiras de petróleo conhecidas somam
apenas, hoje, 14 bilhões de barris. Logo, o Governo vai
entregar para o mercado duas vezes e tanto as nossas reservas conhecidas. E quem serão os felizardos
ganhadores desse leilão da Petrobrax? Antigamente,
chamava-se Petrobras.
Emanuel Cancella, Diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro e da Federação Nacional
dos Petroleiros, faz uma gravíssima observação, em
artigo publicado no sítio do jornalista Luiz Carlos Azenha. Diz ele que, se nos leilões anteriores, a Petrobras
“teve uma posição arrojada, arrematando a maior parte
dos blocos, reduzindo as perdas para a nação, desta
vez a empresa entrará na disputa de mãos atadas,
sob a síndrome do prejuízo que lhe foi imputado [muito provavelmente] falsamente, já que teve um lucro de
R$21 bilhões [no último ano]”.
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E isso é verdade. Ao contrário da disposição manifestada nos leilões anteriores, vê-se uma Petrobras
acuada, diminuída, sensível à pesadíssima barragem
de notícias negativas, dos ataques e da manipulação
de informações de que está sendo vítima.
A Srª Foster, Graça Foster, nossa encantadora
Presidenta da Petrobras, fazendo poses de executiva
responsável, gasta todo o seu tempo para acalmar e
agradar a oposição, a mídia e o mercado. Reage com
extrema timidez e excesso de bons modos à corrosão
da imagem da nossa empresa petrolífera. A mesma
reação tíbia da base do Governo, base a que pertenço, e, pior ainda, do próprio Governo.
Cancella lembra que as mudanças da lei do petróleo no governo Lula, adotando o modelo de compartilhamento e fazendo da Petrobras operadora única do
pré-sal, despertou a santa ira das multinacionais e dos
seus agentes, dentro e fora do Congresso Nacional.
Mas, diz o sindicalista, citando telegramas trocados entre as multinacionais vazados pelo Wikileaks,
elas decidiram agir com cautela “para não despertar o
nacionalismo dos brasileiros” – o terrível nacionalismo
dos brasileiros. Talvez a cautela dê bons resultados
no próximo leilão, diante de uma Petrobras fragilizada
pelos ataques.
Não quero dizer que a oposição esteja agindo
em conluio com as sete irmãs e algumas primas do
petróleo mundial, embora, às vezes, a mais alucinada
das teorias da conspiração revele-se, afinal, verdade
factual. E eu, que já declarei aqui, nesta tribuna, ter
medo de fantasmas, dessas almas penadas que teimam em nos assombrar com as ideias fossilizadas
da casa grande, reconheço que também acredito em
bruxas e conspirações
Além da barragem de fogo da mídia, da oposição
e do mercado, Emanuel Cancella alerta ainda que a
interminável discussão sobre os royalties do petróleo
desvia a atenção dos brasileiros da 11ª rodada de leilões da ANP:
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Peço um pouco de complacência com o tempo.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– “Os royalties funcionam como ‘boi de piranha’ [como
o bode da sala]. Mas, enquanto as piranhas comem um
boi [e a esposa do cidadão se apavora com o bode],
passa a boiada [e entra a sogra]. Enquanto se discutem
os royalties, que representam apenas 10% da indústria
do petróleo, as multinacionais levam os 90%”, afirma
o sindicalista Cancella.
Os meios de comunicação, especialmente a Rede
Globo, que promoveu uma irônica contrafacção da cam-
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panha “O petróleo é nosso”, deram uma contribuição
inestimável para afastar da preocupação dos brasileiros
esse atentado contra a nossa soberania.
Provavelmente, Senadores, não se conheça na
história recente do nosso Planeta uma atividade econômica tão cercada de conspirações, golpes de Estado,
guerras, assassinatos, violência, quanto à exploração
do petróleo. A disputa por essa fonte de energia marcou
crises internacionais no final do século XIX, durante
todo o século XX e nesta primeira década do século
XXI. Do assalto norte-americano ao México, há um
século, à invasão do Iraque, que faz dez anos, até a
deposição de Muamar Kadafi, há um ano, o petróleo,
sem sombra de dúvida, neste Planeta, é o senhor da
guerra. O petróleo foi e é um dos produtos simbólicos
do neocolonialismo, do poderio das transnacionais. O
oval da Esso, a concha da Shell, a estrela da Texaco
eram os alvos mais destacados, imediatos, dos povos
que lutavam para sacudir o jugo imperial.
As sete irmãs e suas contraparentes nacionais
mudaram os métodos, civilizaram-se. Trocaram o big
stick, o grande porrete, pelos afagos, por seduzir e
corromper. Substituíram as tropas e os canhões pela
abdução dos meios de comunicação, hoje sua infantaria na conquista da opinião pública, na submissão dos
poderes constituídos, na subordinação dos agentes
públicos: os meios de comunicação.
Como diz o sindicalista Emanuel Cancella:
Perplexos, temos a impressão de estar assistindo ao grande conluio entre as classes
dominantes e seus representantes em todas
as esferas – Executivo, Legislativo, Judiciário,
grande mídia –, para desviar a atenção do que
realmente importa, deixando o povo desnorteado e confuso. Parecem compactuar com
o que disse o primeiro Diretor-Geral da ANP,
David Zilberstein, então no governo de Fernando Henrique Cardoso, para uma plateia de
megaempresários, com a maior cara de pau:
‘O petróleo é vosso!’”
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Srªs e Srs. Senadores, companheiros de bancada
de apoio ao Governo, senhores do Governo, senhora
da Petrobras, diante disso, o que podemos a dizer? O
nosso silêncio continuará sendo cúmplice não de uma
hipotética conspiração, mas de fatos que explodem à
nossa frente com a violência inusitada das lições da
história.
Com prazer, concedo um aparte à Senadora Vanessa Grazziotin.
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Senadora, 34 bilhões de barris em leilão para
um País que tem 14 bilhões de reservas conhecidas.
E nós vemos o Plenário do Senado falando em
pequenos desvios da Petrobras, que provavelmente devem existir mesmo, como existem em qualquer
companhia pública ou privada, mas nós estamos divertindo a população com essa história. Como digo
sempre, divertir; do latim divertere: desviar do que
realmente importa.
Com a palavra, Senadora.
A Srª Vanessa Grazziotin (Bloco/PCdoB – AM) –
Muito obrigada, Senador. Antes de falar a respeito dessa parte do seu pronunciamento, relativo à parte mais
importante, a Petrobras, quero apenas cumprimentá-lo
pela introdução do seu pronunciamento, quando falava
a respeito das viagens da Presidenta Dilma, viagens
importantes que vêm sendo criticadas. Quero elogiá-lo
pelo seu espírito, pela forma como V. Exª traz a crítica à crítica da oposição, que é uma crítica infundada,
efetivamente, Senador. Eu, aqui, diverti-me muito com
a primeira parte do seu pronunciamento. Em relação
à Petrobras, eu também tenho ocupado a tribuna algumas vezes para falar a respeito do assunto. Eu não
considero sincera, tampouco honesta, a crítica que é
feita hoje à Petrobras por parte de quem, num passado muito recente, queria vender esta que é a maior
empresa do povo brasileiro e orgulho de todos nós. O
meu Partido lutou, como V. Exª, pela existência e pela
permanência da Petrobras. Eu era, à época, Deputada
Federal, quando o então Presidente Fernando Henrique
quis transformar a Petrobras em Petrobrax, como V. Exª
lembra, apenas para privatizar essa importante empresa. Em relação ao leilão, Senador Requião – acho que
é a décima primeira rodada – era para ter acontecido
já há algum tempo. E é um leilão não apenas em áreas onde há indicativos da existência de petróleo, mas
que visa a buscar a pesquisa, levar a pesquisa para o
interior, por exemplo, da Região Nordeste brasileira,
para o interior da região amazônica deste País. Este é
o leilão, que vem sendo adiado por muito tempo, Senador Requião, mas muito tempo mesmo, e o Brasil exigia
esse leilão. Por que é tão importante? Eu não o vejo da
forma como V. Exª o vê, porque, se está sendo leiloado
um potencial de 34 bilhões de barris, e nós temos 14
provados, é porque nós só conhecemos e só exploramos 7% da capacidade brasileira, Senador Requião.
Sete por cento! O Brasil só conhece e só explora 7%
da possível capacidade que tem em relação ao petróleo no País. Então, diferentemente de V. Exª, eu vejo
esse leilão como importante para o desenvolvimento do
País, inclusive nesse setor, e tenho a convicção plena
de que a Petrobras deverá participar desse leilão, sim,
com muita força, porque, se a Petrobras vive momen-
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taneamente problemas financeiros, não é só ela que
vive, não; as sete irmãs, muitas delas, vivem também,
Senador Requião, muitas delas vivem também. Então, eu, de forma diferente, considero importante que
aconteça esse leilão, e não só para a Petrobras, mas
para o próprio desenvolvimento do Brasil. E lembrando:
quando o pré-sal foi descoberto, o Governo brasileiro
teve a coragem, e nós, a hombridade de aprovamos a
mudança no marco regulatório do petróleo, passando
da concessão para a partilha, que é um marco muito
mais nacionalista, a favor do Brasil e a favor do povo
brasileiro. Muito obrigada, Senador Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Reconheço, Senadora, e discordo com veemência
da sua opinião e da opinião do seu Partido, mas eu
reconheço a coragem do Governo brasileiro. A coragem de fazer o leilão é a mesma coragem com que
está privatizando os portos, as ferrovias, pedagiando
as estradas e os aeroportos, é a mesma coragem que
faltou ao Fernando Henrique de transformar a Petrobras em Petrobrax, e eu ocupei a tribuna nesta tarde
para deixar com toda a clareza que pude a minha discordância contra esse tipo de política.
(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Não foi para isso que nós votamos no PT, que nós
acompanhamos o Lula por quatro eleições e que nós
votamos na Presidenta Dilma, porque, para privatizar,
provavelmente, o PSDB faria mais bem feito.
Obrigado pela tolerância do tempo, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Há expediente sobre a mesa.
A Presidência designa o Deputado Edio Lopes,
como membro suplente, em substituição ao Deputado Antônio Andrade, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
603, de 2013, conforme Ofício nº 315, de 2013, da
Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O Ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/I/Nº 315
Brasília, 26 de marçode 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Edio Lopes passa a integrar, na qualidde de Suplente,
a Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer
à Medida Provisória nº 603/2013, que “altera a Medida Provisória nº 587, de 9 de novembro de 2012, que
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autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a
Lei nº 10.420, de 10 de abril de 2002; amplia para o
ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que
trata a Lei nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e
estabelece medidas para aquisição de milho em grãos
para o atendimento ao Programa de Venda Balcão aos
pequeno criadores situados nos Municípios da área de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste – SUDENE”, em substituição ao Deputado
Antônio Andrade.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – A Presidência informa que o Senador Luiz
Henrique deixar de integrar, como membro titular, as
Comissões Mistas destinadas a proferir parecer às
Medidas Provisórias nºs 593 e 600, de 2012, e 603,
de 2013, conforme os Ofícios nºs 109, 130 e 131, de
2013, da Liderança do Bloco Parlamentar da Maioria
no Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos devidos processados.
São os seguintes os Ofícios:
OF. GLPMDB nº 109/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da
indicação na Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória de nº 593, de 2012, conforme cópia em anexo.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
OF. GLPMDB nº 130/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da
indicação na Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória de nº 600, de 2012, conforme cópia em anexo.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
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OF. GLPMDB nº 131/2013
Brasília, 20 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico que o Senador Luiz Henrique declinou da
indicação na Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória de nº 603, de 2012, conforme cópia em anexo.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
votos de apreço e consideração. – Senador Eunício
Oliveira, Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
Of. GSLHEN nº 30/2013
Brasília, 18 de março de 2013
Caro Líder,
De acordo com o que combinamos em ligação
telefônica, ratifico meu pedido, no sentido de ser indicado para participar da Comissão Mista destinada a
analisar a MPV nº 595, de 2012, haja vista importância
para o Estado da discussão pelo Congresso Nacional,
da Medida Provisória, que trata da exploração de portos e instalações portuárias pela União.
A infraestrutura portuária de Santa Catarina influencia sobejamente a economia catarinense, que
com uma faixa litorânea de a penas 561 quilômetros
de extensão, possui cinco portos, sendo dois privados
e três público.
Ainda, reafirmo minha abstenção das indicações
para as Comissões Mistas que irão analisar as Medidas Provisórias nº 593, de 2012; nº 600, de 2012 e a
nº 603, de 2013, e da Comissão Especial Interna destinada a examinar o Projeto de Lei do Senado Federal nº 236, de 2012, que trata da Reforma do Código
Penal Brasileiro.
Agradecendo antecipadamente pela atenção que
possa dispensar ao pedido em tela, transmito meus
cumprimentos.
Atenciosamente, – Luiz Henrique da Silveira,
Senador da República.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Com a palavra, para uma comunicação inadiável, a Senadora Vanessa Grazziotin.
A SRa VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sra Presidenta, Senadora Angela Portela,
Srªs e Srs. Senadores, Presidente José Sarney, presente aqui no plenário, a quem cumprimento, poucas
vezes eu venho a esta tribuna para falar de assuntos
cujo interesse é exclusivo da minha cidade ou do meu
Estado. Mas, em decorrência de alguns fatos, venho
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à tribuna, primeiro, para cumprimentar os estudantes,
a juventude da minha cidade de Manaus pelo nível e
pelo grau de mobilização. Jovens estudantes secundaristas e estudantes universitários, Senadora Lídice – segundo todos os jornais da cidade de Manaus,
aproximadamente 4 mil estudantes –, foram às ruas
da cidade ontem, em uma manifestação pacífica, em
uma manifestação ordeira e em uma manifestação
preventiva, pedir à Prefeitura de Manaus que não aumente o preço da passagem do transporte coletivo,
Senador Inácio Arruda.
Estão aqui as fotografias estampadas em todos
os jornais. E fico feliz de ver manifestações e fotografias como esta porque me recordo de alguns anos
atrás, quando também, nos meus 17 anos de idade,
eu ia às ruas não só para protestar contra o aumento
das passagens de ônibus, mas para lutar pela democratização da educação, lutar pela melhor qualidade
do ensino, lutar pela democracia. E é assim que a sociedade, não só brasileira, mas no mundo inteiro, se
movimenta. Então, eu fico muito feliz de ver uma manifestação pacífica.
Os estudantes saíram da Praça do Congresso,
que fica bem no centro da cidade de Manaus; de lá,
foram até a frente do Sinetram, que é o sindicato do
transporte coletivo da cidade de Manaus e, de lá, se
dirigiram até a Prefeitura Municipal de Manaus, que
fica muito longe do centro da cidade, Sra Presidenta,
tudo isso a pé, em uma manifestação – repito – ordeira, pacífica, bonita, como é bonito tudo aquilo que a
juventude faz.
Já relatei aqui o objetivo: é não permitir, é sensibilizar a administração municipal para que não aumente o valor da passagem de ônibus, pois o sindicato
das empresas solicita o aumento para R$3,50 de uma
passagem que custa R$2,75, que já é muito cara, de
acordo com estudos da própria Câmara Municipal de
Manaus, de acordo com a conclusão de várias CPIs que
já foram instaladas na Câmara Municipal de Manaus.
Srª Presidenta, diante disso, fiquei impressionada
e até preocupada, muito mais do que impressionada,
quando li uma matéria, no site oficial da Prefeitura de
Manaus – e, vejam, não é uma matéria de qualquer
blog; é uma matéria postada no site oficial da Prefeitura
Municipal de Manaus –, que diz o seguinte:
Aproximadamente 200 estudantes [200 estudantes!] estiveram na frente da sede da Prefeitura de Manaus, na tarde desta terça-feira,
protestando contra um virtual aumento do preço
da tarifa de ônibus na cidade. Os estudantes
saíram do terminal 1, na Constantino Nery até
a avenida Brasil, em carros de som de centrais
e à pé [centrais, aqui, são as centrais sindicais]
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para se juntarem ao grupo que já estava em
frente à Prefeitura [e lá ficaram] há aproximadamente 30 minutos.
Com muitas bandeiras [prestem atenção, senhoras e senhores] e camisetas de partidos
políticos, centrais sindicais e juventudes partidárias, as lideranças do movimento se revezam ao microfone.
E aí sai citando aqui: “O Sr. Yann Evanovick...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... filiado ao PCdoB e candidato derrotado
a vereador nas eleições do ano passado, puxava o
movimento.”
Vejam bem, é o site oficial de uma prefeitura.
O Sr. Yann Evanovick, a que ele se refere, é ex-Presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, além de ter sido já Presidente da União
de Estudantes Secundaristas do Estado do Amazonas.
Repito: é ex-Presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. E a Prefeitura, aqui, critica o fato e
diz, e aponta: estudantes que têm filiações partidárias.
Como se fosse proibido, Senador Clésio, neste País,
ter filiação partidária. Assim a juventude era tratada
na época da ditadura militar, não agora, em tempos
de democracia, Senadora Lídice. Qual é o crime em
um estudante vestir uma camisa de uma juventude
organizada, seja ela ligada a que partido político for?
Qual é o crime em um estudante pedir apoio das centrais sindicais de trabalhadores para que as centrais...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... emprestem os seus carros de som para
que eles possam organizar as suas manifestações?
Nenhum crime há nisso, nenhum, mas é isto: pessoas
que posaram a vida inteira ou posam de democratas,
colocam, num site oficial da Prefeitura, matéria assim,
como se estivesse acusando pessoas pela sua filiação
partidária ou se fosse proibido fazer manifestações.
Nem comento o fato de que todos os jornais... E,
quando os jornais falam de 4 mil, possível presença,
é porque lá havia muito mais que 4 mil jovens, devia
haver, aproximadamente, de 5 a 8 mil jovens. Estão
aqui as fotografias. E a Prefeitura coloca, em seu site,
200 jovens, e, ainda, com bandeiras, com carros som
de centrais, como se isso fosse crime.
Lamento muito a posição da Prefeitura Municipal
de Manaus, Srª Presidenta. Lamento muito...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... a posição do atual Prefeito de Manaus, que,
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ao invés de mandar publicar matéria antidemocrática
de desrespeito à juventude da minha querida cidade,
devia ter recebido os estudantes, para conversar com
os estudantes e para ouvi-los, porque, se hoje temos
uma meia passagem de ônibus na cidade de Manaus,
foi porque conseguimos assim, na rua. Eu, à época,
era estudante também, Srª Presidente, apanhei muito
da polícia. E Manaus foi a primeira cidade a adotar a
meia passagem de ônibus.
Então, diferentemente do que faz o titular da Prefeitura Municipal de Manaus, venho à tribuna não só
para cumprimentar a juventude da minha cidade, mas
para dizer que, como Senadora, estou à disposição
dos jovens e dos trabalhadores para ajudar no que for
preciso em seus movimentos organizados, ordeiros,
pacíficos, para que, assim, de forma organizada, sigam
lutando a favor dos seus direitos.
A SRª PRESIDENTE (Angela Portela. Bloco/PT
– RR) – Como oradora inscrita, em permuta comigo,
a Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu queria fazer
alguns registros rápidos no dia de hoje.
Primeiro, para requerer, lamentando, encaminhando uma moção a esta Casa, e registrando, aqui,
o falecimento, na última segunda-feira, dia 25 de março, às 6 horas da manhã, em Florença, na Itália, do
Padre Renzo Rossi.
Padre Renzo chegou à Bahia, ao Brasil, em Salvador, especialmente, em 1965, e começou a atuar na
comunidade de São Caetano e Fazenda Grande, dois
grandes bairros populosos do Município de Salvador.
Aproximadamente em 1978, no início dos anos 70,
manteve contato com os familiares de presos políticos
na Bahia. A partir de então, ele se transformou num
militante na defesa dos presos políticos brasileiros e
um dos maiores militantes da luta pela anistia política
no Brasil.
Sua morte deixa, sem dúvida alguma, um grande vazio na luta pelos direitos humanos, uma grande
saudade de todos aqueles que conviveram com Padre
Renzo, como eu, que fui autora do título de cidadão
da cidade de Salvador para essa grande figura. Sua
história já foi contada em livro pelo Deputado Emiliano
José: As Asas Invisíveis do Padre Renzo, o “anjo da
anistia”, e agora será transformada em filme.
Também quero registrar, Srª Presidente, já que no
dia 29, sexta-feira, não estarei aqui, um voto de congratulação ao Município de Salvador pelos 464 anos de
fundação dessa que foi a nossa primeira capital, dessa
que é a cidade mais negra do mundo fora da África,
com mais de 80% de população afrodescendente. A
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comida, a religião, a cultura, a música, a dança e a arte
provenientes dos povos africanos são manifestações
que marcam fortemente a identidade histórica e a face
reconhecida, até a arquitetura e o modo de vida, da
população da minha cidade de Salvador.
Digo minha cidade porque, apesar de não ter
nascido em Salvador, politicamente, nasci naquela cidade e recebi do povo daquela cidade a honraria de
representá-lo como vereadora, como primeira mulher
prefeita de Salvador, como a mais votada deputada
estadual do Município, como a mais votada Deputada
Federal, com mais de 143 mil votos, e como a mais
votada Senadora da Bahia na cidade de Salvador. Agradeço diariamente a honraria e a confiança que o povo
de Salvador me dedicou e me dedica. Tento, portanto,
honrar, a cada dia, essa confiança. E brevemente, na
próxima semana, pretendo fazer um discurso tratando
de forma mais demorada da situação de vida do povo
da minha cidade e das dificuldades por que ele passa.
Além disso, Sr. Presidente, para fazer um registro
caro a V. Exª e a todos nós que lutamos pela democracia, que é a passagem do 45º aniversário do assassinato do estudante Edson Luiz, no dia 28 de março de
1968, na cidade do Rio de Janeiro, que levou a uma
manifestação de 50 mil pessoas em protesto pelo ocorrido, marcando de forma profunda a resistência do povo
brasileiro, da classe média brasileira contra o governo
autoritário, a ditadura militar que se instalou no nosso
Brasil, em 1964. Portanto, eu não poderia deixar de
registrar esse momento histórico que vivermos.
E finalmente, Sr. Presidente, também marcando
uma data importante para o meu Estado, 26 de março,
dia em que se comemora o Dia do Cacau.
Esse fruto originário da América Central é um
fruto profundamente vinculado à vida dos baianos.
Culturalmente, a história do cacau foi perpetuada
no que ficou conhecido como “ciclo do cacau” pelas
mãos do escritor Jorge Amado, cuja obra compreende
quase meio século de literatura sobre este tema, que
tem início com Cacau, em 1933, e passa por Terras
do sem Fim, São Jorge dos Ilhéus, Gabriela Cravo e
Canela e Tocaia Grande, finalmente, em 1984.
O sul da Bahia, sem dúvida, foi uma das regiões
que dominou a produção literária desse grande escritor
brasileiro. Ele levou ao mundo o conhecimento sobre
a riqueza produzida com a cacauicultura, e sua obra
é uma verdadeira sociologia dessa região.
O cacau foi, sem dúvida nenhuma, a mais importante riqueza da Bahia até os anos 80, quando a
região passou por um intenso choque. Até então, o
cacau chegou a significar mais da metade do PIB da
Bahia, que chegou a ser responsável por 87% da produção nacional de cacau.

13454 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

No entanto, a partir da vassoura de bruxa que
se instalou na nossa cacauicultura, levando à pobreza
absoluta, à redução da produção, da produtividade, à
diminuição da renda do produtor, ao desemprego em
massa, à descapitalização, ao alto endividamento dos
produtores, à desarticulação do sistema cooperativista,
à ociosidade do parque de processamento de cacau,
criando um cenário de sucessivas perdas de mercado.
Desde estão, a luta da região cacaueira é justamente
para recuperar uma parte daquilo que o cacau significou para a economia do Brasil e da Bahia.
O cacau tem uma importância enorme na preservação da Mata Atlântica, naquela região, devido, especialmente, à forma, ao manejo e ao cultivo do cacau,
chamado cacau-cabruca, que permitem essa associação entre a Floresta Tropical e a plantação do cacau.
Além da importância que teve para a economia, o
cacau tem um aspecto muito interessante: é uma cultura que não conviveu com a escravidão. É uma cultura
moderna que, embora tenha se desenvolvido no formato da monocultura, quase extrativista, de exportação
do fruto sem nenhum beneficiamento, desenvolveu-se
com a mão de obra assalariada. Portanto, uma forma
nova de organização da economia no campo, no meio
rural do nosso País.
Hoje, a cultura cacaueira se encontra num processo de franca recuperação, combatendo a tradição
anterior da monocultura, buscando descentralizar e
desencadear um processo de agregação de valor à
sua produção, como a fabricação do próprio chocolate,
como a exportação do fruto para fazer chocolate de
grande qualidade – chocolates franceses, belgas, que
são feitos com o fruto do cacau baiano, de qualidade –
assim como a produção específica da Bahia em fábricas pequenas, tornando-se uma especialidade nossa.
Todos os Srs. Senadores receberam, ontem, um
pouco desse chocolate produzido pela Bahia, produzido pela agricultura familiar, constituindo-se numa
experiência vitoriosa do governo baiano. Trata-se de
uma produção de chocolates gourmet, chocolates
finos, produzidos na Bahia para consumo interno e
para exportação.
O maior evento especializado em cacau e chocolate do mundo, o Salon du Chocolat da Bahia se
realizará em Ilhéus este ano. Já aconteceram, no ano
passado, duas edições, uma em Salvador e outra em
Paris, reconhecendo-se a importância da produção de
cacau, especialmente da Bahia, para a produção de
chocolate no mundo.
A demanda por chocolate triplicou, enquanto a
nossa produção de cacau não acompanha esse desenvolvimento.
(Soa a campainha.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – E
para finalizar, Sr. Presidente, eu quero dizer que, apesar de tudo isso, sofrem muito ainda os produtores de
cacau na Bahia. Duas semanas atrás, fizeram manifestações, queimando pneus em função das dificuldades que enfrentam. Semana passada, esteve aqui o
Secretário de Agricultura da Bahia, em reunião com o
Ministério da Agricultura, para discutir questões concretas do cacau, que eu queria aqui destacar.
Querem os senhores produtores de cacau da
região:
– a implantação de uma política que contemple
o uso de novas tecnologias e extensão rural;
– a disponibilização, pelos órgãos governamentais, de um Plano Safra voltado ao setor cacaueiro, com a inclusão do cacau na política de
preço mínimo;
– a revisão da regulamentação do drawback
(mecanismo que permite à indústria importar
matéria-prima sem taxas, para depois utilizá-la
em produto exportado), que está prejudicando
profundamente o cacau na Bahia;
– a regulamentação das taxas de importação
para o cacau e seus derivados.
Nós não estamos achando que não se pode importar cacau. Mas não se pode importar cacau da forma
que se está importando, prejudicando profundamente a
produção de cacau no Brasil, especialmente na Bahia.
Sem o atendimento a esses pleitos, dificilmente
será possível competir com o cacau que vem da África, produzido a um custo bem menor. Segundo as
associações que representam os produtores, vivemos
um momento crucial para essa atividade econômica,
pelo fato de não termos um mecanismo que proteja a
cacauicultura em nosso País.
Essa situação vem levando ...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... à
introdução, no nosso País – caro Presidente, vou finalizar –, de frutos contaminados, frutos de cacau contaminados por diversos tipos de doença, sem a fiscalização
devida. Os navios que vêm da África, por mais de uma
vez, já registraram, já trouxeram pessoas mortas, que
chegam aqui, como ocorria nos navios negreiros, fugidas
– alguns chegam vivos; outros, mortos. A situação é de
falta de fiscalização para a saúde desses frutos que vêm
de fora, gerando, portanto, uma grande preocupação.
Então, eu quero, no dia de hoje, pelo dia 26 de
março – ontem –, saudar os produtores de cacau da
Bahia, ...
(Interrupção do som.)
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...
e pedir socorro para os cacauicultores do meu Estado
e para a produção de cacau do Brasil.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Lídice da Mata, a
Srª Angela Portela, 2ª Secretária, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Inácio Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu é que agradeço a V. Exª.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – V. Exª, Senadora Lídice da Mata, muito corretamente, defende uma cultura típica da Bahia e do
Brasil, especialmente. Acho que devemos, sim, defender essas grandes bandeiras.
Registro que, na próxima terça-feira, teremos
reunião da Sudene, do seu Conselho Deliberativo, na
cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. Essa instituição nasceu fruto de 40 minutos de desaforos ditos
pelo Prof. Celso Furtado ao Presidente Kubitschek, que,
depois de ouvi-lo, decidiu, criar a Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste, a qual dirigiu até 1964,
até o dia do golpe militar que o cassou – um grande
brasileiro! E devemos aproveitar essa oportunidade,
para fazer repercutir, neste ato, em Fortaleza, a voz
de Celso Furtado, em defesa do Nordeste, que passa
por uma das maiores estiagens – naquela época, era
o flagelo brutal da seca; agora, vivemos uma situação
absolutamente parecida, com grandes dificuldades para
a nossa região, para o Nordeste brasileiro.
E quero registrar que um bom número de Senadores vai estar presente, na reunião da Sudene. E espero que o Presidente, que é nordestino, o Presidente
desta Casa e do Congresso Nacional, esteja também
acompanhando os demais Senadores da região, que
se vão somar aos governadores, deputados federais,
deputado estaduais, vereadores, prefeitos, à comitiva
do Ministro da Integração e, também, à presença significativa da Presidente da República, Dilma Rousseff.
Espero que não seja preciso repetir o que disse Celso
Furtado a Kubitschek, para que respondamos a esta
situação que estamos vivendo no momento.
Quero também encaminhar um requerimento de
pesar, pelo falecimento de Maria Cândida, filha do Prof.
João Cândido, que vem a ser filho do Cândido Portinari.
O Prof. João Cândido fazia, exatamente, uma travessia
pelo Brasil, com dois quadros de seu pai feitos para
as Nações Unidas – os quadros foram recuperados no
Brasil e estão percorrendo várias cidades brasileiras.
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E todos nós fomos surpreendidos com o falecimento
de sua filha, uma garota de 16 anos de idade.
Uma questão de ordem, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não
é questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Em seguida, vamos ouvir o Senador Alvaro
Dias, como Líder do PSDB.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Não é questão de
ordem, Sr. Presidente; é pela ordem. Inclusive, foi ele
que me cedeu este tempo, Sr. Presidente.
Eu gostei muito que V. Exª me tenha feito lembrar
uma figura chamada Mão Santa, que, da Presidência,
abordava todos os seus assuntos e dava felicidade para
quem estava do lado de cá, porque a gente também
tem a felicidade de se manifestar. Isso é um ato democrático dos mais bonitos que eu já vi na minha vida.
Eu gostaria de fazer um registro, Sr. Presidente: no final de semana próximo passado, eu estive no
norte do meu Estado e no Município de Barra de São
Francisco, na companhia de Moabe Souza, jovem líder
a quem parabenizo por ter acabado de ganhar uma filhinha. Fui a Água Doce do Norte, onde fiquei na casa
da minha amiga Vereadora Paula, do seu esposo, Isaac e dos seus filhos, que é uma líder política daquele
Município, onde fui bem acolhido.
Mas quero fazer um registro, a exemplo de V. Exª,
para abraçar o meu amigo Paulo Márcio e o seu irmão
Marcelo, que acabaram de perder a mãe. E perder mãe
é o golpe mais duro que um ser humano pode sofrer
na vida. Eu sei o que é isso, porque um dia Deus levou a minha mãe, D. Dadá, e esta dor sinto até hoje.
Por isso, faço este registro e abraço o Marcelo e
o Paulo Márcio. Fui até a localidade onde eles residem.
Fiquei um tempo com a família, com a família do meu
amigo Velho do Querubim, no mesmo lugar. Destaco
que foi um momento de dor, mas também um momento em que eu pude abraçar aqueles amigos que são
líderes, geradores de dignidade, porque geram trabalho e honra lá em Santo Agostinho. Envio um abraço
a toda aquela população.
Sr. Presidente, estive em Baixo Guandu – isto vai
alegrar muito V. Exª e a Senadora Vanessa Grazziotin –,
de onde o Prefeito é Neto Barros, do PCdoB. Eu tive a
oportunidade e o privilégio de ir ao Município diversas
vezes, para ajudar o Neto, jovem aguerrido e trabalhador, a se tornar Prefeito daquele Município, o qual
tem um cigano Vereador: Lucas Cigano. Lucas Cigano
e toda a ciganada que reside lá têm uma visão muito
definida. Aliás, os ciganos do Brasil precisam muito
de nós, pois a política de saúde e educação que não
os alcançou no Brasil. E esse cigano, juntamente com
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sua família, tem feito essa movimentação. Elegeu-se
Vereador. É uma figura pela qual eu tenho o maior carinho do mundo. Reside lá na cidade de Neto Barros,
filho de Chico Barros. Neto Barros é um guerreiro do
seu Partido, PCdoB, e com um futuro brilhante no Estado do Espírito Santo, onde a gente conhecia o Namy
Chequer, o Almir Forte, de um partido pequeno, mas
gente muito significativa, gente que conhece o Brasil
e que tem uma página de serviços prestados ao País.
Encerro dizendo que passei por Colatina. Quero
abraçar os meus amigos de Colatina, em especial o
Rubens, com a sua culinária, um dos mais respeitados
lá daquele Município, a terra do nosso querido Paulo
Foletto, do Da Vitória e do nosso amigo Marcelino Fraga, com quem tive a oportunidade de estar.
Por isso, Sr. Presidente, eu registro, com muita
alegria, essa minha passagem pelo norte do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exª. Foi muito oportuno o pronunciamento que V. Exª acaba de fazer. Essa é que é uma
questão de ordem bem aproveitada a que fez V. Exª.
Antes de conceder a palavra, que eu já havia
encaminhado ao nosso Senador Alvaro Dias, pelo
PSDB, eu quero registrar que a Revista do Correio
Braziliense, que indica os melhores da política, da
atividade empresarial, da moda, de tudo em Brasília,
destacou quatro congressistas. Ocorre que esses quatro
congressistas são gente anônima. Um cuida de fazer
esses desenhos aí em baixo, no nosso painel aqui do
Senado Federal: o Clodoaldo Silva Santos, um homem
de serviços gerais, mas que desenha essas imagens,
os símbolos da Pátria aqui no Congresso Nacional.
O outro, Jairo Luís, é um funcionário da Câmara, da
Comissão de Educação da Câmara. Praticamente ninguém o conhece, mas, em todos os festejos comemorativos da Nação e nas festas juninas, ele decora uma
parte significativa da Câmara, dos seus corredores, e
ainda patrocina a entrega de mudas para que a gente
possa arborizar o Distrito Federal. O Raimundo Nonato, também da Câmara dos Deputados – e friso que
todos são pessoas do Congresso Nacional –, é quem
nos identificava. Na Câmara, para todos os 513, ele é
que tinha a responsabilidade de olhar o cabelo, se fez
implante, se não fez implante, se tirou o bigode, se botou bigode, para identificar e saber se cada um de nós
estava presente ou não. E se destacou também aqui,
de braços abertos, o nosso conhecido Antônio Paiva
Torres, ninguém mais, ninguém menos que o Zezinho.
Quer dizer, estão entre as pessoas mais destacadas
da vida de Brasília e que nos servem aqui todos os
dias, conhecendo inclusive os nossos hábitos. Ainda
bem que estou falando de bem...
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, olhe o Zezinho aqui!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Estou falando de bem.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Por
favor, vocês da televisão, filmem o Zezinho aqui!
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Eu queria fazer esse registro, porque é gente
anônima, que constrói exatamente este edifício fabuloso que é o Congresso Nacional.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias, pela Liderança do PSDB.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
minhas homenagens aos anônimos, homenageados
com inteira justiça pelo Correio Braziliense, e lembrados aqui por V. Exª, Senador Inácio Arruda.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente,
eu quero agradecer a sugestão carinhosa do Senador
Requião que me deseja em Roma até o final do ano.
Propôs uma viagem, embora de navio, em terceira
classe. Eu iria com o maior prazer, se não tivesse aqui
compromissos sérios, Senador Ataídes. O Senador
Requião sugeriu que eu fosse a Roma investigar a
viagem realizada pela Presidente Dilma e seus acompanhantes para a entronização do Papa no Vaticano.
Essa investigação até é necessária, porque o
turismo nababesco, realizado com dinheiro público
por agentes públicos, não pode ficar impune. Mas, felizmente, o Ministério Público anunciou que instaura
procedimentos e vai investigar. Portanto, eu me sinto
dispensado de ir a Roma para investigar o que fez essa
enorme caravana de brasileiros (do governo) na Cidade
Eterna; brasileiros que lá estiveram, acompanhando a
Presidente Dilma, hospedados em hotel luxuoso, recebendo diárias com despesas que certamente serão
reveladas ainda.
Eu aproveito a oportunidade para solicitar à Mesa
do Senado Federal celeridade na apreciação do requerimento que apresentei com o pedido de informações
para que possamos saber os detalhes dessa viagem a
Roma, a viagem inusitada de uma caravana que necessitou de 52 apartamentos em hotel de luxo em Roma
durante três dias para um evento oficial de cinco horas.
Enfim, o Ministério Público vai investigar. É necessário que investigue! Isso não é uma brincadeira,
não é um assunto pequeno, não é falta de assunto.
Isso é uma afronta ao bom senso, é uma afronta, sobretudo, à pobreza no País, e nós temos de apurar as
responsabilidades. Se, eventualmente, forem confirmados os exageros, há que se exigir o ressarcimento
aos cofres públicos.
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Nós depositamos inteira confiança nessa missão
do Ministério Público e aguardamos do governo resposta ao questionamento que fizemos.
De outro lado, Sr. Presidente, eu gostaria, inspirado pela reunião de hoje da Comissão de Constituição e
Justiça, quando aprovamos um projeto que determina
a contratação de 2.622 servidores para órgãos, como
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a Polícia Rodoviária Federal, cargos criados para atender demanda do Sistema Único de Saúde... Nós os aprovamos
por tratar de área essencial, que é a que atende aos
brasileiros no que diz respeito a sua saúde, e nós entendemos que a saúde da população é a suprema lei.
Mas nós não podemos nos conformar com o que
está ocorrendo no Brasil. Ao invés de realizar uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública,
que gasta demasiadamente com os paralelismos que
foram sendo criados ao longo do tempo, com a criação
de ministérios, secretarias, departamentos, coordenadorias, diretorias, empresas, conselhos e milhares
de cargos comissionados, gastando milhões de reais,
aumentando despesas correntes e comprometendo
a capacidade de investir do Estado brasileiro, não há
reforma.
A reforma administrativa que se faz, no Brasil,
pelo governo brasileiro é a reforma às avessas. E o
governo vai se tornando cada vez mais perdulário e
incapaz de atender às demandas do País.
Veja para este ano o que prevê o Orçamento: um
acréscimo de R$5,1 bilhões na folha de pagamento do
Governo Federal, que pretende contratar mais 61.682
novos servidores para os três Poderes, sendo 49.347
para o Executivo. A folha de pessoal chegará a R$225,9
bilhões, neste ano de 2013, coincidentemente, o ano
que antecede a eleição presidencial. Fica a impressão
de que a Presidente da República está se preparando
para a disputa eleitoral e convocando cabos eleitorais
privilegiados para esse embate que se travará no campo eleitoral de 2014.
Mas é triste verificar que o País vai se tornando
ingovernável dessa forma. Um integrante do alto escalão do governo, Presidente do Conselho de Desenvolvimento, Jorge Gerdau, disse, há poucos dias, que
é impossível governar com 40 Ministérios. Temos 39
Ministérios!
É impossível governar, sim, porque se gasta
exageradamente na manutenção dessa estrutura. É
consequência desse modelo que nós estamos combatendo, quase que diariamente, da tribuna do Senado Federal; um modelo de cooptação política, que
açambarca todas as forças partidárias, que passam
a vicejar à sombra do poder, com favores, benefícios,
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benesses, sem generalização, mas, certamente, com
uma presença que custa muito caro.
O governo vai engordando com isso e o povo vai
pagando, sem poder pagar, uma conta extremamente
salgada. A carga tributária se eleva, assusta, comprime,
deprime, esmaga o setor produtivo nacional, inibe o
processo de crescimento econômico e o povo sofre as
consequências, com serviços nas áreas essenciais –
saúde, educação, segurança pública etc, – de péssima
qualidade e cada vez piores no nosso País.
Isso precisa mudar. O povo brasileiro não pode
continuar sendo sacrificado dessa forma, pagando
impostos como paga, sem receber a retribuição de
serviços públicos de qualidade, e nós não podemos
continuar aplaudindo esse modelo, nós não podemos
continuar convalidando esse sistema. Nós temos de
destruí-lo, em nome de um futuro melhor para o povo
brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Inácio Arruda. Bloco/PCdoB
– CE) – Agradeço a V. Exª.
Convido para fazer uso da palavra, por permuta com a Senadora Angela Portela, o Senador Sodré
Santoro, do PTB de Roraima.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Inácio Arruda, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, venho hoje à tribuna com
o espírito verdadeiramente repleto de indignação contra um absurdo estabelecido pelo Estado brasileiro.
Refiro-me às Resoluções nºs 24 e 25 do Conselho de
Controle de Atividades Financeiras, o COAF, de 16 de
janeiro de 2013.
A partir de 1º de março, as pessoas jurídicas ou
físicas que vendam ou comprem artigos ditos “de luxo”
e “de alto valor” ou intermedeiem a sua comercialização ficam submetidas ao rigor da medida, obrigando-se a “manter cadastro de seus clientes e dos demais
envolvidos, inclusive representantes e procuradores”.
“Luxo” e “alto valor”, no entendimento do COAF, diz respeito a quaisquer bens com valor superior a R$10 mil.
A primeira questão que se põe é: qual foi o parâmetro utilizado para determinar que R$10 mil é um
“grande volume de recursos”, como diz a Lei nº 9.613,
de 1998, que é objeto de regulamentação pelas referidas Resoluções? Atualmente, qualquer carro usado
com mais de 10 anos de uso pode ter esse valor. Então, será considerado possuidor de artigo de luxo e de
alto valor o trabalhador que conseguir comprar uma
Caravan 1980, por exemplo? E, para não falarem que
estou exagerando, trago aqui o anúncio – o anúncio
mostra uma Caravan no valor de R$10 mil.
Além disso, caso o mesmo cidadão faça transações comerciais, em um período de 6 meses, que
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somem R$30 mil, o vendedor é obrigado a denunciar
ao COAF, informando nome completo, número de CPF,
número de registro civil, endereço completo ou, se pessoa jurídica, razão social, endereço completo e nome
de fantasia, CNPJ, bem como nome completo, CPF e
número de registro civil do preposto da empresa.
Façamos, então, um exercício mental: o mesmo
trabalhador que conseguiu adquirir a sua Caravan
1980 tem a oportunidade de adquirir agora um lote
para que tenha a sua tão sonhada casa própria. Para
tanto, vende a Caravan e utiliza os R$10 mil oriundos
desta venda para a aquisição do terreno. Bem; segundo
o COAF, ele já transacionou R$20 mil neste período.
Em sequência, suponhamos que, por um motivo ou
outro, o mesmo trabalhador teve que se desfazer do
terreno e por este receba os mesmos R$10 mil. Pronto! É o suficiente para que este seja denunciado ao
COAF por ter realizado operações de “grande volume
de recursos”, sem nunca ter tido nenhum centavo a
mais que os seus R$10 mil.
Ou seja, Srªs e Srs. Senadores, todos os cidadãos da classe média, parlamentares, magistrados,
professores de instituições de ensino, gerente de uma
loja de tamanho mediano ou pedreiro, todos passarão
a ser vigiados em suas vidas privadas pelo Coaf, que
julga ser R$10 mil uma quantia vultosa.
Como se tudo isso não bastasse, a empresa que
não cumprir a norma estará sujeita às punições previstas no art. 12 da Lei n° 9.613, de 1998, que inclui
multa e cassação ou suspensão da autorização para
o exercício de atividade, operação ou funcionamento.
Absurdamente, a multa a ser impetrada pode chegar
a R$20 milhões.
O objetivo é aparentemente nobre, haja vista que
é o de coibir a lavagem de dinheiro, bem como prevenir o financiamento de terrorismo. Contudo, não passa
de uma monstruosidade jurídica, um incremento da
burocracia e uma violação dos mais básicos direitos
fundamentais do cidadão, além de invadir competências do Poder Legislativo.
Em primeiro lugar, é um incremento à burocracia
porque reforça determinado elemento que está nas entranhas do Estado brasileiro. Vejamos. O Estado brasileiro tem algumas características que, secularmente,
atrapalham, perturbam, dificultam a vida do cidadão
comum. Todos sabemos o quanto é difícil abrir uma
empresa ou um negócio, vender ou comprar um imóvel ou até mesmo adquirir um automóvel usado. Essa
característica, esse amor desmedido pela burocracia
é fundado, por sua vez, em dois equívocos.
O primeiro é o de que todo cidadão é, antes de
tudo, mal-intencionado, o que é algo verdadeiramente absurdo. Para o Estado brasileiro, é o cidadão que
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deve se provar inocente todo o tempo. Para o Estado
brasileiro, enfim, o cidadão é culpado mesmo que tenha se comportado, durante toda a sua vida, de maneira correta e idônea, respeitando todos os ditames
da lei, da moral e do respeito aos seus semelhantes.
O segundo equívoco é que não se leva em conta
que, a cada novo controle, há um novo impacto econômico que recai nas costas do contribuinte, já tão oprimido pelos custos financeiros e tributários que lhe são
impostos pelo Estado brasileiro. Um controle a mais
significa dinheiro a menos para o cidadão.
Em segundo lugar, os direitos do cidadão são
afetados porque nunca os controles são suficientes,
sempre é necessário algo a mais para garantir uma
quantidade infinitesimal a mais de segurança jurídica. É sempre preciso uma regra a mais, um registro
a mais, uma informação a mais, uma autenticação a
mais. Nunca o Estado brasileiro está satisfeito. Sempre é preciso exigir algo do cidadão, mesmo que isso
seja absolutamente inútil. Sempre é preciso invadir
um pouco mais a vida privada do cidadão brasileiro.
Sempre o Estado se sente no desejo de mutilar um
pouco mais as liberdades individuais. A liberdade do
indivíduo é algo sagrado no Estado democrático de
direito. Violá-la é violar a democracia. As Resoluções,
portanto, violam a democracia.
Em terceiro lugar, invadem competência do Poder
Legislativo, como observa o tributarista Raul Haidar:
“Na Constituição Federal se vê que só leis podem criar
sanções e obrigações” e “Ou o Judiciário derruba esse
monstro de imediato e o Congresso reage contra isso,
ou implantamos de vez a ditadura fiscalista”.
Em outras palavras, o Estado brasileiro impõe
ao cidadão uma situação autenticamente kafkiana. O
cidadão é acusado sem mesmo ter cometido qualquer
espécie de crime ou delito. O cidadão, na mentalidade
torta do Estado brasileiro, é culpado, sem nunca ter
violado norma legal ou regra ética.
Segundo Marco Antonio Pinto de Faria, especialista em planejamento tributário e contábil, as obrigações de investigar e policiar qualquer tipo de conduta
fraudulenta são do Governo. É como se o Estado terceirizasse o serviço que deveria prestar e não pagasse nada por isso.
É impossível que uma empresa tenha infraestrutura e pessoal suficiente para fazer todas as averiguações que o Governo exige, sob risco de perda de
registro profissional, multa, penhora de bens e prisão.
A ditadura fiscalista do Coaf está se implantando
no Brasil. Um valor de R$10 mil abarca praticamente
qualquer coisa. Até um carro velho é considerado um
produto de luxo e de alto valor pelo Coaf.
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No âmbito da invasão do Poder Legislativo, extrapolam as Resoluções do poder regulamentar do Executivo sobre a norma oriunda do Legislativo, segundo
José Afonso da Silva em seu livro Processo Constitucional de Formação de Leis, pois que a norma, Lei nº
9.313, de 1998, refere-se a transações em espécie,
e as referidas Resoluções deixam subentendido que
essa se aplica a qualquer meio de pagamento.
As Resoluções não são apenas um absurdo em
termos de burocracia. Não. Estas são ainda piores do
que os habituais desmandos do Estado: é a supressão
do Estado de direito no Brasil, é a vitória da arbitrariedade, do abuso, da ilegalidade promovida pelo Estado
brasileiro. Nos moldes do que aconteceu com a juventude nazista, que, insuflada pelo governo, denunciava
seus pais, pois é nisso que as Resoluções pretendem
transformar os cidadãos brasileiros.
Em arremate, os textos das Resoluções imbuem
o Presidente do referido Conselho de poderes ditatoriais, pois dá a este a prerrogativa de expedir instruções
complementares às mesmas de forma monocrática, ou
seja, ao sabor de seu arbítrio.
Peço, pois, em nome da democracia e do instituto que predispõem a todo cidadão sua inocência até
que se prove o contrário, que o Coaf recupere o bom
senso e revogue imediatamente as Resoluções nºs 24
e 25, de 2013, afiançando-se aos cidadãos brasileiros
as garantias e os direitos fundamentais previstos pela
Constituição Federal.
O Sr. Antonio Carlos Rodrigues (Bloco/PR –
SP) – Senador Sodré, V. Exª me permite um aparte?
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) –
Pois não, Senador.
O Sr. Antonio Carlos Rodrigues (Bloco/PR – SP)
– Senador Sodré, essas diligências, se vierem a ser
aprovadas, são todas inconstitucionais. Conversando,
o senhor levantou também o caso dos advogados. É
outro absurdo que o Presidente Antônio Gustavo Rodrigues defendeu, outro dia, em um seminário. Muito
obrigado, Senador.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) –
Obrigado, Senador. Mas não vai entrar em vigor, já
está em vigor.
O Sr. Antonio Carlos Rodrigues (Bloco/PR –
SP) – Já está em vigor.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR) –
Srªs e Srs. Senadores, caso haja a manutenção dessa
anomalia jurídica, voltarei a esta tribuna para reforçar
os argumentos aqui expostos e promover outras ações
cabíveis ao fato.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
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O Sr. Inácio Arruda deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Sodré.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR –
AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores,
está sob análise do Congresso Nacional uma das mais
importantes propostas para elevar a competitividade
dos portos brasileiros. Estou me referindo à Medida
Provisória n° 595, de 2012, conhecida como a nova
Lei dos Portos.
A última mudança no setor portuário brasileiro se
deu há mais de vinte anos. Nossos portos estão entre
os principais entraves na cadeia logística brasileira.
No último ranking do Fórum Econômico Mundial, por
exemplo, o Brasil está entre as dez nações com piores
desempenhos em qualidade da infraestrutura portuária
dos 144 países analisados.
É consenso que o serviço dos portos, por onde
passam 95% das exportações do País, precisa melhorar. A necessidade de uma mudança no sistema
portuário brasileiro é a única alternativa de que dispomos para retirar o Brasil das más colocações em
levantamentos internacionais de eficiência portuária.
É verdade que, nos últimos anos, conseguimos
um robusto crescimento do setor. Isso quer dizer que
a atual modelagem contribuiu para a obtenção de resultados satisfatórios. A corrente de comércio exterior
brasileira cresceu de US$100 bilhões para, aproximadamente, US$500 bilhões, evolução maior que a ocorrida na China e nos Estados Unidos. A movimentação
de contêineres também aumentou. Saltamos de dois
milhões para cinco milhões nesse tipo de operação.
Mesmo diante de resultados expressivos, é preciso fazer mais e melhor. Só assim o Brasil cresce e
se desenvolve. No entanto, o sistema portuário brasileiro carece de adequações e outras benfeitorias para
torná-lo mais eficiente.
Não podemos perder de vista que os onerosos
custos logísticos e de operação portuárias são os principais entraves que se arrastam há décadas, prejudicando drasticamente o desenvolvimento do sistema
portuário brasileiro.
Cito, entre os grandes problemas, alguns mais
graves: a elevada burocracia, a precariedade dos acessos terrestres aos portos – ou seja, faltam rodovias e
ferrovias com capacidade ideal para a circulação dos
produtos –, a demora na movimentação de mercadorias, as elevadíssimas tarifas portuárias e, por fim,
a urgente necessidade de ampliação dos berços de
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atracação e de dragagem de praticamente todos os
portos brasileiros.
Outro aspecto que deve ser levado em consideração é que, para se ter um sistema portuário eficiente,
é preciso manter o equilíbrio entre as diversas formas
de exploração do setor, ambiente fundamental para a
competitividade da nossa economia.
É preciso realizar uma análise profunda sobre
os impactos que a Medida Provisória possa acarretar
e, principalmente, avançar na solução dos problemas
logísticos do País.
Nossos portos ainda são muito caros e não suportam a demanda, cujo crescimento é exponencial.
A tendência, em volume, é de um aumento anual de
33 milhões de toneladas sendo movimentadas pelos
portos brasileiros. Em 2003, por exemplo, os portos
movimentaram 571 milhões de toneladas. Em 2011,
foram 900 milhões de toneladas. A contradição está
no espaço físico dedicado para carga, descarga e armazenamento das mercadorias, que cresceu menos
de 5% neste período.
Em suma, o cenário atual no que se refere ao aumento de carga é irreversível. A eficiência dos portos
brasileiros está diretamente atrelada à sua modernização e à imediata solução dos entraves aqui expostos.
Não podemos mais aceitar um sistema portuário
oneroso, que não cresce e nem se desenvolve na mesma velocidade que o setor produtivo do País.
É preciso ousadia e muito trabalho para inverter
esse cenário que se vislumbra com a edição da Medida Provisória.
Apenas faço um alerta. Readequar a estrutura dos
portos brasileiros vai além dos seus pátios de manobra.
É, antes de tudo, investir pesado na infraestrutura do
Brasil. É ampliar a capacidade das nossas estradas,
adequar nossos modais ferroviário e hidroviário para
viabilizar com mais dinamismo o escoamento das nossas riquezas até os portos.
Dessa forma é que vamos livrar o País dos gargalos que inibem o seu crescimento. Do contrário, o
Brasil continuará entre os países com menor eficiência
logística do mundo.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alfredo Nascimento.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pela ordem, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Ana
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Amélia, há, sobre a mesa, um requerimento de minha
autoria, o Requerimento nº 201, que eu gostaria que
fosse colocado em votação, se possível.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Ataídes, de fato, o requerimento está
sobre a mesa, e posso submeter ao Plenário a votação
desse requerimento de sua autoria. Há outro requerimento sobre a mesma matéria do Senador Armando
Monteiro, que também terei de colocar em votação na
sequência, por se tratar do mesmo assunto.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Estou colocando em votação, para apreciação
do Plenário, o Requerimento nº 201, de 2013, do
Senador Ataídes Oliveira, que solicita ao Tribunal de
Contas da União a realização de auditoria de natureza
contábil e financeira nas seguintes entidades: Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional
do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura,
Confederação Nacional dos Transportes e Confederação das Cooperativas Brasileiras.
Vou colocar em votação o requerimento do Senador Ataídes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) –
Agora, faço a leitura do outro requerimento que
trata da mesma matéria, do Senador Armando Monteiro,
que requer, nos termos do art. 315, combinado com o
inciso III do art. 279, ambos do Regimento Interno do
Senado Federal, o adiamento da votação do Requerimento nº 201, de 2013, pelo prazo de 30 dias úteis.
Portanto, esse requerimento trata do requerimento de V. Exª, Senador Ataídes.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 215, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 315, combinado
com o inciso III do artigo 279, todos do Regimento
Interno do Senado Federal, o adiamento da votação
do Requerimento nº 201, de 2013, pelo prazo de 30
dias úteis.
Brasília, 27 de março de 2013. – Senador Armando Monteiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Coloco em votação os dois requerimentos, o
do Senador Ataídes Oliveira e o do Senador Armando Monteiro.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Srª Presidente, pela ordem, quero dizer que o requerimento do nobre Senador nem na pauta se encontra.
Ele poderia ser votado juntamente com o meu, ou isso
deveria ser feito separadamente?
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pode, porque está no painel.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Nem está na pauta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está no painel. O senhor está se referindo à
presença do Senador autor do requerimento? Ele está
na Casa, porque está com a presença registrada aqui,
Senador. É o Regimento Interno...
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Perfeito, mas o requerimento não está na Ordem do
Dia, não é, Senadora? Não está na Ordem do Dia o
requerimento do Senador Monteiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Ataídes, é que, como se trata do mesmo tema, do mesmo assunto, isso é regimental. Os
requerimentos estão sendo apreciados conjuntamente, porque tratam da mesma matéria. Falo do seu requerimento e do adiamento por 30 dias solicitado pelo
Senador Armando Monteiro. É apenas uma solicitação
que faz o Senador Armando Monteiro por requerimento
à Mesa do Senado Federal.
A Drª Cláudia Lyra, que é a nossa especialista
no Regimento, explica que é uma questão preliminar.
Então, estamos colocando em votação o requerimento do Senador Armando Monteiro, que pede o
adiamento, por 30 dias, do requerimento de informações do Senador Ataídes Oliveira.
Os Senadores que concordam permaneçam como
se encontram. (Pausa.)
Está aprovado o requerimento do Senador Armando Monteiro.
A matéria voltará na próxima sessão desta Casa.
No prazo de 30 dias, o requerimento de V. Exª
voltará a ser feito, Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– O.k., Srª Presidente! Eu só peço, então, que se
cumpram esses 30 dias. Peço especial atenção nesse sentido.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com certeza, será obedecido o Regimento Interno, Senador Ataídes Oliveira.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paim, antes de passar-lhe a palavra,
aproveito para ler o seguinte requerimento que está
sobre a mesa:
Requeiro, nos termos regimentais, em aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012, relativo à criação de comissão de juristas destinada
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a elaborar anteprojeto da Lei de Arbitragem e
Mediação, que o referido colegiado possa ser
composto por 20 membros.
O requerimento é do Senador José Sarney.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 216, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, em aditamento
ao Requerimento nº 702, de 2012, de criação da Comissão de Juristas destinada a elaborar anteprojeto
de Lei de Arbitragem e Mediação, que o referido Colegiado passe a ser composto por 20 (vinte) membros.
Sala das Sessões, de de 2013. – Senador José
Sarney.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que aprovam
o requerimento do Senador José Sarney permaneçam
como se encontram. (Pausa.)
Está aprovado requerimento.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Passo a palavra ao Senador Paulo Paim como
orador inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, que preside a sessão, venho à tribuna
para comentar que, hoje, pela manhã, estava prevista
a aprovação do Estatuto da Juventude na Comissão
de Assuntos Sociais. Já havíamos acertado com todos os segmentos sociais, com as centrais, com as
confederações e com os movimentos de jovens de
praticamente todos os partidos que seria votado nesta
manhã o Estatuto. No entanto, chegamos a um grande
acordo, liderados pelo Senador Waldemir Moka, e foi
transferida a votação para a próxima quarta-feira, dia 3
de abril, tendo como motivo o ajuste do texto proposto
por este Relator.
Pelo acordo, após a votação na CAS, será votado um requerimento de urgência para que o Estatuto
da Juventude seja votado, então, neste plenário. Achei
eu, como Relator, que foi uma bela construção que fizemos lá, com a presença dos Líderes dos Partidos,
sob a Presidência do Senador Waldemir Moka.
Enfim, tenho a certeza de que, com a aprovação
do Estatuto da Juventude na semana que vem, o Senado Federal dará um grande passo ao encontro dos
jovens brasileiros.
O Estatuto da Juventude, eu diria, é uma aquarela de anseios e de sonhos de 51 milhões de jovens
entre 15 e 29 anos. Desses, 49,1% são homens; 50,9%
são mulheres. Cerca de 43 milhões vivem nos centros
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urbanos, e 8 milhões, no campo. Esses dados são do
Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).
O movimento coletivo da juventude teve papel
destacado em vários momentos da história do nosso
País, sempre em defesa dos interesses do povo brasileiro e da soberania nacional e na luta contra as desigualdades econômicas e sociais. Lembro eu...
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Paim, concede-me um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Waldemir Moka, não há como não conceder o aparte
a V. Exa. Permita que eu diga ainda que V. Exa foi fundamental para o acordo. V. Exª deu um depoimento
importantíssimo, segundo o qual a juventude do PDMB
pedia a votação do Estatuto da Juventude já. V. Exa
está com a palavra.
O Sr. Waldemir Moka (Bloco/PMDB – MS) – Senador Paim, apenas agradeço, já antecipadamente, ao
Senador Cyro Miranda e à Senadora Ana Rita, que,
hoje, já disseram do Ano Internacional da Juventude e
da Marcha da Juventude, esse encontro mundial dos
jovens da Igreja Católica que será realizado em julho.
Esse projeto será votado aqui e tem de voltar à Câmara.
Então, faço um apelo mesmo, para que, na quarta-feira,
embora a Comissão inteira tenha se comprometido com
V. Exa e comigo também, nós votemos esse projeto que
aqui está tramitando há muito tempo. Então, quero parabenizar a condução de V. Exa, ao mesmo tempo em
que agradeço a compreensão da Senadora Ana Rita,
do Senador Cyro Miranda e do Senador Blairo Maggi,
com quem V. Exa também conversou. Muito obrigado,
Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Senador Waldemir Moka. A sua mediação na busca da
votação na quarta-feira foi fundamental.
Como eu dizia, lembrando um pouco a história
da nossa juventude, em 1901, os estudantes saem às
ruas no Rio de Janeiro contra a elevação do preço das
passagens dos bondes.
Em 1910, novamente acontece um grande movimento, com o 1º Congresso Nacional dos Estudantes,
em São Paulo, marcado pelo forte embate de ideias em
defesa da liberdade, da democracia e de mais justiça.
Em 1937, no dia 11 de agosto, na Casa do Estudante, no Rio de Janeiro, é criada, então, a União
Nacional dos Estudantes (UNE).
Em 1947, tem início a campanha “O petróleo é
nosso”, e o movimento estudantil, a juventude brasileira vai às ruas.
Em 1948, no dia 25 de julho, é fundada a União
Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES).
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Em 1961, acontece a campanha pela posse de
Jango na Presidência da República. O movimento
estudantil, a juventude vai às ruas por todos os Estados brasileiros. Lembro-me do movimento, inclusive,
no Rio Grande do Sul, principalmente na capital, em
Porto Alegre.
Em 1962, acontece a primeira greve estudantil
nas universidades federais, pelo aumento de vagas, por
reformas educacionais e pela defesa da democracia.
A partir de 1964, a juventude toma lugar de destaque em defesa dos preceitos democráticos e contra
a ditadura militar.
Em 1981, a Ubes é reconstruída.
Em 1985, o Congresso Nacional recoloca a UNE
na legalidade.
Nos anos 90, acontece o movimento “Caras Pintadas”, a luta contra as privatizações e a defesa da
Assembleia Nacional Constituinte plena e soberana.
Mais recentemente, em 2010, a PEC da Juventude e as políticas públicas dos Governos Lula e Dilma
tiveram também o apoio da juventude.
E, agora, na construção do debate sobre o Estatuto da Juventude, em todos os cantos do nosso País, lá
estavam as lideranças dos jovens, colocando seu ponto
de vista, fazendo o bom combate e, eu diria, fazendo
mais, o bom debate, buscando uma redação que garantisse políticas públicas para a juventude brasileira.
Esse pequeno relato é para mostrar o envolvimento dos nossos jovens, dos mais variados segmentos
da sociedade: estudantes, jovens empreendedores,
líderes comunitários, juventudes partidárias de todos
os partidos, movimentos sociais e religiosos, o movimento LGBT. Todos participaram da elaboração desse
substitutivo que haveremos de votar, na próxima quarta-feira, na Comissão e, em seguida, neste plenário.
Destaco a bela contribuição da Deputada Manuela
D’Ávila, como Relatora na Câmara dos Deputados, e
do nobre Relator, o Senador mais jovem desta Casa,
o Senador Randolfe, que foi o Relator na CCJ. Ambos
deram uma contribuição fundamental.
Enfim, o envolvimento dos estudantes, dos negros, dos brancos e dos índios com o destino do nosso
País não é de agora. Por isso, lembrei o passado, e,
no presente, eles estão, mais uma vez, escrevendo a
história, aprovando o Estatuto, com certeza, com essa
mobilização, com essa articulação, com os contatos
que estão fazendo. Foram noites e dias elaborando e
escrevendo o Estatuto, contribuindo para a redação final do Estatuto. Nós Relatores – Randolfe Rodrigues,
Manuela e eu – somos apenas instrumentos da vontade
da juventude brasileira, para que a lei seja aprovada
na próxima semana.
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Enfim, Srª Presidenta, em 1985 – isso vem de
lá atrás –, no porvir da República, de um novo século,
a gente mostrava e via a força da juventude brasileira, defendendo a plena democracia. Se há raiz, se há
história, temos que cultivá-la.
Já fui jovem, mas creio também que continuo, no
fundo da minha alma e do meu coração, com o mesmo
espírito de guri de calças curtas, empinando pandorgas, jogando bola com as chamadas bolas de meia ou
mesmo pescando nos açudes. Por isso, ao olhar para
essa peça construída pela juventude brasileira, sinto
um orgulho enorme de toda a nossa juventude de todos os tempos. Quero dizer que me lembro do mesmo
menino que acordava com o sol e que se recolhia com
as estrelas, abrindo suas veredas na Serra Gaúcha,
onde nasci. Como é bom lembrar aquele tempo!
Creio nisso, porque acredito que a estrada é
construída por nós mesmos. A água nasce no topo
da montanha, envereda abaixo, forma rios e vai ao
encontro dos mares, dos oceanos, segue o rumo que
Deus lhe deu. Mas nós a bebemos por sede e navegamos por convicção.
Dilemas sempre existiram: família, educação, trabalho, sexo, religião, drogas, violência, entre outros. E,
assim, vão surgindo novas gerações. Eu já disse: se
há história, temos que cultivá-la, sempre lembrando
que “ter sido não é ser, é perceber-se”.
Todos nós, infinitamente, queremos transformar
o mundo. Ah, como gostaríamos de dar a nossa contribuição para que o mundo fosse mais humano, para
que toda a população do Planeta tivesse mais cuidado com o meio ambiente, para que déssemos mais
amor, mais carinho e mais respeito e combatêssemos
a violência, para que pregássemos a liberdade, como
pregamos o amor a Deus!
Enfim, o nosso País, a nossa vida e essas gerações todas escreveram uma bela história que não
haveremos de esquecer.
Lembro, aqui, por exemplo, do idoso. O idoso merece, sim, mais respeito; os aposentados, as crianças,
da mesma forma. Temos que acreditar, sim, nessa juventude. E é acreditando que as rebeldias surgem; digo,
as boas rebeldias, as lutas diárias, suadas e calejadas
dos jovens que, com esse estatuto, estão sendo, de
fato, o sujeito da história.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estamos
ansiosos para votar o Estatuto da Juventude na próxima quarta-feira. O Brasil está esperando, e o Senado
fará a sua parte.
Rogo aos meus pares que votem. Peço-lhes respeitosamente que votem, que falem, que opinem, pois,

Quinta-feira 28

13463

como já disse, o Senado estará dando um grande passo ao encontro dos jovens brasileiros.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Srª Presidenta, antes de terminar – vou passar a palavra a
V. Exª, Senador Suplicy –, digo ainda : “Sempre em
frente, pois não temos tempo a perder”. Os jovens
não têm tempo a perder. A nossa juventude não pode
continuar esperando.
O estatuto está há mais de dez anos sendo discutido entre Câmara e Senado. Eles, jovens, tão jovens!
Nós outros, sempre jovens, mesmo de cabelos brancos. Seus dias, nossos dias não são tempo perdido.
É urgente. A juventude, que está sempre à frente
do seu tempo, não pode esperar. Estamos perdendo
tempo para o tempo, e o tempo da juventude é sagrado.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Na próxima
semana, Senador Suplicy – e vou passar a palavra para
V. Exª –, haverá aqui, em Brasília, uma grande jornada
nacional da juventude. Mais de 5.000 jovens estarão
aqui. Em julho, no Rio de Janeiro, teremos a Jornada
Mundial da Juventude. Milhões de jovens estarão aqui.
Ah! Como será bom, Senador Suplicy, que estejamos lá, no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da
Juventude, e que possamos dizer: “O Estatuto da Juventude foi aprovado na Câmara e no Senado”. Oxalá,
por unanimidade. Agora é lei.
Senador Suplicy, passo a palavra a V. Exª, dizendo que os milhões de jovens que estarão no Rio e os
milhões de jovens brasileiros – são mais de 51 milhões
– mostrarão, com certeza, o seu carinho e o respeito a
esta Casa, com a aprovação do Estatuto da Juventude.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Eu tenho
certeza de que, lá, no Rio, eles vão cantar, vão bailar,
vão dançar e haverão de dizer: “Enfim, chegou a hora
do Estatuto da Juventude. Viva o Congresso Nacional”.
Eles dirão essas palavras.
Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cumprimento V. Exa, Senador Paulo Paim, sobretudo quando presidiu a Comissão de Direitos Humanos, agora
presidida pela Senadora Ana Rita. V. Exa continua a
ser um entusiasta organizador de audiências públicas
sobre os temas relativos aos trabalhadores rurais, aos
trabalhadores aposentados, aos sem terra, aos jovens,
às pessoas de mais idade, da terceira idade, e assim
por diante. V. Exa tem feito do Senado Federal e, em
especial, do seu trabalho, algo muito louvável; agora,
com as audiências, para justamente examinarmos o
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Estatuto da Juventude, cuja votação ocorrerá na próxima semana, tendo em vista o entendimento que V.
Exa estabeleceu com o Presidente Waldemir Moka e
demais Senadores sobre o assunto.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
quero cumprimentá-lo. Sinto-me na responsabilidade
de, mais uma vez, examinar o Estatuto da Juventude. É
possível que ainda haja sugestões de aperfeiçoamentos da matéria, porque ainda é tempo de apresentar
para a Relatora eventuais sugestões de aperfeiçoamento, como qualquer Senador ainda poderá fazê-lo.
V. Exa bem aqui coloca como será importante, neste
ano em que o Brasil receberá o Papa Francisco para a
Jornada Mundial da Juventude, um encontro da Igreja
com a juventude, estarmos todos atentos aos anseios,
aos clamores da juventude, por dignidade, cidadania,
participação e, sobretudo, pela colaboração de toda
a energia dos jovens para que o Brasil construa instituições que assegurem a todo o povo brasileiro a efetiva justiça e, consequentemente, a paz, e não mais
violência. Parabéns a V. Exa!
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Muito
obrigado, Senador Suplicy.
Só para concluir, quero também agradecer ao
Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, que,
ouvindo a juventude brasileira, disse que o Estatuto da
Juventude é prioridade para o Senado da República.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Agradeço ao Senador Blairo Maggi, que concordou, depois
que conversamos, desde que haja concordância dos
Líderes, que o projeto seja votado no plenário na semana que vem. A Senadora Ana Rita, que preside a
Comissão de Direitos Humanos, disse que da parte
dela fará todo o esforço para que possamos votar na
semana que vem. E o meu querido também Senador
Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação,
que tem acompanhado o nosso trabalho, não só meu,
mas de todos os Senadores, disse que da parte dele
estará garantida a votação, que poderá acontecer no
plenário na semana que vem, se este for o entendimento dos Líderes.
Percebo que todos os Senadores, todos, todos,
Senadores e Senadoras, estão contribuindo para que
o Estatuto da Juventude se torne realidade o mais
rápido possível. A Senadora Ana Amélia tem conversado comigo.
Enfim, não vou citar todos os Senadores, mas
tenho certeza absoluta de que o estatuto, essa peça
que fortalece a cidadania da nossa juventude, será
votada, espero eu, já na semana que vem.
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(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ela retorna
para a Câmara. Lá,já conversamos com a Deputada
Manuela D’Ávila, que está esperando o retorno para
a aprovação da redação final e encaminhar, então, à
sanção da Presidenta Dilma.
Obrigado, Senadora Ana Amélia, pela tolerância
de sempre.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Paulo Paim pela manifestação.
Esse é um projeto que está em fase final aqui na
Casa, e V. Exª tem um trabalho muito importante na
relatoria no Senado Federal.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Angela Portela.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) –
Srª Presidenta Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, as atenções da sociedade brasileira
estão voltadas para a pauta deste Congresso Nacional,
neste primeiro semestre legislativo. Isso ocorre porque,
ancorado em temas econômicos e políticos, mas também, em temáticas sociais e culturais, o Senado vem
protagonizando discussões de interesse de todos os
segmentos da sociedade brasileira.
Desde o início do período legislativo, temos trazido à pauta o Pacto Federativo – que, em seu contexto,
traz a forma de distribuição do FPE e do ICMS –, a
partilha dos royalties do petróleo e os debates sobre
projetos de lei que propõem alterações no Código de
Defesa do Consumidor.
Só este mês, por ocasião do Dia Internacional
da Mulher, temas de interesse de todas as mulheres
brasileiras estão nas rodas de discussões da sociedade, como, por exemplo, a PEC das Domésticas, que
aprovamos, ontem, aqui, no Senado Federal. Com
muita satisfação, com muita alegria, equiparamos os
direitos trabalhistas e previdenciários de todas as trabalhadoras e trabalhadores domésticos de nosso País.
Não por acaso, o Senado Federal conquistou o
Selo Pró-Equidade de Gênero e Raça. Esse selo foi
concedido pela Secretaria Especial de Política para
as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR),
como reconhecimento ao trabalho desenvolvido por
esta Casa, com vistas a garantir a igualdade de oportunidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras
do nosso País.
Agora, trazemos à pauta a apreciação do Projeto
de Lei da Câmara n° 98/2011, que institui o Estatuto
da Juventude, que tem como Relator o Senador Paulo Paim, que acabou de falar aqui, mostrando o seu
empenho, a sua dedicação, o seu compromisso para
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aprovar, na próxima quarta-feira, na Comissão de Assuntos Sociais, o Estatuto da Juventude brasileira.
Sob o exame da CAS, o Estatuto da Juventude
estabelece os princípios e diretrizes das políticas públicas para esse segmento da população.
A proposta de Estatuto da Juventude, que tramita há nove anos no Parlamento, é uma reivindicação
antiga dos movimentos sociais juvenis e de gestores
de políticas públicas dessa área. Fruto das resoluções
aprovadas nas conferências nacionais de juventude,
realizadas em 2008 e 2011, respectivamente, o Estatuto da Juventude está entre as prioridades das juventudes partidárias, dos grupos sociais e organismos
oficiais de juventude.
No âmbito do projeto de lei, o Estatuto da Juventude tem como eixo organizador dos direitos dessa
parcela da população a promoção da autonomia e a
emancipação dos jovens de nosso País. Dessa forma,
a proposta do Estatuto da Juventude dispõe sobre os
direitos dos jovens, as diretrizes das políticas públicas
da juventude, criada em 2003, no início do governo do
ex-presidente Lula, e o estabelecimento do Sistema
Nacional da Juventude.
Nesse contexto, uma das discussões em torno
do Estatuto da Juventude reside na faixa etária para a
definição de juventude. Essa definição tem sido motivo
de polêmica, aqui nesta Casa de leis, diante de incompreensões que não precisamos aqui relatar.
Conforme a Organização das Nações Unidas
(ONU), a faixa etária de jovens é a de idade entre os
15 e os 24 anos. Nessa condição, avalia a ONU, existem, hoje, no mundo, cerca de 1 bilhão de pessoas,
e desses, 34 milhões integram a nova geração de jovens brasileiros.
Quero, portanto, como educadora, como mãe e
Parlamentar, e também atenta aos fenômenos sociais
contemporâneos, posicionar-me a favor da faixa etária
de 15 a 29 anos, para a definição de juventude. Faço-o,
considerando entre outros, o tempo de escolaridade e
de formação profissional da população jovem, assim
como as dificuldades de inserção da atual geração de
jovens, no mundo do trabalho e em outras dimensões
da vida adulta.
Do ponto de vista legal, a adoção e o reconhecimento desta faixa etária tem como base a Lei nº 11.129,
de 2005, que criou a Secretaria Nacional de Juventude
e o Conselho Nacional de Juventude. Essa fase também
está em conformidade com o uso comum, na maioria
dos países da América Latina, e a Convenção Ibero-Americana de Direitos da Juventude.
O Brasil, como estamos a testemunhar, vem avançando no tocante à garantia dos direitos geracionais
de sua população. Temos o Estatuto da Criança e do
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Adolescente, vigente desde 1990, e o Estatuto do Idoso, criado em 2003, mas não temos ainda o Estatuto
da Juventude. Em nosso País, a juventude é o único
grupo, no tocante à idade, que não tem ainda seus direitos específicos estabelecidos em lei.
Neste particular, somos o País mais atrasado na
América Latina. Vários países do continente já fortaleceram os marcos legais da juventude. No México, na
República Dominicana, na Colômbia e no Equador,
temos a Lei da Juventude; na Nicarágua, temos a Lei
de Promoção e Desenvolvimento Integral da Juventude; em El Salvador, temos a Lei Geral de Juventude;
e, na Venezuela, país com quem fazemos fronteira, no
nosso Estado de Roraima, temos a lei para o poder
popular da juventude.
No Brasil, parcela correspondente a mais de um
quarto da população brasileira, a juventude precisa ter
reconhecidos os seus direitos à educação, à saúde, à
cidadania, à cultura, à profissionalização, ao trabalho,
à renda; ter direito à segurança pública, à participação
social e política, à diversidade e à igualdade.
Trata-se da fase mais rica da vida humana, mas
é também a fase em que todo ser humano tem inseguranças, principalmente quando é chamado a tomar
decisões e a se posicionar no mundo.
Por isso, na discussão sobre o Estatuto da Juventude, atenta ao tempo em que vivemos, defendo, entre
outros pleitos dos jovens brasileiros, a regulamentação do benefício da meia-entrada para os estudantes,
como complemento da formação cultural, educacional
e intelectual desses jovens.
Em nosso País, a constituição de um marco legal e institucional próprio visa a constituir uma política
nacional de juventude como política de Estado. Nesse
caso, chega, em boa hora, a emenda da Secretaria
Nacional de Juventude, que garante esse benefício
aos estudantes e o amplia para os jovens com renda
familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo.
Essa ampliação visa alcançar a parcela de jovens
que vivem em condição de extrema pobreza e de vulnerabilidade social. Desta forma, inútil seria a manutenção da previsão de cotas com os percentuais de 50%
e 40% do total dos ingressos dos eventos, evitando,
assim, a descaracterização do benefício.
Portanto, é reconhecendo as políticas da juventude como políticas de Estado, que o Brasil poderá
encerrar, de forma positiva, o primeiro ciclo de leis que
garantem direitos geracionais. É atendendo os anseios
da nossa que poderemos reafirmar que os sinais de
mudanças nesta Casa de leis são reais.
E, diga-se, a juventude brasileira reflete pontos
vulneráveis, que precisam ser revistos. Ainda há tempo
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de isso ser feito, aprovando, na quarta-feira da semana
que vem, dia 3 de abril, o novo Estatuto da Juventude.
Era isso, Srª Presidenta, muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento, também, a Senadora Angela Portela,
por ter abordado o tema que hoje está sendo pautado.
O Senador Paim já mencionou, e V. Exª complementa
uma matéria tão importante, dando exemplos, inclusive, de países que já fizeram legislação para proteger
a juventude.
Convido para fazer uso da palavra o Senador Ivo
Cassol, como orador inscrito.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria que,
mais uma vez, uso a tribuna desta Casa especialmente para deixar meu abraço e cumprimentar os amigos
e as amigas do meu Estado de Rondônia e, também,
os amigos e as amigas dos quatro cantos do nosso
grande rincão brasileiro.
Queria aproveitar também, em nome da nossa
Senadora Ana Amélia, Senadora do rico Rio Grande
do Sul, para desejar, Senadora Ana Amélia e demais
Senadoras e Senadores, uma feliz Páscoa para toda a
população do nosso grande Brasil. Especialmente para
todos os meus irmãos e irmãs do Estado de Rondônia,
que sempre têm ido à Igreja – ou mesmo em casa –
orar por mim e por minha família nos momentos mais
difíceis. Graças a Deus, essa energia positiva que a
população do meu Estado tem passado para a minha
pessoa tem me dado mais saúde, mais coragem, mais
determinação e mais arrojo para continuar enfrentando
os problemas não só do meu Estado, mas, ao mesmo
tempo, como Senador do Brasil.
É com alegria também que quero aqui cumprimentar, em particular, o amigo Dênis Baú, empresário,
que está aqui junto conosco nas galerias, participando
desta sessão do Senado Federal, um grande empreendedor do Estado de Rondônia. Em nome dele, cumprimento todos aqueles que acreditam na capacidade,
na competência e na garra do ser humano. Dênis Baú,
o nosso abraço, a você e toda a sua família.
Ao mesmo tempo, Senadora Ana Amélia, agradeço a todos os Senadores que nos ajudaram ontem,
aqui nesta Casa, a aprovar o Projeto de Lei nº 2, da
Câmara dos Deputados, que vem ao encontro da
transposição. Uma PEC feita anos atrás, mas a redação, tanto da PEC como do projeto de lei complementar que fizeram, não deu o direito aos servidores do
Estado de Rondônia a passarem para o quadro dos
servidores da União.
O Governo Federal, juntamente com sindicalistas
e a Bancada Federal, definiram, e ficou decidido que
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viria um projeto de lei do próprio Palácio para atender
à reivindicação dos servidores públicos contratados
à época em que era território o Estado de Rondônia.
Isso simplesmente me entristece porque servidores de outros Poderes, como os do Poder Legislativo,
os do Judiciário e os do Ministério Público, não tiveram
o mesmo direito de fazer parte desse PL, desse projeto de lei de transposição. Foi uma injustiça cometida.
Alguém disse o seguinte: “Foi porque o Senador,
naquele momento em que se discutia, não colocou na
mesa”. Colocamos na mesa, discutimos, mas, ao mesmo tempo, quando se buscou atender aos funcionários públicos de Rondônia, devíamos ter contemplado
os demais.
Alguns parlamentares, na ânsia de querer, de
repente, ser o pai ou a mãe da transposição, como
aconteceu no passado, em que acabaram virando padrasto e madrasta, na pressa, infelizmente, acabaram
deixando esse vácuo, esse prejuízo para os servidores.
Mas alguém diz: “Agora vamos buscar o restante na Justiça”. Concordo com isso, mas, se pudéssemos ter feito uma emenda que partisse lá da Câmara
dos Deputados, com certeza, o Senado também teria
aprovado.
De repente alguém diz o seguinte: “Não, mas
foi feita uma emenda aqui pelo Senador Ivo Cassol,
porque havia servidores preocupados, pois poderiam
perder parte da sua remuneração”. Todo mundo sabe
que o salário da maioria dos servidores públicos de
um Estado, na verdade, parece uma escada ou uma
árvore de Papai Noel. Há o salário-base, que é o salário mínimo, depois há o auxílio disso, o auxílio daquilo,
a gratificação daquilo, a gratificação daquele outro, o
que dá o montante do salário.
A emenda que fiz foi, na verdade, para consolidar,
para fazer respeitar a nossa Constituição, que diz, em
seu art. 5º, inciso XXXVI, que “a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Espero que o que aprovamos ontem, aqui, com
a interpretação que o Palácio do Governo passou de
que não haveria perda nenhuma, aconteça de verdade.
Mas tenho outra preocupação, Srªs e Srs. Senadores, nossa Presidente Ana Amélia. Foi aprovada a
transposição. Os servidores vão ter o direito de optar
se querem ficar no Estado ou na União.
Para ficar no Estado, só se permanecerem com
o mesmo que estão. Vindo para a União, com certeza,
terão uma remuneração maior para compensá-los. Mas,
ao mesmo tempo, não vi, até agora, o posicionamento
do Ministério do Planejamento quanto à questão do
encargo social.
Espero que a Presidente Dilma, a nossa Presidente do Brasil – porque o Partido Progressista é da
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Base, dá apoio, tem apoiado projetos de interesse da
Nação brasileira –, possa, ao mesmo tempo, Senador
Valdir Raupp de Matos – o senhor que foi o relator e
que fez seu relatório junto com os pareceres do próprio Palácio e da sua equipe –, dar como presente aos
servidores de Rondônia os encargos sociais, para que
esses servidores que vão para a transposição tenham
direito a uma aposentadoria digna, sem se preocupar
se o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia
está quebrado ou não; sem se preocupar se o Instituto do Estado de Rondônia está falido ou não; sem se
preocupar se amanhã o Estado teria que repor para
compensá-los.
Na transposição, há cerca de dez mil servidores.
Um Estado que já vem com dificuldade ter que tirar do
bolso 30, 40, 50 milhões para cobrir os encargos sociais é algo que me preocupa.
Portanto, eu queria aqui, nestes dias que antecedem a Páscoa, nestes dias em que fazemos uma reflexão e presenteamos as pessoas, os amigos, os familiares, dizer que seja um ovo de Páscoa, mas que nesse
ovo de Páscoa que a Presidente Dilma vai dar para os
servidores de Rondônia, para o Estado de Rondônia,
esteja, junto, sancionada, essa lei, ao mesmo tempo,
dando, como presente, o direito desses servidores de
terem aposentadoria no próprio INSS, na Previdência
Social, sem precisar, de maneira alguma, colocar em
risco os recursos, poucos, que o Estado tem, que são
dos servidores do Estado de Rondônia, com isso, garantindo o futuro dos que virão e, ao mesmo tempo,
dando oportunidade ao Estado de atender a demanda que há na área de saúde, de assistência social, na
segurança pública, em estradas, enfim, em todas as
áreas importantes do nosso Estado.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Com certeza, Senador Raupp. V. Exª foi o relator, ontem, dessa
matéria. E quando fiz uma emenda, V. Exª a colocou
junto, dizendo que essa emenda estava sendo contemplada no parecer que o Palácio enviou para V. Exª.
Eu fico feliz, porque quando V. Exª utilizou a tribuna, neste mesmo local, V. Exª teve a humildade de
colocar junto toda a bancada federal, como os três
Senadores.
Eu concedo a palavra a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Obrigado. A Presidente já foi generosa, deu mais cinco
minutos, e se precisar dá mais uns dois, para V. Exª
concluir. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e
dizer que nós trabalhamos juntos. V. Exª, quando era
governador, lembro que, na época, há uns três anos,
mandou vinte ônibus com mais de 600 pessoas, de
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todos os sindicatos, para Brasília, para acompanhar,
naquele momento, a votação na Câmara dos Deputados. Foi uma coisa muito bonita, foi um grande movimento, porque se estava, naquele momento, fazendo
justiça a esses pioneiros que foram, há 30, 40 anos,
para o Estado de Rondônia. E desde quando começou
a tramitar esse projeto na Câmara, houve uma unidade
do Estado, uma unidade da Bancada, dos oito Deputados Federais – alguns já nem estão mais aqui; um
até já morreu, o Valverde, que também lutou muito na
época –; os que não conseguiram se reeleger e aqueles que se reelegeram, todos os Senadores agora, V.
Exª, o Senador Acir Gurgacz e eu sempre nos empenhamos para que esse projeto chegasse a um final,
e a um final feliz. Como V. Exª está falando, é um presente de Páscoa, mas que esse presente de Páscoa
seja realmente recheado. Eu não tenho dúvida de que
vai haver muita vantagem para os servidores que vão
ingressar nos quadros da União. Só pela quantidade
do volume de recursos que estão sendo gastos hoje
com esses 10 mil servidores, que chega no máximo
a R$300 milhões, até porque, neste ano, o Governo
Federal já colocou no Orçamento, já mandou para cá,
na peça orçamentária, R$300 milhões para fazer o pagamento com o salário do Estado. Aqueles que forem
enquadrados este ano serão pagos até o final do ano
com o salário do Estado. A partir de 2014 é que vem o
salário cheio da União; e salta para quase R$1 bilhão.
Já estão provisionados para o ano que vem, Senador
Ivo Cassol – não lembro agora dos quebrados –, novecentos e poucos milhões de reais, mais de três vezes
o valor do salário do Estado. De forma que as vantagens, sem dúvida, serão muito grandes. E eu espero
que, nas contribuições sociais, essas vantagens que
os servidores federais têm, eles possam ter também.
O que o Planejamento mandou na nota técnica, que
foi fruto da emenda de V. Exª, e que eu falei que estava
contemplado tanto no PLC 2 quanto no meu relatório,
é que todas essas vantagens estavam realmente inseridas no projeto de lei. Então nós esperamos que isso
seja cumprido, porque os advogados dos sindicatos...
(Soa a campainha.)
O Sr. Valdir Raupp (PMDB – RO) – ... de todos
os sindicatos analisaram esse projeto e estão dizendo
que estão contemplados. Parabenizo V. Exª pela preocupação e pelo pronunciamento, mas também espero
com muita convicção que nós não estejamos sendo
enganados; que isso realmente seja cumprido da forma como foi combinado no Ministério do Planejamento
e na Casa Civil do Governo Federal. Muito obrigado.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senador...
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O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Vou passar a palavra para o Senador Capiberibe, que também
quer fazer um aparte. E vou pedir para a Senadora, a
nossa Presidente Ana Amélia, que nos conceda mais
uns minutos para nós debatermos ainda esse assunto.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senador Cassol, eu quero manifestar a minha alegria ao
povo de Rondônia, principalmente aos servidores públicos de Rondônia, que conquistaram o direito de serem reconhecidos como servidores públicos da União,
até porque a maioria dessas pessoas vive nas regiões
mais isoladas do Brasil, a Amazônia, lá em Rondônia,
no Amapá, em Roraima.
Devo dizer-lhe que estamos na mesma luta: a
PEC 111 foi aprovada em primeiro turno na Câmara e
deve chegar aqui. Desde já, peço o apoio dos Senadores para que ela tramite com urgência, senão, daqui a
pouco, não vai valer a pena. O tempo está consumindo essas pessoas; muitas delas já faleceram, sem o
devido reconhecimento. Portanto, fico muito feliz que
Rondônia tenha conquistado, e nós já estamos a caminho. Espero que seja mais rápido do que foi com
Rondônia, porque vocês levaram um bom tempo para
conquistar esse direito. Espero que não tenhamos de
esperar tanto, os nossos servidores públicos que foram
mandados para lá – muitos foram de outras regiões
do País –, que foram deslocados para lá para atender
àquela condição de Território. Portanto, parece-me
justo que a União reconheça o trabalho, a dedicação
dessas pessoas.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado, Senador Capiberibe. Com certeza, o senhor pode
contar com o seu nobre colega Senador Ivo Cassol
no que interessa ao seu Estado, o Amapá, que, com
certeza, nos interessa também. Agradeço também o
aparte do Senador Valdir Raupp.
Ao mesmo tempo, nós, que temos uma grande
preocupação, sabemos que a maioria desses servidores
que está indo para o quadro da União está praticamente
com os dias contados, porque vai aproveitar a oportunidade para ir para a reserva ou para se aposentar.
Só na Polícia Militar, há mais de mil policiais passando para a reserva. Daí a importância de o Governo do
Estado aproveitar este momento e fazer os concursos
públicos. Por mais que se tenha que fazer economia,
nós não podemos fazer essa economia em prejuízo
da vida alheia, deixando faltar policiais, deixando faltar
profissionais em várias áreas.
Eu me recordo de, quando eu era Governador,
quantos concursos eu fiz. Contratamos mais de 18 mil
servidores, mais os readmitidos. Na época, aqueles que
foram demitidos do quadro do Estado eu os reintegrei
para fazer novamente parte do quadro de servidores
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do Estado de Rondônia. Então, a importância desse
trabalho é fundamental.
Por isso, eu me sinto feliz, como Senador da República, de estar hoje nesta Casa, para poder concluir
essa lei que, infelizmente, foi criada lá atrás e deixada
pela metade. E hoje conto com a parceria de todos,
especialmente dos servidores, daqueles funcionários
que ajudaram a criar o Estado de Rondônia, a constituir o Estado de Rondônia, a desenvolver esse grande
Estado que nos recebeu de braços abertos.
Portanto, a todos os servidores, a exemplo da
Elaine Ferrari Bittler, que me mandou um e-mail pedindo que eu apoiasse esse PL – ela tem 28 anos de
serviço público e, como servidora pública, pediu que
eu abraçasse a causa –, eu quero dizer que abracei
essa causa. A minha emenda não foi para atrasar
nada; foi para poder consolidar o direito adquirido dos
servidores. Porque não é justo, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, fazer uma lei, um projeto de lei e esse
projeto de lei ficar mal interpretado.
Portanto, minha iniciativa, o meu propósito foi um
só: consolidar o direito adquirido, tanto dos policiais
militares quanto daqueles que ganharam na Justiça,
daqueles que já fazem parte do quadro federal e daqueles que estão indo.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Caso
contrário, Senador Flexa Ribeiro, nosso Presidente,
nós que aprovamos ontem o PL nº 2, se um funcionário
ganha R$5 mil por mês do Estado, se tirar as vantagens
dele, ele não vai para o quadro da União com R$3 mil
por mês; ele vai se estiver ganhando R$6 mil, ele vai
se estiver ganhando R$8 mil. Mas ir para o quadro da
União para ganhar menos, com certeza, ele não vai.
Peço dois minutos para terminar, para eu poder
concluir o meu raciocínio.
(Interrupção do som.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Só para
concluir.
E quero dizer para a nossa Presidente Dilma
Rousseff, que esteve em Rondônia no dia 5 de julho
de 2011, quando eu fui o único representante do povo
que dizia que a transposição da maneira como estava
não iria acontecer – e muitos me criticaram –, é que, na
verdade, o que precisávamos era criar e consolidar algo
específico que desse resultado, e hoje deu resultado.
Então, estão de parabéns os servidores, estão
de parabéns os sindicatos, está de parabéns a Bancada Federal do Senado, sempre unida, integrada
nesse propósito.
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Esse é o presente de Páscoa que estamos dando em retribuição aos que nos colocaram aqui como
Senador da República.
Sou grato a isso.
Que Deus ilumine a todos! Que todos os servidores aproveitem para ir à igreja, nesse feriado de Semana Santa, independente da sua religião, mas com
um só propósito: eleve o nome de Deus, ore ou reze,
da sua maneira, com humildade e agradeça.
Ao mesmo tempo, peçam à nossa Presidente do
Brasil que nos dê como presente assumir, de corpo e
alma, todos os servidores com os encargos sociais,
para que o Estado possa economizar e, com isso, nós
termos uma melhor saúde, uma melhor gestão, um
melhor resultado, uma melhor educação, uma melhor
segurança pública, como compensação da ressaca
que as usinas estão dando em nosso Estado.
E por falar em usina, na semana que vem, iremos, com uma comissão de Senadores, ao Estado
do nosso Senador Flexa Ribeiro e do Senador Mário
Couto, onde faremos o trabalho da Subcomissão do
Meio Ambiente que cuida especialmente das obras da
Usina de Belo Monte, comandada pelo Senador Flexa
Ribeiro e pelo Senador Delcídio do Amaral. Além do
Senador Ivo Cassol, estarão lá o Senador Blairo Maggi,
o Senador Valdir Raupp e outros Senadores. O Brasil
está precisando, é importante porque a energia, tanto da Santo Antônio como a energia de Jirau, como a
energia da Teles Pires, como a energia da Belo Monte,
é a energia de que o Brasil precisa para não ficar no
escuro. Portanto, esta Casa tem a obrigação e o dever
de trabalhar pensando por todos e com todos.
Por isso, desejo aqui uma feliz Páscoa, que Deus
abençoe todo mundo.
Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser
e permitir, agradecendo todos que ajudaram a aprovar nossa lei da transposição do Estado de Rondônia.
Um abraço.
Obrigado ao povo de Rondônia.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a Srª Ana
Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Flexa Ribeiro, 1º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Agradeço ao Senador Ivo Cassol pelo pronunciamento da maior importância, junto com o Senador
Raupp, para o povo do querido Estado de Rondônia.
Concedo a palavra à Senadora Ana Amélia, do
Rio Grande do Sul, pela Liderança do PP.
V. Exª terá dez minutos, prorrogáveis, se necessário, Senadora.
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A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada pela antecipada generosidade, Senador Flexa Ribeiro.
Caros colegas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras,
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, subo a esta tribuna hoje,
no dia que marca 60 dias decorridos da tragédia que
abalou o Rio Grande e o Brasil, quando um incêndio
numa boate na cidade de Santa Maria consumiu a vida,
matou 241 jovens que estavam ali presentes.
Essa é uma data que nós não vamos esquecer
jamais. Sabemos da dor que pais, parentes, amigos,
professores, conhecidos sentem pela perda desses entes queridos, especialmente aquelas famílias que perderam dois filhos no mesmo dia, na mesma noite fatal.
Eu queria informar a essas famílias, a Santa Maria, ao Rio Grande e ao Brasil que ontem esta Casa,
com o apoio do Senador Pedro Simon, fez a instalação de uma comissão especial do Senado Federal,
integrada, entre outros, pelo Senador Paulo Paim, que
terá a responsabilidade da relatoria, pelos Senadores
Jorge Viana, Eduardo Suplicy, Romero Jucá, Sérgio
Souza, Inácio Arruda, Eduardo Amorim, Gim Argello
e Cyro Miranda. Todos participarão, no prazo de 60
dias, de um intenso trabalho para fazer um levantamento de toda a legislação que está tramitando, tanto
na Câmara como no Senado, que trate não somente
de prevenção e combate a incêndios, mas de todos os
fatos que, porventura, coloquem em risco um grande
número de pessoas. Pode ser um desmoronamento
de um prédio, uma edificação, um centro esportivo,
em qualquer circunstância.
Então, o objetivo não é apenas olhar o caso das
boates, mas olhar todos os estabelecimentos comerciais, esportivos, públicos ou privados, que possam de
alguma forma representar risco, Senador Flexa Ribeiro.
A Presidência dessa comissão coube a mim.
Honraram-me os Senadores, e eu tenho que agradecê-los publicamente por isso. Serei a Presidente; o Vice-Presidente será o Senador Cyro Miranda, do PSDB
de Goiás, seu correligionário; e a relatoria caberá ao
Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
E é com grande responsabilidade que assumo essa
missão em homenagem e em memória desses jovens.
É importante lembrar que o trágico incêndio ocorrido em Santa Maria, no meu Estado, levou a vida de
241 jovens, a maioria de 18 a 24 anos, Senador Flexa
Ribeiro – hoje faz dois meses dessa tragédia. Portanto,
esta Casa reforça o compromisso de apresentar, em
dois meses, resultados e respostas à sociedade sobre
o marco regulatório para a prevenção de incêndios e
evacuação de pessoas atingidas por catástrofes, como
os recentes desabamentos no caso do Rio de Janei-
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ro, embora lá as causas sejam de outra natureza, a
questão da ocupação desordenada do solo urbano.
Mas também incêndios aconteceram em nosso País,
naufrágio de barcos, como o do Bateau Mouche, em
1988, ou mesmo outros casos de incêndios que consumiram muitas vidas, em que muitas pessoas morreram.
As autoridades policiais apresentaram o resultado do inquérito sobre a tragédia de Santa Maria. São
52 volumes, Senador Pedro Simon, 13 páginas e 810
depoimentos. O Ministério Público também apresentará conclusões e nós, Parlamentares, iremos fazer a
parte que nos compete. A consultoria jurídica desta
Casa será essencial para avançarmos, assim como a
participação de especialistas no debate.
Já agendamos uma audiência pública para a próxima quinta-feira, dia 4 de abril. Convidamos o Secretário
Nacional de Defesa Civil, Humberto de Azevedo Viana
Filho; o Comandante do Corpo de Bombeiros do Rio
Grande do Sul; o Diretor-Geral do Instituto Sprinkler
Brasil; o Presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva; e o Diretor do
Centro de Difusão Científica e Tecnológica em Segurança Contra Incêndios, Sérgio Ceccarelli. Essa será a
primeira audiência, outra a seguirá. Ouviremos fiscais
do trabalho e também a representação de outros setores, para conseguirmos construir uma resolução que,
de maneira simplificada, de maneira objetiva, consiga
oferecer ao País uma questão relacionada à política
de prevenção a esses acontecimentos. Queremos,
também, ouvir representantes dos fiscais do trabalho
e integrantes da comissão que debate este mesmo
tema na Câmara Federal, como sugestão do Relator,
Senador Paulo Paim. Nosso objetivo maior é tornar bem
clara e eficiente a lei existente e investir em medidas
práticas e aplicáveis que realmente tenham efeitos.
Sabemos da importância de o Senado Federal
definir, possivelmente na próxima semana, os novos
critérios de distribuição do FPE. O adiamento da discussão e da votação do substitutivo do Senador Walter
Pinheiro, do PT da Bahia, a oito projetos de lei sobre
as regras de repartição do Fundo de Participação dos
Estados tem de ser vista como uma oportunidade para
melhorias e obtenção de consensos numa matéria
complexa e muito difícil.
Os interesses do seu Estado, Senador Flexa, o
Pará, são, às vezes, divergentes dos do meu Estado,
o Rio Grande do Sul, mas é preciso encontrar um caminho comum para a solução dessas divergências e
disparidades.
Autoridades fazendárias do meu Estado, o Rio
Grande do Sul, propuseram ontem, em reunião no
Senado, aumentar de 70% para 75% os percentuais
dos redutores de renda do FPE, a inclusão de um li-
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mite populacional mínimo de 1% e outras formas de
repasses e compensações, dentre as quais os royalties do petróleo.
Essa matemática é uma tentativa de evitar que
as perdas com o novo FPE sejam elevadas para o Rio
Grande do Sul, Estado que já acumula uma dívida superior a R$40 bilhões.
Na próxima segunda-feira, dia 1º, teremos uma
nova reunião aqui em Brasília, com a presença do Governador do meu Estado, Tarso Genro, para tentarmos
avançar em relação às soluções para o FPE.
Opções não faltam. O importante é avançar no
debate do Fundo de Participação dos Estados, muito
necessário ao fortalecimento do federalismo brasileiro.
Inclusive, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) propõe um modelo alternativo para o Fundo de
Participação dos Estados, que foi notícia nos jornais
Valor Econômico e Correio Braziliense.
A proposta, de autoria dos pesquisadores Rogério Boueri, Adolfo Sachsida e Clarissa Borges, vai
além da adoçam da renda per capita e dos critérios
populacionais para definir os novos repasses do FPE.
A pesquisa inclui variáveis de mérito. Aqueles Estados com os maiores progressos em setores sociais
estratégicos teriam maiores pontuações e, portanto,
mais recursos do novo FPE. É um debate que pode
ser aprofundado na etapa da transição do novo Fundo
de Participação dos Estados.
Avançar com o novo pacto federativo é também
um caminho necessário para ampliar reformas importantes como, por exemplo, o Fundo de Participação
dos Municípios.
O debate sobre o novo modelo do FPE reforça a
necessidade de avançarmos com os ajustes nas contas dos Municípios. Como sou uma Senadora municipalista, tenho grande preocupação com essa matéria.
Como foi acordado em uma reunião, no início
deste mês, aqui em Brasília, entre os governadores e
os Presidentes desta Casa, Senador Renan Calheiros,
e da Câmara, Deputado Henrique Alves, da qual também fiz parte como representante do meu Partido, o
PP, são necessárias votações que resultem em acordos
duradouros, de modo a proteger o equilíbrio federativo.
Os debates recentes nas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos
e de Desenvolvimento Regional e Turismo também
reforçam a necessidade de regras permanentes para
cálculo, repasse e controle das liberações do Fundo
de Participação dos Estados.
Inclusive, já tramita nesta Casa a PEC nº 70, de
minha autoria, que obriga a União a garantir compensações financeiras para Estados e Municípios, nos
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casos de redução de tributos, como IPI ou Imposto de
Renda, que são as fontes básicas da receita do FPE.
Isso para evitar prejuízos financeiros a Estados
e Municípios quando a União desobrigar cobrança ou
reduzir a alíquota de alguns desses dois impostos...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... e que
vão impactar a questão da receita de Estados e Municípios.
Estou finalizando, caro Presidente.
A proposta está aguardando a definição de relator
na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo Senador Vital do Rêgo. São avaliações que
precisam ser consideradas. Como o Supremo Tribunal
Federal considerou inconstitucional o modelo vigente
do FPE, a nova fórmula de distribuição precisa ficar
pronta até junho deste ano. Precisamos votar a proposta no Senado para que a mesma seja encaminhada à
Câmara a tempo de cumprir o prazo. Aliás, em 31 de
dezembro do ano passado, essa questão já deveria
ter sido resolvida.
A situação de penúria financeira de muitas prefeituras é a prova de que o atual modelo federativo brasileiro está ultrapassado e completamente esgotado!
Por isso, avançar com essas reformas é aumentar as chances para que as políticas públicas resultem
em melhorias reais para a população, com mais saúde,
educação e infraestrutura. É um processo de efeitos
duradouros que precisa começar.
(Soa a campainha.)
 Os inA SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –
teresses nas eleições 2014 não podem atrapalhar as
negociações para um novo e possível FPE.
Para encerrar, eu gostaria de citar, aqui, agora,
uma mensagem que recebi de uma jovem de 16 anos,
Senador Flexa Ribeiro: Larissa Rodrigues. Ela tem um
avô, de 67 anos, aposentado do fundo Aerus, da falida
Varig, que está internado aqui, em Brasília, com problemas no coração, no Hospital do Gama, localizado
perto da capital federal, a apenas 32 quilômetros do
Plano Piloto. Ele recebe, por mês, esse aposentado do
Aerus, R$100,00, Senador, segundo informou a neta.
Esse é o recurso disponível para esse senhor
comprar remédios e atender as necessidades básicas.
Assim como esse aposentado, o comissário de voo
aposentado da Varig, José Carlos Bolognese, é outro
que lamenta a morosidade da União...
(Soa a campainha.)
 ... para
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –
pagar os benefícios do fundo Aerus e também a demora da própria Justiça, que já considerou legítimo o
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pagamento dos benefícios. No entanto, essa questão
ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal, sob a responsabilidade da Ministra Cármen Lúcia.
Na mensagem que recebi, Bolognese se diz assustado
por esse impasse ter chegado a tão elevada instância do Poder Judiciário. Enquanto isso, mais de oito
mil famílias de aposentados e pensionistas da Varig
aguardam uma solução para esse caso que se arrasta
há mais de sete longos, penosos e sofridos anos. Segundo o comissário, um amigo de Porto Alegre, também aposentado, que contribuiu para o fundo Aerus,
teme não ter recursos para o próprio enterro. Apesar
de tudo isso, a menina que citei há pouco, a Larissa,
não quer desanimar.
Ela diz: “Tenho apenas 16 anos e quero lutar por
um Brasil melhor e para que o nosso País possa se
desenvolver e crescer muito, começando...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) –
 ... começando por resolver esse problema dos aposentados da Varig”.
Portanto, fiz questão de reler esse trecho da carta
para chamar a atenção para um grave problema previdenciário e social. Mesmo com todas as dificuldades, a
Larissa, de apenas 16 anos, que está lá cuidando do
avô, ainda tem muita esperança. Essa esperança não
pode ser frustrada. O Governo Federal precisa entender
o quão grave é esta situação. Arcar com as responsabilidades sobre esse grave erro de má gestão dos
recursos do fundo Aerus é uma obrigação do Estado.
Os aposentados que contribuíram rigorosamente
com suas atribuições nas falidas Varig e Transbrasil não
podem pagar o preço da inoperância, seja da Justiça,
seja do Poder Público.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – Senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la
pelo seu pronunciamento. Primeiro, pela presidência
da Comissão que V. Exª vai assumir, e tenho certeza
absoluta de que vai desempenhá-la com competência e eficácia. Depois, a questão do Aerus é assunto
que já se vem discutindo há muitos anos, e é preciso,
efetivamente, que se faça justiça com todos esses antigos funcionários da extinta Varig que têm direitos a
receber, para terem dignidade ao final de suas vidas.
Então, quero me solidarizar e me comprometer
com V. Exª de continuar lutando. Já o faço há alguns
anos. Tenho vários amigos ex-comandantes e ex-comissários da Varig que se encontram nessa situação
que V. Exª colocou aí com muita propriedade.
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Por último, quero parabenizá-la também pelo
projeto a que V. Exª deu entrada, numa tentativa que
eu já fiz em 2009, com o Projeto nº 12, de 2009, exatamente nessa direção, de que a União, ao fazer as
suas bondades, necessárias às vezes para incentivar
a economia, que o faça só com a parte que lhe cabe,
e não faça com...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Fora do
microfone.) – Com o chapéu do outro.
O SR. PRESIDENTE (Flexa Ribeiro. Bloco/PSDB
– PA) – ... e não com o chapéu alheio, como V. Exª coloca aí com muita propriedade.
Esse projeto de 2009 está na CCJ, não caminha,
não caminha, e teve agora, neste início de sessão legislativa, o encaminhamento para o Senador Aloysio
Nunes, como Relator. Vamos fazer gestões junto ao
Senador para que ele leve e peça pauta, para pelo
menos dar um avanço.
Parabéns a V. Exª, que tão bem representa o Estado do Rio Grande do Sul.
Passo a palavra à Senadora Ana Rita, como oradora inscrita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, colegas Senadores, colegas Senadoras, espectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
público presente também na tribuna de honra, que nos
acompanha na tarde de hoje, venho à tribuna hoje para
registrar a visita de duas Ministras ao Espírito Santo.
Na última sexta-feira, recebemos, em Vitória, a companheira Miriam Belchior, Ministra do Planejamento, e, na
última segunda-feira, a Ministra dos Direitos Humanos,
Maria do Rosário. As duas visitaram o Estado, levando
excelentes notícias para os capixabas e as capixabas.
A Ministra Miriam Belchior foi ao Espírito Santo
anunciar importantes investimentos do PAC – Programa
de Aceleração do Crescimento. Em sua visita, a Ministra
Miriam Belchior participou da solenidade de assinatura do decreto de instalação da Coordenação Regional
do PAC, bem como de assinatura para contratação de
projetos e estudos de serviços de macrodrenagem que
vão beneficiar duas importantes cidades da região da
Grande Vitória, que são Vila Velha e Cariacica. Talvez
nem todos aqui saibam, mas os capixabas dessas regiões sofrem, há décadas, com problemas de inundação. São mais R$5 milhões do PAC que serão usados
para resolver o problema na região, recursos esses,
Srs. Senadores aqui presentes, que me empenhei diretamente para trazer para o nosso Estado. Aproveito
aqui para agradecer ao nosso Governo, o Governo da
Presidenta Dilma, pela liberação dos recursos.
Destaco que o PAC soma um total de R$34 bilhões, entre 2011 e 2014. São recursos que serão
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investidos em setores estratégicos no Espírito Santo,
como transportes e energia.
Os números traduzem antigos sonhos dos cidadãos e das cidadãs capixabas, desde os moradores
de bairros com problemas de infraestrutura aos empresários do setor portuário, porque os investimentos
vão possibilitar a modernização da rede de transporte,
gerando uma logística eficiente. Teremos aeródromos
em Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus; drenagem urbana em vários bairros da capital; um programa
de mobilidade urbana que resultará na implantação do
sistema de transporte público nos morros, com elevador e teleférico, por exemplo.
Retomaremos as obras do único aeroporto de
Vitória, para que seja condizente com a nova realidade do Estado do Espírito Santo.
Também dois importantes programas serão beneficiados com recursos do PAC. Para o Minha Casa,
Minha Vida, que vem realizando o sonho da casa própria de milhares de brasileiros e de brasileiras, serão
mais de R$2,5 milhões, e ainda o Água e Luz para
Todos, que receberá R$131 milhões.
Para quem sempre se preocupou e lutou contra
as desigualdades sociais e regionais em nosso País,
foi um momento exitoso para os capixabas e as capixabas o anúncio da nossa Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Miriam Belchior, em visita ao
nosso Estado. Ressalto que o momento é positivo
para o Brasil e para o Espírito Santo, em sintonia com
o Governo Federal em várias ações, inclusive nas que
implicam combater as injustiças sociais.
É visível, Senador Flexa, que esta parceria tem
resultado em ganhos expressivos para a nossa população.
Tão importante como a visita da Ministra Miriam
Belchior foi a ida ao Espírito Santo da Ministra Maria
do Rosário. E aqui faço questão de registrar a importância de o Estado contar com as Comissões da Verdade e da Erradicação do Trabalho Escravo. A verdade,
por mais triste, dolorosa e cruel que seja, tem de vir à
tona sempre. Não dá para virar uma página da nossa
história ou construir uma nova sem olhar ou enfrentar
o passado.
Vale lembrar que, no nosso Estado, os jornalistas, a Universidade Federal, a Escola de Magistrados
e a Assembleia Legislativa já criaram suas Comissões
da Verdade, que irão apurar as torturas e abusos cometidos no período da ditadura militar, entre 1964 e
1985. É importante dizer que seis presos políticos do
Estado ainda estão desaparecidos.
É bom que se diga, desde já, que, entre as ações
programadas, o maior desafio é mesmo transformar
políticas de direitos humanos em políticas de Estado.
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Há, de fato, muito o que fazer, desde o resgate do nosso
passado até que possamos reescrever novas páginas
da nossa história recheadas de orgulho.
E isso implica, em primeiro lugar, em não mais
negar as brutais violações que sempre existiram, reconhecer que um país de barbaridades evoluiu e continua evoluindo para alcançar a plena democracia.
Mas, evidentemente, precisa se cercar de mecanismos
e instrumentos democráticos para não mais cometer
torturas, censuras e todo tipo de atrocidades contra o
ser humano. Este bom momento, Srª Presidenta, é o
que também caracteriza a nossa vontade de, unindo
forças, fazer diferente para evoluir.
Estamos satisfeitos com essa aliança, essa sintonia, que marca um novo capítulo da nossa história.
Estamos felizes porque conseguimos reunir forças em
torno de uma causa maior, pelo fim da miséria e da
pobreza, por poder oferecer, pouco a pouco, condições
de dignidade aos excluídos e excluídas de nosso País.
Poder enxergar um futuro melhor para o nosso Estado
e para o Brasil, Senador Capiberibe da Comissão de
Direitos Humanos, que também está se empenhando
para que a Comissão da Verdade possa, de fato, dar
o resultado necessário de que o País precisa.
Quando percebemos, na prática, que respondemos às expectativas, que transformamos os sonhos
significa que cumprimos, aos poucos, mas com muita
vontade, a uma espécie de clamor nacional, porque,
através de pequenos e grandes atos podemos alcançar,
enfim, um futuro em que a pobreza e a miséria sejam
apenas palavras no dicionário de um passado remoto.
No presente, somos Nação em transformação. Nação
virando página e criando um mundo mais justo socialmente, dando identidade a seres até então invisíveis.
Assim como a Comissão Estadual da Verdade,
a Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo em
nosso Estado tem a importante missão de ajudar a pôr
fim ao trabalho escravo no Brasil. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, nos últimos dois anos,
trezentas pessoas foram encontradas trabalhando de
forma irregular no Espírito Santo. Para a Ministra da
Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, a
iniciativa do estado será importante para ajudar outros
casos do Brasil.
Os dados mais recentes, segundo a Comissão
Pastoral da Terra, indicam que podem existir no Brasil
25 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais vivendo em
regime análogo ao trabalho escravo, em diversos Estados do País, com ênfase aos Estados da Região Norte.
É preciso, diante disso, encarar que a escravidão
contemporânea é tão perversa quanto a que existia
até o final do século XIX, quando o Estado garantia
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que comprar, vender e usar as pessoas era uma atividade legal.
Era isso, Srª Presidente, que eu gostaria de dizer neste momento. Quero agradecer a oportunidade
e dizer que estou muito otimista à frente da Comissão
de Direitos Humanos porque eu sei que posso contar
com o Senador João Capiberibe, que está se colocando à disposição para implementar a Subcomissão da
Verdade na Comissão de Direitos Humanos, e o Senador Paulo Davim, na Comissão de Erradicação do
Trabalho Escravo em nosso País.
Então, eu quero aqui agradecer o apoio, a contribuição e o esforço que os nossos Senadores e Senadoras têm feito para que a nossa Comissão possa
seguir adiante.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Senador
João Capiberibe.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Para
mim, é uma satisfação enorme trabalhar e contribuir
na Comissão de Direitos Humanos, sob a vossa Presidência. Outra questão que me parece fundamental
é recuperarmos a memória histórica dos momentos
em que o Estado brasileiro, que deveria proteger o cidadão, passou a persegui-los, da intolerância que nós
vivemos durante um longo período da nossa história.
E a última, que começa em 64 e vai até 85, que, certamente, as gerações do presente desconhecem. Nós
precisamos fazer esse acerto com a nossa história. É
preciso que as gerações do presente entendam como
é que nós chegamos ao que somos hoje. A Comissão
Nacional da Memória e da Verdade está desenvolvendo
esse trabalho, e é fundamental que haja na Casa, no
Senado, que é a Casa da democracia, da pluralidade,
uma comissão que possa interagir e colaborar com a
Comissão Nacional da Verdade. Esse é o objetivo e
um dos objetivos da Comissão de Direitos Humanos.
Nós temos heranças terríveis desse período autoritário, da prática sistemática do terrorismo de Estado, que
resultou na tortura de presos políticos.
Hoje, continua acontecendo nas delegacias de
polícia a tortura de presos comuns. A tortura no Brasil
é banal porque foi aplicada nos políticos divergentes
da ditadura militar e nada aconteceu com os torturadores até hoje. Nem mesmo da história nós temos conhecimento porque, durante longo período, a imprensa
brasileira foi impedida de veicular, de fazer qualquer
referência às torturas nos calabouços das prisões da
ditadura. Portanto, é muito importante esse reencontro
com a nossa história para as gerações do presente,
para que a gente tenha um país, no futuro, mais tole-
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rante, com mais democracia e mais garantias aos seus
cidadãos. Muito obrigado.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES) – Obrigado
Senador João Capiberibe.
Eu quero dizer que acredito muito neste trabalho.
Diversas pessoas de diversas instituições estão se
colocando à disposição. Só no nosso Estado, várias
comissões estão sendo criadas para que esse trabalho
possa ser feito, com a contribuição de profissionais,
jornalistas, professores universitários, parlamentares.
Isso é fundamental para que nós possamos, de fato,
resgatar a memória da nossa história e possamos, de
vez, construir páginas futuras melhores, para que o
nosso povo brasileiro possa se orgulhar do que nós poderemos fazer de melhor para o futuro da nossa Nação.
E quero também, para finalizar, Srª Presidenta,
mais uma vez, dizer que esta semana que passou
foi, realmente, uma semana singular. Nós tivemos a
presença da Ministra Miriam Belchior, no Estado do
Espírito Santo, fazendo anúncios importantes que nos
orgulham muito e que nos deixam bastante animadas.
A Ministra Maria do Rosário também esteve lá
para instalar a Comissão da Verdade do Governo do
Estado. E teremos na próxima semana, na quinta-feira,
dia quatro, a visita da Ministra Eleonora Menicucci, da
Secretaria de Políticas para as Mulheres, que lançará, no Tribunal de Justiça do Estado, por iniciativa do
tribunal, o botão do pânico, para que seja utilizado
pelas mulheres que estejam sob medida protetiva. É
uma forma de se protegerem contra os agressores.
Posteriormente falaremos mais sobre isso.
Na sexta-feira, dia 5, nós iremos receber também
a Ministra Izabella, do Ministério do Meio Ambiente,
que assinará um termo de cooperação com as entidades da Via Campesina.
É um evento nacional, que será feito no norte do
Estado do Espírito Santo, para que seja implementando o Cadastro Ambiental Rural, que já é um desdobramento do Código Florestal. O Código Florestal já
está sendo implementado e o Cadastro Ambiental rural é um importante instrumento e terá a participação
dos órgãos públicos na sua execução. As entidades
da sociedade civil serão parceiras para que, de fato,
esse trabalho seja feito de forma eficiente e alcançado o resultado desejado. Posteriormente, falaremos
também sobre isso.
Muito obrigada, Srª Presidenta. Obrigada, Senadores, e obrigada Senador João Capiberibe.
Durante o discurso da Srª Ana Rita, o Sr. Flexa
Ribeiro, 1º Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento a Senadora Ana Rita.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Na sessão anterior, foi lido o Requerimento nº 188, de
2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando ao Tribunal
de Contas da União informações sobre a execução do
Convênio nº 7141, de 2011, celebrado entre a Prefeitura
Municipal de Santarém, no Pará, e o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Flexa Ribeiro.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Senadora Ana Amélia, eu pediria a V. Exª que me
inscrevesse como orador, após a Ordem do Dia, pela
Liderança da Minoria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Flexa Ribeiro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Foi lido anteriormente o Requerimento nº 203, de
2013, do Senador Sodré Santoro e outros Senadores,
solicitando a realização de sessão especial destinada a comemorar os 191 anos de fundação do Grande Oriente do Brasil, a realizar-se no dia 17 de junho.
Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 214, de
2013, em aditamento ao requerimento anterior, alterando a data da sessão para o dia 24 de junho.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Votação, em globo, dos dois requerimentos.
As Sras e os Srs. Senadores que concordam e os
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Estão aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, Senador.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Primeiro, para agradecer a V. Exª pela minha inscrição e
fazer uma correção: não é pela Liderança da Minoria;
é pela Liderança da Maioria, após a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está atendido, Senador Flexa Ribeiro.
Eu convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do PTB, o Senador Armando Monteiro.
O próximo orador é o Senador João Capiberibe,
como orador inscrito.
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O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, no momento em que discutimos
reformas importantes no nosso sistema tributário – tais
como as mudanças no ICMS e, nesse caso, sobretudo,
a mudança nas alíquotas interestaduais do ICMS, no
âmbito do Projeto de Resolução nº 1, de 2013, a ampliação da desoneração da folha de salários, a compensação aos exportadores de resíduos tributários ao longo
da cadeia produtiva, no âmbito do chamado Programa
Brasil Maior, e que ficou denominado como Reintegra
– e ainda a perspectiva de uma ampla mudança na legislação do PIS-Cofins, creio que seja fundamental esta
Casa se inspirar no exemplo de um modelo de sucesso,
que foi acolhido e aplaudido por todo o País, que é a Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas.
Os seus princípios são norteadores e estão em
linha com o que existe de mais moderno e eficiente
em termos de sistema tributário. A primeira questão é
a simplificação, quando se unifica o recolhimento de
oito impostos, seis federais e mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, no plano municipal. Consagra ainda o
princípio da progressividade, ou seja, alíquotas diretamente proporcionais às faixas de receitas, e, por outro
lado, o princípio da economicidade, posto que, como
é sabido, através da lei geral se reduz a exigência de
obrigações acessórias e se introduzem facilidades na
administração da vida tributária da empresa.
Os bons resultados desse sistema são incontestáveis. Hoje, temos cerca de 4,5 milhões de micro e
pequenas empresas no Simples, além dos 3 milhões
de microempreendedores individuais. O alargamento
da base de arrecadação, incentivada pela menor carga tributária, e a simplicidade do sistema, garantiu o
aumento da formalização e o crescimento das receitas.
Entre 2008 e 2011, as receitas oriundas do Simples cresceram quase 50%, quando alcançaram a
significativa marca de R$42 bilhões. O número de empregados aumentou em 17% nesse mesmo período, o
que traduz a ideia de que a formalização dos empregos
aconteceu. Atualmente, os optantes do Simples são
responsáveis por um em cada quatro empregos com
carteira assinada no Brasil.
Pois bem, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a despeito de toda essa evolução positiva e do reconhecimento que o País tem sobre o importante marco que
é o Simples, o regime simplificado de tributação, é com
preocupação que venho a esta tribuna alertar para o fato
de que as atuais disfunções do nosso Sistema Tributário
Nacional também já ameaçam as conquistas do Simples.
A opção pela produtividade fiscal e – por que
não dizer – a sanha arrecadatória dos Estados estão
fazendo com que os fiscos estaduais usem de forma
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indiscriminada e abusiva o instrumento da Substituição
Tributária do ICMS, o que está anulando os benefícios
proporcionados pelo Simples.
O que significa Substituição Tributária? É quando
a empresa substituta recolhe o imposto pelo restante
da cadeia produtiva e/ou comercialização considerando estimativas de margens de lucro.
Assim, a antecipação e a substituição do recolhimento dos impostos só desfavorecem…
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– … a expansão dos pequenos negócios. Isso porque
reduz o capital de giro das empresas, atinge os empregos, inibe os investimentos, o clima de confiança
e a concorrência, além de incentivar, na contramão, a
informalidade. Ou seja, todos os efeitos na contramão
– volto a dizer – do que foi preconizado, idealizado e
posto em prática pelo modelo do Simples.
Srª Presidente, aqui não se trata de defender a
eliminação completa do mecanismo da Substituição
Tributária que, de resto, faz parte do conjunto de instrumentos que estão à disposição do Fisco. Mas é preciso disciplinar o seu uso. Esse alargamento abusivo
tem, realmente, causado prejuízos imensos. E, volto a
dizer, esse instrumento deve ser utilizado em situações
clássicas, em que há comercialização pulverizada, em
setores com elevado grau de contribuição arrecadatória, ou com alta concentração de fabricantes ou distribuidores. É um instrumento, por excelência, seletivo,
mas que, infelizmente, está se disseminando e, hoje, se
transformou de caráter geral, atingindo dura e frontalmente as micro e pequenas empresas em nosso País.
Srª Presidente, atento a essa situação, o Sebrae
– e então me gratifica aqui fazer um parêntese, para
destacar o papel dessa instituição, que em todo País
desenvolve de forma competente uma missão das mais
importantes, que é a de capacitar, estimular e garantir
um ambiente mais propício aos pequenos negócios e
ao empreendedorismo no País – inclusive teve participação fundamental na mobilização pela aprovação da
chamada Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.
Portanto, o Sebrae, que, aliás, minha cara Senadora, Presidente, é um dos S, é parte integrante do
chamado Sistema S. Quem é que pode, neste País, de
boa-fé questionar o alcance, o mérito, o papel insubstituível dessa instituição que é o Sebrae? Portanto, o
Sebrae produziu uma pesquisa destacando os efeitos
danosos que a utilização da substituição tributária está
causando aos optantes do sistema Simples.
Segundo a pesquisa, entre 2008 e 20011, o valor total do recolhimento da substituição tributária no
âmbito das pequenas empresas alcançou R$4 bilhões,
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um crescimento – pasmem – de 75%, bem acima da
expansão do número de empresas, da receita gerada
do Simples e do número de empregos.
Com isso, a carga tributária sobre os pequenos
empreendedores tem crescido significativamente, dado
que a alíquota do recolhimento pela Substituição Tributária no ICMS é expressivamente maior do que a
alíquota do Simples.
Há Estados em que essa diferença atinge em média 220% – ou seja, é mais de três vezes a diferença
entre a alíquota prevista no Simples e aquela que está
sendo efetivamente cobrada das pequenas empresas,
através do mecanismo da Substituição Tributária.
A pesquisa mostra também que essa política é
irracional, uma vez que, dos seis Estados com menor
carga tributária sobre as micro e pequenas empresas,
cinco deles estão na liderança na geração de empregos,
com resultados superiores à média nacional.
E o contrário também é válido: os seis Estados
com maior tributária sobre os pequenos negócios são
exatamente aqueles que estão nas últimas colocações
na geração de empregos, situando-se, portanto, abaixo
da média nacional.
Portanto, é preciso construir soluções para mitigar
esse problema. Eu já apresentei emendas a projetos
que tramitam nesta Casa, em que se disciplina o uso
da Substituição Tributária. Já levei a proposta ao Ministério da Fazenda, que também tem a compreensão
da necessidade de se buscar um entendimento com
os Estados sobre essa questão.
Existem caminhos que podem ser trilhados. O
fundo de compensação de perdas pelas mudanças
no ICMS na Medida Provisória nº 599 poderia prever
recursos orçamentários para essa finalidade.
Existem também exemplos de sistemas de modernização das administrações tributárias, que permitem, de forma eficiente, a fiscalização e o controle
dos recolhimentos de ICMS, prescindindo-se assim da
Substituição Tributária.
É possível também dar flexibilidade aos Estados,
para definir uma pauta de produtos dentro de certos
limites, em função do que o Governo Federal também
adota como modelo de Substituição Tributária.
Ontem estive reunido, minha cara Presidente,
Senadora Ana Amélia – V. Exª não pôde estar presente, mas está acompanhando esse processo e também
tem sido, nesta Casa, uma voz sempre voltada para a
defesa das micro e pequenas empresas –, estivemos
reunidos ontem com o Presidente da CAE, o nosso
colega Senador Lindbergh Farias, com o Senador
José Pimentel, Líder do Governo, com o representante do Sebrae, o Gerente de Políticas Públicas, Sr.
Bruno Quick, com o objetivo de discutir e apresentar
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uma proposta que possa ser incorporada no âmbito
da reforma do ICMS, como já frisei, de modo a mitigar os efeitos danosos da substituição tributária sobre
as micro e pequenas empresas e a possibilidade de
oferecer uma compensação aos Estados, de forma a
manter a neutralidade fiscal dessa mudança.
Portanto, Srª Presidente, soluções viáveis existem
e creio que o momento para construir este entendimento é extremamente oportuno. O País precisa avançar
na melhoria do ambiente tributário, e o Simples é um
marco nesse processo. Não podemos abrir mão dos
seus ganhos, sob pena de estarmos penalizando e sufocando a força empreendedora deste País, que nasce
nos pequenos negócios. Os pequenos negócios são,
por assim dizer, um grande negócio para o nosso País.
Muito obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu agradeço, Senador Armando Monteiro.
Hoje à tarde, nós tivemos uma reunião com a
Frente Parlamentar da Pequena e Média Empresa, presidida pelo seu conterrâneo Pedro Eugênio, exatamente
com a mesma dissertação muito clara da exposição
feita pelo Bruno Quick, do Sebrae, que ilustrou bem.
Então, da mesma forma, eu o representei na reunião, e esse documento que o Sebrae preparou dá
claramente as distorções geradas pelo sistema. Há
repercussão, pressão sobre os setores industriais e
também o pequeno varejo; há o aumento da necessidade de capital de giro, como referiu V. Exª, também;
desestímulo à concorrência e competitividade – um fator
fundamental no setor; multiplicidade de controles entre
o Estado e as empresas; e a sindicalização, que é um
termo usado agora, da pauta da Substituição Tributária;
perda de credibilidade e eficácia da Substituição Tributária; comprometimento do próprio Simples nacional,
como abordou, com muita competência, V. Exª, e comprometimento também da contribuição das médias e
pequenas empresas para geração de emprego e renda.
Então, de fato, o Sebrae tem que ser estimulado nesse trabalho, o que vai nos ajudar muito aqui na
atividade legislativa.
Convido para fazer uso da palavra, como estava...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, o Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem.) – Em virtude de viagem que realizarei,
eu gostaria, se for possível, de pedir a palavra para
uma breve comunicação. Eu pedi licença ao Senador
João Capiberibe.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Havendo aquiescência do Senador Capiberibe, o senhor
pode fazer a comunicação inadiável, Senador Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Srª. Presidenta, quero ressaltar aqui – muitos o fizeram
ontem, inclusive V. Exª – a importância de termos aprovado a PEC 478, cujo primeiro signatário foi o Deputado Carlos Bezerra, que tinha como objetivo revogar o
parágrafo único do art. 7º da Constituição, a fim de se
estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os
trabalhadores domésticos e os demais urbanos e rurais.
No Brasil, foram poucas as normas que resguardaram os direitos das domésticas, tendo em conta que
a lei do empregado doméstico é de 1972, tendo que
ser aplicado a estes o Código Civil de 1916 até então.
A maior discriminação legislativa sofrida pelas trabalhadoras domésticas ocorreu quando da aprovação da CLT,
em maio de 1943, que excluiu taxativamente a categoria de
sua proteção. O legislador determinou que seriam esses
empregados considerados categoria profissional à parte,
não sendo seus contratos de trabalho regidos pela CLT.
Somente após 29 anos, com a entrada em vigor
da Lei n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972, regulamentada pelo Decreto n° 71.885, de 1973, a profissão
de empregado doméstico passou a receber um tratamento legislativo. A norma dispôs sobre esse trabalhador, conceituando-o da seguinte forma:
Ao empregado doméstico, assim considerado
aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à pessoa ou
à família, no âmbito residencial desta, aplica-se o disposto nesta lei.
Essa norma estabeleceu como direitos: férias anuais de vinte dias úteis; obrigatoriedade de anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social e inscrição
obrigatória na Previdência.
Posteriormente, a Lei n° 7.418, de 1985, regulamentada num decreto de 1987, concedeu-lhes o direito
ao vale-transporte.
Com a promulgação da Constituição de 1988,
alguns direitos garantidos aos trabalhadores urbanos
e rurais foram estendidos às domésticas por meio da
inclusão do parágrafo único do art. 7º, que estabelece serem assegurados à categoria dos trabalhadores
domésticos diversos direitos previstos. E, com efeito,
passaram esses trabalhadores a ter diversos direitos,
além dos já previstos em legislação infraconstitucional:
o salário mínimo, a irredutibilidade de salários, o 13°
salário, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, um terço a mais de salário nas férias, licenças maternidade e paternidade e aviso-prévio.
Em 23 de março de 2001, foi aprovada a Lei n°
10.208, que acrescenta dispositivos à Lei n° 5.859,
de 11 de dezembro de 1972, para dar ao empregador
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doméstico a opção de inserir ou não a sua empregada
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
Em 19 de julho de 2006, entrou em vigor a Lei n°
11.324, que estabeleceu descanso remunerado, trinta
dias corridos de férias e estabilidade à gestante, vedando o desconto por fornecimento de alimentação,
vestuário, higiene ou moradia.
E o Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008,
regulamentou as piores formas de trabalho infantil e
proibiu o trabalho doméstico para menores de 18 anos.
Houve a tentativa de aumentar a formalização dos
vínculos das empregadas domésticas com a possibilidade de dedução, no Imposto de Renda da Pessoa
Física, do recolhimento previdenciário de 12% sobre
o salário mínimo mensal de um doméstico, incluindo a
parcela recolhida a título de 13° e 1/3 de férias.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidenta, agradeço se puder considerar como
inteiramente lido o pronunciamento de que aqui peço a
transcrição, bem como os anexos: “As trabalhadoras domésticas: é preciso fazer justiça!”, documento preparado
pela Secretaria de Políticas para as Mulheres; “Trabalho
de Casa”, artigo da ex-Senadora e ex-Ministra Marina
Silva, que, na Folha de S.Paulo da sexta-feira passada,
fez um artigo muito relevante a respeito da sua própria
experiência, pois, aos 17 anos, ela foi empregada doméstica. Ela saudou também a decisão de 66 votos a zero,
no segundo turno, e 70 votos a zero, no primeiro turno.
Quero aqui, mais uma vez, cumprimentar a Senadora Lídice da Mata, a Deputada Benedita da Silva, a
Senadora Ana Rita, a Senadora Ana Amélia, a Senadora Angela Portela e todos os que colaboraram para que
essa proposta de emenda à Constituição fosse aprovada.
Certamente, isso significará um passo muito importante
para que os direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores
domésticos venham a ser mais bem respeitados no Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
Obrigado, Senador Capiberibe, pela gentileza.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, quando apresentada, a PEC 478, cujo primeiro signatário foi o Deputado Carlos Bezerra, tinha
como objetivo revogar simplesmente o parágrafo único
do art. 7º da Constituição Federal, a fim de estabelecer
a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e os trabalhadores urbanos e rurais.
De fato, no Brasil, foram poucas as normas que
resguardaram os direitos das trabalhadoras domésticas tendo em vista que a lei do empregado doméstico

13478 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

é de 1972, tendo que ser aplicado a estes o Código
Civil de 1916 até então.
A maior discriminação legislativa sofrida pelas
trabalhadoras domésticas ocorreu quando da aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), pelo
Decreto-lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943, que excluiu
taxativamente a categoria de sua proteção (Art. 7º Os
preceitos constantes da presente Consolidação salvo
quando forem cada caso, expressamente determinado
em contrário, não se aplicam: a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral, os que
prestam serviços de natureza não econômica à pessoa
ou à família, no âmbito residencial destas;). Ou seja, o
legislador determinou que seriam esses empregados
considerados categoria profissional à parte, não sendo
seus contratos de trabalho regidos, portanto, pela CLT.
Assim, somente após 29 anos, com a entrada
em vigor da Lei n° 5.859, de 11 de dezembro de 1972,
regulamentada pelo Decreto n° 71.885, de 9 de março
de 1973, a profissão de empregado doméstico passou
a receber um tratamento legislativo. A norma dispôs
sobre esse trabalhador, conceituando-o da seguinte
forma: “Ao empregado doméstico, assim considerado
aquele que presta serviços de natureza contínua e de
finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, aplica-se o disposto nesta lei.”
Essa norma estabeleceu os seguintes direitos para
os empregados domésticos: férias anuais de vinte
dias úteis; obrigatoriedade de anotação da Carteira
de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e inscrição
obrigatória na previdência social. Posteriormente, a Lei
n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985, regulamentada
pelo Decreto n° 95.247, de 17 de novembro de 1987,
concedeu-lhes o direito ao vale-transporte.
Com a promulgação da Constituição Federal de
1988, alguns direitos garantidos aos trabalhadores
urbanos e rurais, foram estendidos às trabalhadoras
domésticas, por meio da inclusão do parágrafo único
do art. 7o que estabelece: “Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos
os direitos previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII,
XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua integração à
previdência social,” Com efeito, passaram essas trabalhadoras a ter os seguintes direitos, além dos já previstos em legislação infraconstitucional: salário-mínimo,
irredutibilidade de salários, 13° salário, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, um
terço a mais de salário nas férias, licenças maternidade
e paternidade e aviso-prévio.
Em 23 de março de 2001, foi aprovada a Lei n°
10.208, que acrescenta dispositivos à Lei n° 5.859, de
11 de dezembro de 1972, para dar ao empregador doméstico a opção de inserir ou não a sua empregada no
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Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, por
conseqüência, vir este a ter direito ao Seguro-desemprego.
Em 19 de julho de 2006, entrou em vigor a Lei
n° 11.324, que estabeleceu descanso remunerado em
feriados, trinta dias corridos de férias e estabilidade
à gestante, vedando o desconto por fornecimento de
alimentação, vestuário, higiene ou moradia.
O Decreto n° 6.481, de 12 de junho de 2008, que
regulamentou as piores formas de trabalho infantil no
Brasil, atendendo ao dispositivo da Convenção n° 138
da Organização Internacional do Trabalho (OIT), proíbe
o trabalho doméstico para menores de dezoito anos,
considerando-se como prováveis riscos ocupacionais
para estes adolescentes os esforços físicos intensos, o
isolamento, o abuso físico, psicológico e sexual, longas
jornadas, exposição ao fogo, entre outros.
Ainda devemos mencionar a tentativa de aumentar
a formalização dos vínculos das empregadas domésticas
com a possibilidade de dedução, no Imposto de Renda
da Pessoa Física, do recolhimento previdenciário de 12%
sobre um salário-mínimo mensal de um doméstico, incluindo a parcela recolhida a título de 13° e 1/3 de férias.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
– Pnad, de 2009, realizada pelo IBGE, mostra que os
empregado domésticos representam 7, 2 milhões de
trabalhadores, o que representa 7,8% dos ocupados do
país. Desse total, 93% dos trabalhadores domésticos
são mulheres e 57% são negras. E, embora tenha havido um avanço do número de trabalhadoras diaristas
em relação aos mensalistas, ainda é significativo o número de domésticas típicas. Porém apenas 1/3 dessas
trabalhadoras estão formalizados, e as trabalhadoras
negras ainda têm uma taxa de formalização inferior a
das brancas, o que gera uma desproteção previdenciária.
Há, ainda, um descompasso existente na renda dessas
profissionais, pois, embora a renda tenha crescido, não
conseguiu acompanhar o reajuste do salário-mínimo.
Esta situação explica, em parte, os dados da
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
2011, mostrando que, pela primeira vez, o trabalho
doméstico deixou de ser a principal ocupação das
mulheres brasileiras. O maior empregador passou a
ser o comércio. De 2009 a 2011, o percentual de domésticas caiu de 17% para 15,7% das trabalhadoras.
A mesma amostra apontou que quase 30% da categoria era formada por trabalhadoras diaristas. O grande crescimento das trabalhadoras diaristas, ou seja, que
prestam serviços em mais de um domicílio e recebem,
em gerai, por dia ou por semana trabalhada, evidencia
importantes mudanças nas relações de trabalho estabelecidas entre empregadoras e trabalhadoras domésticas,
que trazem, simultaneamente, vantagens e desvantagens.
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Em análise realizada no Comunicado n° 90, de maio
de 2011, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas
(IPEA), aponta que este dado referente as diaristas definiria uma tendência maior de profissionalização do emprego doméstico, marcado pelo fortalecimento de uma
categoria que não reside no emprego, que tem menores
possibilidades de exploração em termos de jornada, que
vai até a casa do empregador para prestar um serviço
específico, que têm vários empregadores e que reduz,
portanto, a existência de relações de dependência afetiva
ou mesmo financeira, entre outros aspectos. Ampliam-se,
assim, as chances de relativa autonomia destas trabalhadoras e a obtenção de maior valorização em termos de
remuneração e reconhecimento pelo trabalho.
Por outro lado, afirma o IPEA, há menores probabilidades de que estas trabalhadoras sejam formalizadas, tenham suas carteiras de trabalho assinadas
e encontrem-se socialmente protegidas quanto aos
riscos temporários ou permanentes de menor capacidade laborai ao longo da vida.
A compreensão de que inexiste um vínculo trabalhista entre trabalhadoras e empregadores impada negativamente no acesso a direitos e impõe à trabalhadora
uma condição de autônoma que as afasta ainda mais da
condição de proteção social, pois representa uma carga
que suas baixas remunerações não conseguem arcar.
A classe trabalhadora, em sua maioria, é muito
prejudicada pelos arranjos laborais mais flexíveis, que
geram instabilidade, comprometem direitos e aumentam a vulnerabilidade. (Cadernos IPEA, n° 90, pp. 13)
Durante a tramitação da PEC na Câmara dos Deputados, onde foi relatora da Comissão Especial a Deputada
Benedita da Silva (PT/RJ), a categoria das domésticas e
representantes do Poder Executivo e do Judiciário Trabalhista apontaram que a simples revogação do Parágrafo
único do art. 7o da Constituição Federal, poderia retirar
da categoria direitos que já estão lá consagrados.
Por isso, após o exame de mérito, decidiu-se pela
apresentação de Substitutivo dando nova redação dada
ao Parágrafo único do art. 7o da Constituição Federal
estende a esses trabalhadores, além dos que já lhes
são concedidos, os seguintes direitos:
I (proteção contra despedida arbitrária ou sem
justa causa),
II (seguro-desemprego), III (FGTS),
VII (garantia de salário-mínimo, quando a remuneração for variável),
IX (remuneração do trabalho noturno superior
ao diurno),
X (proteção do salário, constituindo crime sua
retenção dolosa),
XII (salário-família),
XIII (jornada de trabalho de oito horas diárias e
quarenta e quatro semanais),
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XVI (adicional de serviço extraordinário),
XVIII (licença à gestante, de 120 dias)
XXII (redução dos riscos inerentes ao trabalho),
XXV (creches e pré-escolas para filhos e dependentes até seis anos de idade), XXVI (reconhecimento dos acordos e convenções coletivas),
XXVIII (seguro contra acidentes de trabalho),
XXX (proibição de discriminação de salário, de
função e de critério de admissão), XXXI (proibição de discriminação em relação à pessoa com
deficiência) e
XXXIII (proibição de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre a menores de dezesseis anos).
Durante a discussão em Plenário, ficou estabelecido que, dos direitos elencados acima, os seguintes
dependeriam de regulamentação, “observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias,
principais e acessórias, decorrentes da relação de
trabalho e suas peculiaridades”.
I (proteção contra despedida arbitrária ou sem
justa causa),
II (seguro-desemprego),
III (FGTS),
IX (remuneração do trabalho noturno superior
ao diurno),
XII (salário-família),
XVIII (licença à gestante, de 120 dias),
XXV (creches e pré-escolas para filhos e dependentes até seis anos de idade),
XXVIII (seguro contra acidentes de trabalho).
O texto aprovado no Senado Federal é, pois, fruto de um acordo entre as partes, incluindo o Governo
Federai. A aprovação da PEC 66/2012 representa,
sobretudo, a realização de uma justiça histórica em
relação a categoria dos empregados domésticos. No
último Congresso de Empregadas Domésticas, realizado em 2012, houve o consenso de que só a PEC
não resolverá a situação trabalhista da categoria. Novas leis deverão ser produzidas, para que estes direitos constitucionais possam traduzir-se em realidades.
Por fim, é preciso ressaltar que o § 1º do art. 7º
assegura os direitos arrolados à categoria dos trabalhadores domésticos, mas não impede que a legislação infraconstitucional crie outros direitos para assa categoria.
Exemplo disso é o inciso XXIX, que dispõe sobre o
prazo prescricional para ações trabalhistas. Nada impede
que o Congresso Nacional regule a questão em norma
infraconstitucional, bem como nada impede que se utilize
o inciso XXIX do art. 7 nas decisões judiciais por analogia.
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 (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Suplicy.
De fato, foi uma noite histórica ontem, quando o
Senado Federal aprovou, em segundo turno, por maioria absoluta, votação unânime, todos os Senadores, a
PEC que regulariza e dá os direitos aos empregados
domésticos idênticos aos demais trabalhadores.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Deputado Raimundo
Gomes de Matos, como membro suplente, para integrar
a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização (CMO), em vaga destinada ao Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), conforme o
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Ofício nº 345, de 2013, da Liderança do Partido da
Câmara dos Deputados.
É o seguinte o ofício:
Of. no 345/2013/PSDB
Brasília, 27 de março de 2013
Assunto: Indicação de Membro de Comissão
Senhor Presidente,
Indico a vossa Excelência o Deputado Raimundo
Gomes de Matos, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Respeitosamente, – Deputado Carlos Sampaio,
Líder do PSDB.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Deputado Henrique
Oliveira, como membro titular, em substituição ao Deputado Anthony Garotinho, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 602, de 2012, conforme o Ofício nº 140, de 2013,
da Liderança do PR na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o ofício:
Of. no 140/2013 – Bloco
Brasília, 20 de março de 2013
Assunto: Substituição de membro na Comissão Mista
Senhor Presidente,
Solicito especial atenção de Vossa Excelência no
sentido de indiciar o Deputado Henrique Oliveira (PR/
AM) para membro titular em substituição ao Deputado
Anthony Garotinho (PR/RJ) na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória no
602 de 2013, que “Autoriza a prorrogação de contratos
por tempo determinado no âmbito do Centro gestor e
Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia –
Censipam e do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação – FNDE, e dá outras providências”.
Respeitosamente, – Deputado Anthony Garotinho, Líder do Bloco Parlamentar PR/PTdoB/PRP/
PHS/PTC/PSL/PRTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa:
– o Senador Ivo Cassol, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 606, de
2013, conforme o Ofício nº 133, de 2013, da Liderança do PMDB no Senado Federal; e
– o Senador Benedito de Lira, como membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada
a proferir parecer à Medida Provisória nº 607,
de 2013, conforme o Ofício nº 134, de 2013, da
Liderança do PMDB no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das respectivas matérias.
São os seguintes os ofícios:
OF.GLPMDB no 133/2013
Brasília, 26 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
do Senador Ivo Cassol PP/RO como suplente, para
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compor a Comissão Mista com a finalidade de analisar
a Medida Provisória no 606, de 2013.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência voto
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira,
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
OF.GLPMDB no 134/2013
Brasília, 26 de março de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
do Senador Benedito de Lira – PP/AL, como titular,
para compor a Comissão Mista, com a finalidade de
analisar a Medida Provisória no 607, de 2013.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira,
Líder do PMDB e do Bloco da Maioria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência designa o Senador Cristovam
Buarque para integrar, como titular, a Comissão de
Assuntos Econômicos, em substituição ao Senador
Acir Gurgacz, que passa a compor a mesma Comissão
como suplente, nos termos do Ofício nº 57, de 2013,
da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
É o seguinte o ofício:
Ofício no 057/2013 – GLDBAG
Brasília, 26 de março de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que, a partir
desta data, o Senador Cristovam Buarque passa a
compor a Comissão de Assuntos Econômicos – CAE
como titular, em substituição ao Senador Acir Gurgacz, que passa a suplente na referida Comissão, em
vagas destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. –
Senador Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de
Apoio ao Governo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, o Senador João Capiberibe,
como orador inscrito.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia; Srªs e Srs.
Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes
da rádio Senado, subo à tribuna nesta tarde para falar
de um fato importante para o meu Estado e – por que
não dizer? – para o País: o surgimento de novas lideranças no Amapá. Novas lideranças que nos enchem
de esperança.
A criação do território do Amapá, em 1943, resulta
de uma decisão geoestratégica tomada em plena Segunda Guerra Mundial. A existência de reservas estraté-
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gicas de manganês, metal necessário para a fabricação
de ligas, associado ao fato de a Guiana Francesa e o
Suriname estarem sob a influência do regime nazista
– estávamos no final da Segunda Guerra Mundial –,
foram fatores decisivos para a criação de mais essa
unidade da Federação, destacada do Estado do Pará,
desmembrada do Estado do Pará.
Não podemos nos esquecer de que a criação do
Território do Amapá ocorreu 43 anos após a solução
definitiva da questão fronteiriça com a França, que reivindicava o domínio das terras entre o Rio Araguari e
o mítico Rio Oiapoque. Graças à brilhante defesa feita
pelo Barão do Rio Branco junto aos árbitros suíços, a
questão foi decidida em favor do Brasil. A partir de então, integrar o Amapá ao espaço nacional e separá-lo
de qualquer aproximação com os países do Platô das
Guianas tornou-se um objetivo do governo brasileiro.
O Território assim criado foi dirigido pela União,
que nomeava o governador, secretários e administradores. Um grande número dos responsáveis pela administração do Território eram exteriores à sociedade
amapaense, sendo o governador um militar, sempre
acompanhado de outros de sua confiança. Havia, portanto, pouca interação entre a administração vinda de
outras paragens do Brasil, cuja vinculação com a população local era quase nula.
Para executar esse projeto, a administração territorial criada transformou-se em uma instituição provedora, criando facilidades para povoar aquela esquecida
região. A administração territorial foi o principal empregador, as demais atividades eram absolutamente dependentes de recursos federais. Tal situação perdurou
durante 45 anos, até que, com a Constituição de 1988,
o Território transformou-se em mais um Estado da Federação, com os mesmos direitos e deveres.
Durante o período de Território, bem como nos 25
anos como Estado, o Amapá viu surgir, além da elite
funcionária do Executivo, Judiciário e Legislativo, uma
elite comerciante e prestadora de serviços, que ainda
vive em estreita simbiose com o aparelho de Estado,
chegando inclusive a se confundir, de maneira espúria.
As grandes empresas de mineração e outras
de capitais exteriores ao Amapá, que formaram uma
economia de enclave, merecem uma análise à parte.
Ainda hoje, o Estado é o principal empregador, tendo
uma importância decisiva no investimento, no produto,
na renda e no emprego da população.
Desde a criação da administração autônoma do
Amapá, há 70 anos, as relações políticas se caracterizaram por afinidades pessoais em detrimento de
valores republicanos. Esses valores republicanos são
regidos pela lei e por relações impessoais e imparciais.
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Evidentemente, não se trata de uma característica
exclusiva do Amapá. Em Raízes do Brasil, livro de 1936,
Sérgio Buarque de Holanda explica magistralmente
como os valores rurais e coloniais impregnaram a formação de nosso País. A principal marca desse modo
de governar é a mínima distinção entre aquilo que é
público e o que é privado. A gestão da coisa pública é
avessa ao ordenamento impessoal que caracteriza a
República. A política se fundamenta no paternalismo,
no compadrio e no clientelismo.
Basta constatar que, recentemente, deputados
estaduais e prefeitos foram capazes de nomear mais
de 400 assessores, ou que a representação do Estado
do Amapá, em Belém, contava com mais de 100 funcionários. Esses simples exemplos dão a dimensão de
como a coisa pública foi e ainda é praticada em vários
Estados da Federação.
Agora, o que importa é olhar para o futuro. Felizmente, no ano da graça de 2013, o Amapá não é mais
o mesmo e está em plena transformação. Nós assistimos ao surgimento de novas estruturas políticas e
econômicas. A sociedade civil organizada exige maior
participação, a cidadania amplia os seus espaços, e a
população reivindica seus direitos. Hoje, a educação
deu um salto importante: dispomos de universidades,
o ensino fundamental foi generalizado.
No plano político, estamos vivendo um período
muito promissor. Novas lideranças surgiram em nosso
Estado, anunciando a possibilidade de, enfim, afirmar
os valores republicanos. Não poderia citar todas as
novas lideranças, mas gostaria de colocar em evidência três responsáveis políticos importantes: o Senador Randolfe Rodrigues, que todos nós conhecemos,
que tem se destacado com brilhantismo nesta Casa; o
Prefeito de Macapá, Clécio Luís; e o Governador Camilo Capiberibe, que governa o Estado desde 2011.
Três jovens políticos que, além da mesma idade, 40
anos, foram forjados na militância política implantada
em nossos governos à frente dos destinos do Amapá.
Além da militância, associa-se a formação acadêmica.
Essa aliança entre militância e conhecimento técnico-científico faz dessas três lideranças o repositório de
nossas esperanças de futuro.
Nosso Estado está cheio de jovens políticos, de
pessoas que têm a intenção de ajudar a construir um
Amapá melhor para todos. Vejo isso quando olho para
Camilo, Randolfe e Clécio, todos com a mesma idade,
com energia e disposição para mudar. E, quando isso
acontece, quem ganha é a sociedade, é o coletivo.
Os três têm diante de si uma enorme responsabilidade para com os cidadãos e cidadãs e para com a boa
aplicação dos recursos públicos. As novas lideranças
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têm como desafio difundir a prática de valores realmente republicanos.
Mas essa árdua tarefa dependerá da maturidade
e da coesão política desses novos atores políticos em
todas as instâncias governamentais. É por isso que
saúdo o Governador do Amapá, Camilo Capiberibe; o
Prefeito de Macapá, Clécio Luís; e o Senador Randolfe
Rodrigues, que anunciaram um pacto político e administrativo pela reconstrução de Macapá. Tenho certeza de que a união dessas três jovens lideranças do
Amapá é a melhor notícia deste ano de 2013. Juntos,
Governo, Prefeitura e nós, no Congresso Nacional, traremos melhores e mais resultados para o nosso povo.
Estou orgulhoso, pois, desde janeiro, trabalhei e
torci para que essa união se tornasse realidade. Vale
lembrar que Randolfe e Clécio, jovens revelações,
participaram do primeiro escalão do nosso governo
quando implantamos o conceito de desenvolvimento
sustentável no País. Com certeza, os três, de mãos dadas, vão recuperar Macapá e vão devolver ao Estado a
esperança de ser um sustentável e com justiça social.
Portanto, Sr. Presidente, encerro minha fala, desejando a V. Exª uma feliz páscoa!
SeO Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) –����
nador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Senador Randolfe.
PSOL – AP��������
) – GosO Sr. Randolfe Rodrigues (�����������������
taria de falar antes de V. Exª encerrar. Dirigi-me o quanto antes para apartear o pronunciamento de V. Exª e
informar-lhe de que está incompleto.
Quanto à arquitetura, faltou V. Exª destacar, no
conjunto do vosso pronunciamento, a quem pertence
a arquitetura da construção desta unidade. Pertence
a V. Exª...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado.
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – V. Exª
tem insistido com a experiência de quem governou o
Amapá e de quem inaugurou no Amapá uma página
diferente da sua história, nos anos 90. Trata-se de uma
experiência que inspira o conjunto da Amazônia. Aliás,
a vossa experiência, e tive a honra de participar do governo dirigido por V. Exª, e a experiência do governo
do Acre têm se constituído nas melhores experiências
de construção de desenvolvimento com equilíbrio de
meio ambiente.
(Soa a campainha.)
O Sr. Randolfe Rodrigues (PSOL – AP) – E
V. Exª, todos os dias, desde que se iniciou o vosso
mandato aqui no Senado, tem olhado para o futuro
do Amapá; tem olhado para o futuro do Amapá, tem
olhado adiante e tem insistido conosco, comigo, com
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o Governador Camilo, com o Prefeito Clécio, da necessidade da construção dessa unidade política, não
em virtude de eleições, mas em virtude do Amapá, em
virtude do que podemos construir e da oportunidade
que existe no hoje e da oportunidade que existe para os
anos que virão. Então, permita-me aparteá-lo só para,
humildemente, dizer que vossa modéstia não permitiu
que, no conjunto do que V. Exª informa ao Senado da
República, estivesse constando quem construiu a arquitetura desta obra de unidade que celebramos nesta
semana e que estará sendo celebrada nos próximos
dias, nas ruas de Macapá: a parceria entre o Governo
e a Prefeitura. Obrigado também pela condescendência, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Obrigado, Senador Randolfe.
Eu tenho convicção de que não só essa unidade
alimenta a esperança do nosso povo, mas ela é mobilizadora. Nós, com a condução que esses jovens darão nesses anos vindouros, o povo do Amapá estará
mobilizado e, certamente, fará a diferença. Não só do
ponto de vista da política, mas da gestão pública, fará
uma grande diferença para a Amazônia e para o Brasil.
Eu encerro, Sr. Presidente, desejando ao Senador Randolfe, ao Senador Flexa Ribeiro, ao Senador
Presidente Valdir Raupp uma feliz Páscoa. A todos que
nos ouvem, a todos os cristãos, uma feliz Páscoa! Que
Deus nos alimente de muita esperança para vencer as
grandes dificuldades que se apresentam a cada dia!
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valdir Raupp.
O SR. PRESIDENTE (Valdir Raupp. Bloco/PMDB
– RO) – Obrigado a V. Exª. Parabéns pelo brilhante pronunciamento, sempre em defesa do povo do Amapá.
Nós somos Estados irmãos, Rondônia, Roraima
e Amapá, e tivemos, na noite de ontem, uma vitória
importantíssima, e o Amapá e Roraima já haviam conquistado há muito tempo: a transposição dos servidores
do ex-território de Rondônia para os quadros da União.
Justiça sendo feita depois de décadas, Senador Flexa
Ribeiro. V. Exª ajudou também a aprovar esse projeto aqui no Senado Federal pela Liderança do PSDB
e de todos os Líderes desta Cada e da Câmara dos
Deputados, dando esse presente de Páscoa a esses
sofredores e servidores, mais de dez mil servidores,
do ex-Território de Rondônia, que, agora, passam para
os quadros da União dentro de poucos dias ou meses,
espero. Já têm no Orçamento da União R$300 milhões
para fazer frente ao pagamento desse ano; R$900 mi-
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lhões já provisionados para o ano que vem; e, assim,
sucessivamente.
Então, parabéns, Senador Capiberibe. Feliz Páscoa a V. Exª também e a todos os Senadores.
Concedemos a palavra ao Primeiro Secretário da
Mesa do Senado Federal, Senador pelo Pará, Flexa
Ribeiro. Tem V. Exª a palavra.
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Senador Valdir
Raupp, que preside a sessão do Senado nesta tarde
e noite, Senadoras e Senadores:
Venho hoje a tribuna fazer um relato de algo
muito importante, Senadora Ana Amélia, que retorna
à Presidência da sessão, para o meu Estado e para o
Brasil, eu diria. É importante para o Pará e importante
para o Brasil. Refiro-me à próxima licitação da Ferrovia EF-151, que vai ligar, na continuidade da Norte/
Sul, Açailândia, no Estado do Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do Conde, no Estado do Pará. Essa
ferrovia é um anseio, como disse, não só de todos os
paraenses, mas dos brasileiros.
Quero mostrar aqui pela TV Senado o traçado
desse trecho ferroviário, que liga, como disse, Açailândia, no Maranhão, a Barcarena, Porto de Vila do
Conde, no Estado do Pará.
Lá atrás, Senadora Ana Amélia, eu tive oportunidade, e quero aqui agradecer mais uma vez, quando o
Senador Valdir Raupp foi Relator da Medida Provisória
nº 427... Em 2008, Senador Valdir Raupp, V. Exª, como
Relator da medida provisória que alterava o Plano Nacional de Viação, acatou a emenda do Senador Flexa
Ribeiro incluindo Barcarena no traçado dessa ferrovia
que, hoje, está prestes a se tornar uma realidade, no
traçado de Açailândia-Belém, já que o porto de escoamento da produção não era Belém, mas Vila do
Conde, que V. Exª conhece muito bem, porque V. Exª
não conhece apenas o Pará, conhece o Brasil inteiro,
em especial o Estado que V. Exª tão bem representa
aqui, o Estado de Rondônia.
Então, foi o Senador Valdir Raupp que acolheu
essa emenda e, na mesma altura – e o Pará tem que
ser agradecido a V. Exª, Senador Valdir Raupp –, outra
emenda do Senador Flexa Ribeiro que estabelecia a
ferrovia EF-170, ligando Cuiabá a Santarém. Naquela
altura, Senadora Ana Amélia, em 2008, quando fiz a
emenda, disseram: “Ah, mas não tem nem a estrada,
nem a rodovia – a rodovia não tem prazo para ser concluída – e já está pensando em ferrovia?” Eu disse:
“Deixa a ferrovia no Plano Nacional de Viação, porque
um dia ela vai se tornar realidade. Agora, com o incremento do sistema ferroviário, do modal ferroviário, para
essa ferrovia, que era um sonho tão distante, e nós
talvez nem tivéssemos condições de alcançar o estu-
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do, está sendo, por determinação do Governo Federal,
já estudado o seu traçado, quer dizer, está em estudo.
Mas a EF-151, que liga Açailândia a Barcarena, Porto
de Vila do Conde, a que me refiro hoje, está prestes a
se tornar realidade.
Participamos de duas reuniões participativas, que
é o nome que a ANTT deu para as audiências públicas.
Na primeira reunião, que ocorreu no dia 14 de
março, em Belém, no Hangar Centro de Convenções,
estiveram presentes o Governador do Pará em exercício, Helenilson Pontes; o Secretário Especial de Produção, Sidney Rosa; o Secretário de Estado de Indústria
e Comércio e Mineração, David Leal; os diretores da
ANTT, o Diretor-Geral em exercício, Dr. Jorge Bastos,
o diretor Carlos Nascimento; Marcelo José Barbosa
Amorelli, assessor da diretoria e responsável pela
apresentação; Emidio Adonias Santana Mota, também
assessor da diretoria; e Jacqueline Dayana Pereira,
assessora da diretoria.
Ontem, nós tivemos aqui a segunda reunião participativa.
Lá em Belém, também estiveram presentes o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará,
Deputado Estadual Márcio Miranda, e os Prefeitos dos
Municípios onde a ferrovia irá passar: o Prefeito de Paragominas, o Paulinho, o Paulo Tocantins, do PSDB;
a Prefeita de Rondon, Cristina Malcher, também do
PSDB; a Prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho,
também do PSDB; o Prefeito de Barcarena, Carlos Vilaça, do PSC; além do Vice-Prefeito de Itinga, o Bosco,
e vereadores de todos esses Municípios. Para alguns
deles, como Paragominas e Barcarena, quase havia
quórum para a sessão da câmara municipal, tal era o
número de vereadores presentes.
Na segunda reunião participativa, ontem, aqui,
em Brasília, representando o Estado do Pará, estava o
Secretário de Indústria, Comércio e Mineração, David
Leal. Toda a Diretoria da ANTT, a que já me referi anteriormente, estava presente nessa segunda reunião
participativa. Também estava presente o Presidente da
Associação Nacional dos Usuários do Transporte de
Carga (Anut), Luís Henrique Valdez; o Presidente da
Valec, Josias Sampaio Júnior, que compôs a Mesa de
abertura da reunião participativa; o Diretor da Companhia Docas do Pará, Carlos José da Silva; o Prefeito
de Moju, Deodoro Pantoja, o Ie-ié, também do PSDB;
o Prefeito de Dom Eliseu, Joaquim Nogueira; e, novamente, mais uma vez presente, a Prefeita Cristina
Malcher, de Rondon do Pará; além de vereadores e
empresários. A Associação Comercial e Industrial de
Marabá esteve representada pelos seus diretores – e
aqui quero saudar o Diretor Gilberto.
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Eu quero aqui fazer um relato, Senadora Ana
Amélia, dessas duas reuniões da maior importância.
Nessas reuniões, foi apresentado o projeto que vai
direcionar as empresas interessadas em participar da
licitação através de uma subconcessão da Valec. Quem
tem a concessão dessa ferrovia é a Valec, mas a Valec
vai, através de uma licitação, colocar a possibilidade,
como já o fez em outros trechos da Norte-Sul, de uma
subconcessão. Com isso, a expectativa é que, ainda no
final deste primeiro semestre e no início do segundo
semestre, tenhamos o início efetivo da construção da
ferrovia. Depois, eu vou dizer, Senador Raupp, qual a
importância dessa ferrovia.
Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Valdir Raupp (Bloco/PMDB – RO) – Eu pediria que a Nobre Presidente, tendo em vista que há
poucos oradores para falar, pudesse dar depois, mais
à frente, um pouco mais de tempo para o Flexa, pois
vou fazer um aparte a ele aqui. Muito obrigado. V. Exª
teve visão de futuro, e, talvez, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o que faltou no passado aos nossos
governantes, num passado distante, foi esse planejamento estratégico, esse planejamento de futuro. V. Exª
teve essa visão com as duas emendas apresentadas
ao meu relatório, que acatei, por saber também que
a nossa Região Norte esteve, ao longo do tempo, esquecida. Eu mesmo coloquei que não estava também
naquele projeto que veio do Governo a Rodovia Vilhena-Porto Velho e Porto Velho-Rio Branco-Cruzeiro do Sul
para ligar às ferrovias peruanas, e hoje nós já estamos
trabalhando nos estudos de Vilhena a Porto, porque
de Lucas do Rio Verde a Vilhena, passando aqui por
Tocantins, já está contemplada nos projetos e estudos
do PAC. Eu consegui, no ano passado, colocar também
esse trecho de Vilhena a Porto Velho. Já passam por
ali mais de cinco milhões de toneladas de soja indo
do Mato Grosso. Existem três terminais graneleiros
em Porto Velho – da Maggi, da Cargill e da Bunge –,
fora o porto organizado de cargas de Porto Velho, e a
tendência é ampliar. Hoje mesmo, eu tive uma reunião
com o Blairo Maggi, com o grupo dele, o Grupo Maggi, e toda a equipe técnica do Grupo, porque ele vai
investir em torno de R$200 milhões num novo terminal
graneleiro em Porto Velho. É a soja do Mato Grosso
e de Rondônia sendo escoada pelo Rio Madeira, via
Itacoatiara, onde atracam navios de grande capacidade. Então, parabéns a V. Exª pela luta em defesa do
Estado do Pará, por essas duas ferrovias. Não tenho
nenhuma dúvida, pela pujança, pela produção do Estado do Pará, do Estado de Rondônia, de Mato Grosso
e de outros Estados do Norte, de que essas ferrovias
e esses projetos todos vão se tornar uma realidade,
porque é uma necessidade, desafogando os portos do
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Sul e Sudeste do País, como o Porto de Paranaguá,
que não comporta mais, e o Porto de Santos, assim
como outros portos mais antigos do nosso País. É lógico que essas ferrovias e esses portos do Pará e de
Rondônia vão cada vez ter mais procura, para poder
descolar esse eixo do transporte mais longínquo, mais
caro e mais oneroso que os nossos portos, ferrovias e
rodovias do Norte do País. Parabéns a V. Exª!
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
Eu que agradeço, Senador Raupp. O aparte de V. Exª
enriquece o pronunciamento e me motiva.
Eu não quero sair do tema do pronunciamento de
hoje, mas V. Exª traz à baila um tema da maior importância que são as hidrovias. V. Exª falou da Madeira-Mamoré, da Madeira-Amazonas. Temos de falar da
Araguaia-Tocantins, da Teles Pires-Tapajós.
Ainda o Valor Econômico de hoje traz uma matéria em que as grandes empresas exportadoras descobriram Miritituba. Miritituba é um porto no oeste do
meu Estado, onde quase termina Santarém-Cuiabá,
no Rio Tapajós.
Todas essas grandes empresas tradings do agronegócio de soja, tanto do grupo Maggi, do Senador
Blairo Maggi, como a Cargill, a Bunge, estão também
instaladas em Miritituba ou se instalando em Miritituba, porque não há mais como conviver com o que
está acontecendo hoje. Os caminhões não chegam ao
Porto de Paranaguá, e o Brasil perde produtividade –
vou me referir a isso mais à frente – ao insistir em sair
pelo modal rodoviário em vez de ir pelo ferroviário ou
pelo hidroviário, cuja relação é de 1, 4, 8 no custo do
transporte.
Agradeço a V. Exª e retorno ao tema da Ferrovia
151, ligando Açailândia a Porto de Vila do Conde, em
Barcarena.
O objetivo das duas reuniões foi colher contribuições para as minutas de edital e contrato e para os
estudos preliminares para a concessão do trecho ferroviário entre Açailândia, no Maranhão, e Porto de Vila
do Conde, no Município de Barcarena, no meu Estado
do Pará, compreendendo cerca de 480 quilômetros. Os
interessados em contribuir para as minutas de edital e
contrato e os estudos preliminares para a concessão
do trecho ainda podem fazê-lo por escrito, na página
da ANTT, até o próximo dia 1º de abril.
Após essa etapa, será então lançado, entre maio
e junho, segundo informações da ANTT, o edital na
sua versão final. A sessão pública deverá ocorrer em
junho, e a assinatura do contrato de concessão, até
setembro deste ano de 2013. Deus queira, Senador
Raupp, que esse cronograma da ANTT realmente se
realize, porque teremos, como disse, em meados do
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segundo semestre de 2013, o início efetivo da implantação da ferrovia.
O trecho citado tem a previsão de ser concluído
em quatro anos, a partir da data de assunção pela
empresa vencedora. O investimento previsto é de
R$2,6 bilhões.
Até questionei, Senadora Ana Amélia, com a
ANTT, se esse prazo de quatro anos era em função
técnica para construir os 480 quilômetros ou orçamentária. O Diretor da ANTT, Carlos Nascimento, disse que é questão técnica e que não dá para construir
em menos tempo. Eu disse, então, que o Brasil tem
que avançar, porque, na China, uma ferrovia de 480
quilômetros é construída em um ano.
Então, tenho certeza absoluta de que temos qualificação técnica, capacidade técnica de fazer o que se
faz na China também. Se não é questão orçamentária, então podemos diminuir esse prazo, encurtar esse
prazo, pelo menos, para dois anos e não quatro anos.
E quero aqui me referir a algumas propostas que
foram levadas a essas duas reuniões participativas.
Quero deixar registrado aqui, nos Anais do Senado, que essa ferrovia, ligando, como eu disse, Açailândia
a Barcarena, não pode levar em consideração apenas
o menor caminho. O menor caminho entre dois pontos
é uma linha reta. Nem sempre essa linha reta atende
aos anseios da sociedade. E eu disse, nas audiências, Senador Raupp, que, antigamente, se implantavam projetos no Brasil só pela vertente da técnica, da
necessidade do projeto – técnica econômica. Então,
foi feito assim em Tucuruí. Vamos fazer Tucuruí aqui.
Hoje é diferente. Hoje, para se implantar um projeto desses, é preciso ter, evidentemente, a parte
econômica e técnica para viabilizar o projeto – não se
pode abrir mão disso –, mas também a vertente ambiental, que tem que estar dentro dos princípios de
atendimento ao meio ambiente, e, principalmente, a
vertente social, ou seja, tem que atender à população.
Então, eu disse, na audiência, que o Pará não podia
mais sofrer, Senadora Ana Amélia, o que passou com
o Linhão de Tucuruí.
O paraense, a população do meu Estado ficou
décadas vendo a energia passar nos linhões. V. Exª
precisava ver, Senadora Ana Amélia, que a energia
emite um ruído, um zumbido. A população ficava aqui
embaixo, ouvindo o zumbido da energia, com o linhão
passando lá em cima, e usava lamparinas ou geração
a diesel, porque não fizeram as estações, as subestações de rebaixamento. Ora, isso não acontece, não
pode acontecer mais no momento atual.
Então, eu quero alertar, e fiz isso a ANTT, que
essa ferrovia – não basta ligar os dois pontos – tem
que atender ao planejamento estratégico de desen-
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volvimento do Estado do Pará; ela tem que atender à
vocação, à vantagem, ao desenvolvimento econômico
do Estado e dos Municípios por onde ela vai passar.
Nós vamos precisar, pelo menos, de três estações intermediárias para que os Municípios possam levar até
a ferrovia as suas cargas, a sua produção e os passageiros possam acessar também a ferrovia no trecho
ao longo dos 480 quilômetros.
Então, isso é importante e está registrado.
O Governo do Estado, o Governador Simão Jatene e o Governador Helenilson Pontes, em exercício,
encaminharão à ANTT um documento registrando isso,
para que fique definitivamente acertado que o Estado
do Pará tem que ser ouvido com relação ao traçado e
com relação ao objetivo final da ferrovia.
Quero também deixar aqui o nosso apoio a uma
solicitação apresentada, na audiência de ontem, pela
Associação Industrial e Comercial de Marabá. Eles
levaram uma solicitação para que o trecho da ferrovia
que liga Marabá até Açailândia – uma ferrovia da Vale
do Rio Doce, hoje Vale; uma ferrovia privada...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Não
há como essa ferrovia não ser integrada ao sistema
norte-sul. De tal forma que, em vez de ser Açailândia-Barcarena, seja Marabá-Açailândia-Barcarena.
Deixei também esse registro lá na audiência
para que o Presidente Bernardo Figueiredo, da EPL,
a Valec e a ANTT possam ver de que forma integrar
esse trecho, porque, como é uma rodovia privada da
Vale, ela transporta quem ela quer, quando ela quer e
pelo preço que ela quer. Então, todos os empresários
daquela região, que é uma região que explode em
crescimento e tem polo em Marabá, não querem e
solicitam que isso não continue, porque é um entrave
para o desenvolvimento do nosso Pará. Tem que ser
uma ferrovia integrada a esse sistema.
Quero também aqui dizer, rapidamente, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia...
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
iria fazer alguns outros comentários sobre a diferença
entre o transporte ferroviário, o transporte rodoviário e
o hidroviário. Em função de o meu tempo ter encerrado,
vou pedir dois minutos para poder concluir.
Quero dizer que farei dois projetos. Em 2000,
ainda no governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, tinha o PLC nº 18, de 2000. Esse PLC foi
aprovado com a relatoria do saudoso Senador Eliseu
Resende, em 17 de dezembro de 2008.
E, naquela época, Senador Valdir Raupp, fiz uma
emenda, que o Senador Eliseu Resende também acatou, contemplando o Porto do Espadarte, porque essa
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ferrovia, que liga Açailândia a Barcarena, tem de fazer
Barcarena-Porto de Espadarte, que é o futuro porto de
exportação para o Brasil. Então, eu fiz essa emenda,
colocando, no Plano Nacional de Viação, o Porto de
Espadarte. Foi aprovada aqui e na Câmara. Lamentavelmente…
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – …
a Presidenta Dilma vetou o Porto de Espadarte. Vou
refazê-la. Já que não conseguimos derrubar os vetos,
eu vou refazer a emenda para colocar de novo o Porto
de Espadarte, como farei, também, uma emenda estendendo a ferrovia de Barcarena até Porto de Espadarte.
Já está acertado, com a EPL e com…
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) –
… a ANTT e a Valec, que o concessionário do trecho
de Açailândia a Barcarena também terá o direito, no
futuro, do trecho de Barcarena até Espadarte. Farei
a emenda para colocar no Plano Nacional de Viação
esse trecho mais à frente, que é da maior importância
para o meu Estado.
Quero aqui, Senadora Ana Amélia, agradecer
a V. Exª e dizer que essa notícia é auspiciosa para o
Pará e para o Brasil.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – O
Porto de Vila do Conde vai ajudar a escoar, seja pela ferrovia, seja pela hidrovia do Tocantins, seja pela rodovia
Santarém-Cuiabá, seja pela ferrovia Santarém-Cuiabá.
Tudo vai escoar em um dos portos. Vai ser Miritituba,
Santarém, Vila do Conde. Vamos ter a possibilidade
de ajudar o Brasil, para desatar o nó do gargalo da
infraestrutura que hoje existe no País.
E há um dado importante, só para ficar registrado,
já que se fala tanto da questão do gargalo da infraestrutura. Este dado é muito importante aqui, Presidenta.
(Soa a campainha.)
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O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A
relação de investimento proporcional ao PIB do Brasil
e da China. O Brasil usou 0,33% do PIB; o Ministério
dos Transportes usou 0,33% do PIB, em 2011, e aplicou tão somente R$13,5 bilhões. Em 2012, 0,21%, com
R$9,2 bilhões. E aí querem desatar o nó logístico. A
China, Presidenta Ana Amélia, aplicou 13,4% do PIB.
Vou repetir: o Brasil, em 2012, 0,21% do PIB.
(Soa a campainha.)
O SR. FLEXA RIBEIRO (Bloco/PSDB – PA) – A
China, em 2012, 13,4% do PIB; e a Índia, 6% do PIB.
Não há como desatar o nó com investimentos tão insignificantes como faz o Governo atual.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Flexa Ribeiro, o Sr.
Valdir Raupp deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Flexa Ribeiro. V. Exª, que
representa o Estado do Pará, aborda um tema crucial,
que é a questão da logística, especialmente na Região
Norte do País.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 217, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 255, inciso II,
alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja ouvida, também, a Comissão
de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação
e Informática – CCT, sobre o PROJETO DE LEI DO
SENADO Nº 085, de 2013, que “Proíbe a cobrança
de roaming nacional ou adicional por chamada, em
localidades atendidas pelas mesmas redes das operadoras de telefonia móvel contratada”.
Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador
Walter Pinheiro.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 219, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, ao Município de
Maraã, que comemora no dia 25 de Março de 2013,
bem como seja encaminhado o referido voto ao Prefeito
senhor Cícero Lopes da Silva, no seguinte endereço:
Prefeitura: Av. Castelo Branco, 110 – Centro. Maraã/
AM. CEP: 69.490-000.
Justificação
Maraã é um município brasileiro do interior do estado do Amazonas, Região Norte do país. Pertencente à
Mesorregião do Norte Amazonense e Microrregião de Japurá, localiza-se a noroeste de Manaus, capital do estado,
distando desta cerca de 615 quilômetros.
Sua população, estimada pelo IBGE em 2012,
era de 17 596 habitantes, sendo assim o quadragésimo primeiro município mais populoso do estado do
Amazonas e o mais populoso de sua microrregião.
Sua produção agropecuária é baseada no cultivo de
mandioca, arroz, banana e cítricos.
Além da extração de madeira, borracha e castanha, a pecuária é outra atividade de destaque, representada principalmente por bovinos e suínos com
produção de carne e de leite destinada ao consumo
local. Praticada de forma artesanal, a pesca é abundante, suprindo as necessidades da população local
e sendo exportada aos municípios vizinhos. A denominação “Maraã” provém do igarapé de mesmo nome,
cuja foz, no Japurá, está situada a sede do município.
O município de Maraã é banhado pelo rio Japurá, que
o atravessa de um extremo a outro. Quando o Cel. Joaquim Tonico Valente era Governador (1763-1779) da
Capitania, foram fundadas nas margens do Japurá, em
território hoje do município de Maraã, as povoações de
Santo Antonio do Mapiri, São Matias e São Joaquim
do Macapiri, atualmente desaparecidas.
A denominação “Maraã” provém do igarapé de
mesmo nome, cuja foz, no Japurá, está situada a sede
do município. O município de Maraã é banhado pelo rio
Japurá, que o atravessa de um extremo a outro. Quando
o Cel. Joaquim Tonico Valente era Governador (17631779) da Capitania, foram fundadas nas margens do
Japurá, em território hoje do município de Maraã, as
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povoações de Santo Antonio do Mapiri, São Matias e
São Joaquim do Macapiri, atualmente desaparecidas.
Na cultura atualmente vem se destacando o FESTIVAL DOS BOTOS DE MARAÃ, que acontece no final
do mês de Julho, levando para o remanso os Botos
Tucuxi e Vermelho, quando chega nos meses próximos
do festival a cidade fica toda divida, e a animação toma
conta dos moradores e visitantes que vem prestigiar
o nosso festival, mais não é o festival dos botos que
engrandece a nossa cultura, mais tambem a festa da
padroeira Nsa. da Conceição, o Anivérsario da Cidade,
as Festas Juninas e muito mais.
No lazer, Maraã também se destaca com suas
belas praias que surgem com a chegada do verão e a
seca dos rios, os moradores e visitantes lotam as praias
para se refrescar e aproveitar o sol nos domingos. pra
quem gosta de tranquilidade, uma opção é Orla de
Maraã, construída recentemente é uma opção de lazer tanto de dia quanto a noite, no local encontramos
bares, lanches e restaurante, duas quadras de areia
uma pista de cooper, e muito mais.
Parabéns ao Município Maraã, a princesinha do
Japurá!.
Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO
Nº 220, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Município de Japurá,
que está comemorando 49 anos, no dia 30 de Março
de 2013, bem como seja encaminhado o referido voto
ao Prefeito senhor Raimundo Guedes dos Santos, no
seguinte endereço: Prefeitura: Av. Amâncio, s/n – Centro. Japurá/AM. CEP: 69.495-000.
Justificação
Japurá é um município brasileiro localizado no
interior do estado do Amazonas.
Pertencente à Mesorregião do Norte amazonense microrregião homônima. De acordo com estimativas
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
sua população é de 7.448 habitantes em 2012, o que faz
do município o menos populoso do estado. O município
recebe esse nome devido ao rio Japurá, afluente do rio
Solimões e um dos mais importantes rios do estado.
O rio Japurá atravessa todo o território do município de um extremo ao outro, apresentando uma largura
de 2 quilômetros. Suas águas são límpidas, contrastando com as do rio Solimões, que se apresentam de
maneira barrenta.
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Sua população estimada em 2011 era de 7 388 habitantes. Ponto logístico estratégico, situado entre as
bacias do rio negro e solimões, formando uma ligação importante, podendo ser explorado futuramente
para desenvolvimento da região. Possui uma área de
56.042,99 km². A flora e a fauna são importantes. Na
primeira a seringueira e madeira são de boas qualidades. E na segunda destacam-se pelas suas várias
espécies de peixes e aves (patos, marrecos, gansos
e perus).
Parabéns a população japuraense!.
Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

em 2005) e “Expressões do mundo do trabalho contemporâneo: um olhar para os trabalhadores do parque
industrial de Manaus”, editado pela Edua (editora Edua,
2010). Além disso, possui dezenas de artigos publicados em periódicos científicos e desenvolve atividades
de pesquisa junto à universidade. O acritica.com tentou
contato com a reitora, mas não obteve sucesso, pois a
mesma encontrava-se, na noite desta segunda-feira,
participando de uma atividade acadêmica.
Parabéns Dra. Márcia Perales por se tornar a
mais nova Imortal.
Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.

REQUERIMENTO
Nº 221, DE 2013

REQUERIMENTO
Nº 222, DE 2013

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, a Márcia Perales,
que foi eleita membro da Academia Amazonense de
Letras, no dia 25 de Março de 2013, bem como seja
encaminhado o referido voto no seguinte endereço:
Academia Amazonense de Letras: Av. Ramos Ferreira,
1009 - Centro Manaus - AM, 69010-120.

Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, ao Partido Comunista
do Brasil – PCdoB, pelo seu aniversário de 91 anos de
fundação, ocorrido no dia 25 de Março de 2013, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente
do PCdoB senhor Renato Rabelo no seguinte endereço: Rua Rego Freitas, 192 – Bairro República – São
Paulo/SP. CEP: 01.220-010.

Justificação
A doutora em Serviço Social e reitora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Márcia Perales
Mendes Silva, 48, foi eleita, no dia 25 de Março de
2013, a mais nova imortal da Academia Amazonense
de Letras, com 19 votos. Ela ocupará a 40ª vaga que
pertencia ao poeta amazonense Luiz Bacellar, o qual
morreu, em setembro de 2012, aos 84 anos, vítima de
câncer no pulmão.
A posse da nova imortal deve ocorrer, conforme
regimento interno da entidade, em até seis meses.
Concorreram ao cargo junto a Perales outros três candidatos: Padre João Mendonça – que teve 16 votos -, e
os escritores Diogo Melo e Cláudio Fonseca. Os dois
últimos não foram votados.
Dra. Perales é formada pela Ufam em Serviço
Social, tem especialização em Educação e mestrado
e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).
Ela ocupou, por quatro anos, o cargo de pró-reitora de Extensão e Interiorização na UFAM e, há
três anos e meio, atua como reitora da instituição, figurando, hoje, como candidata à reeleição ao cargo.
Nascida em 27 de abril de 1964, Perales leva no
currículo duas publicações de peso de sua autoria,
conforme informações da Academia: “O assistente social e as mudanças no mercado do trabalho” (autora e
organizadora – publicado pela Editora da Ufam, Edua,

Justificação
Fundado em 1922, o Partido Comunista do Brasil é o partido mais antigo do país. Viveu 60 anos na
clandestinidade. Em 1962, rechaçou o oportunismo
de direita, reorganizou-se, adotando a sigla PCdoB,
e realçou sua marca revolucionária. Muito perseguido
pelo regime militar, dirigiu a Guerrilha do Araguaia em
1972 a 1975. Ao fim da ditadura, alcançou a legalidade. Vive hoje uma das suas fases mais promissoras.
O PCdoB guia-se pela teoria científica de Marx,
Engels e Lênin, e desenvolvida por outros revolucionários. Procura aplicá-la criativamente a realidade do
Brasil e desenvolvê-la sem cessar.
O princípio básico da organização do PCdoB
é o centralismo democrático, que estimula a expressão das pessoas de forma livre e responsável para a
construção das orientações partidárias sob um único
centro dirigente e no qual as decisões tomadas são
válidas para todos, subordinando o interesse individual ou da minoria ao do coletivo, ou da maioria. Assim,
o Partido age como um todo uno, onde a unidade de
ação é sua força.
O PCdoB é um partido com convicções, princípios e compromisso que quer um Brasil socialista,
um país verdadeiramente democrático e soberano. A
conquista deste objetivo estratégico passa pela vitória
da linha política aprovada na sua 9ª Conferência Na-
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cional: atuar pelo êxito do governo Lula na realização
das mudanças.
No âmbito do governo da presidenta Dilma e em
unidade com partidos aliados, o PCdoB é corresponsável pelas vitórias do povo brasileiro, alcançadas nos
marcos dos governos progressistas instalados no país
a partir da primeira eleição de Lula.
Parabéns a todos os socialistas, os de saudosa
memória e os contemporâneos: parabéns ao Partido
Comunista do Brasil.
Sala das Sessões, 27 de março de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
REQUERIMENTO
Nº 223, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, seja apresentado pelo Senado Federal, voto de pesar pelo falecimento
do Padre Renzo Rossi, apresentando condolências à
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB.
Justificação
Faleceu nessa última segunda-feira, dia 25 de
março, às seis horas da manhã em Florença na Itália
o Padre Renzo Rossi.
Nascido na Itália Renzo Rossi tornou-se padre
ao completar 23 anos. O sonho de ajudar as pessoas
mais pobres em outra região do mundo fez com que
ele viesse morar no Brasil em 1965. Estabeleceu-se
em Salvador onde atuou ativamente nas comunidades
de São Caetano e Fazenda Grande.
Certo dia foi procurado por familiares do preso
político Benjamim Ferreira de Souza, detido na Penitenciária Lemos Brito, que lhe pediam assistência
e conforto espiritual naqueles tempos tão sombrios.
A partir daquele momento sua trajetória missionária passaria a ser marcada profundamente por um
trabalho pastoral dedicado aos presos políticos e as
suas famílias, e a uma luta diuturna e incansável contra a violência, as torturas e ao arbítrio.
Depois de andar pelas cadeias brasileiras, em
1978 foi à Europa com a missão de organizar a pressão para uma anistia ampla, geral e irrestrita. Em 1979,
ajudou financeiramente na fuga de Theodomiro dos
Santos. Padre Renzo deixou o Brasil em 1997, mas
manteve sempre contato com a nossa terra, nos visitando regularmente.
A história do Padre Renzo será contada em um
documentário Inspirado no livro As asas invisíveis do
padre Renzo, do jornalista e escritor e deputado federal baiano Emiliano José, e que será produzido pela
TVE, em parceria com a TV Brasil.
Longa vida à memória do Padre Renzo Rossi!
Sala das Sessões, – Senador Lídice da Mata.
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REQUERIMENTO
Nº 224, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, seja apresentado pelo
Senado Federal, a inserção em ata de Voto de Congratulações e Aplausos ao município de Salvador, em
homenagem aos 464 anos da fundação da Cidade de
Salvador, bem como seja encaminhado o referido voto
à Câmara Municipal e à Prefeitura de Salvador.
Justificação
Em 29 de março de 1549, Tomé de Souza, importante militar e político português, nomeado governador-geral, desembarcou em Salvador, na localidade
atualmente denominada praia do Porto da Barra. Trazia consigo um Regimento (que ficou conhecido como
Regimento Tomé de Souza) mandado redigir pelo rei
de Portugal, dom João III, que estabelecia as normas
jurídicas a vigorar na Colônia, e a determinação de “erguer uma fortaleza e uma povoação” na Baía de Todos
os Santos. Surgia, assim, a cidade de São Salvador,
primeira capital do Brasil-Colônia.
Primeira Capital de nosso Brasil, hoje uma metrópole de quase três milhões de habitantes, terceira
capital mais populosa do país. Salvador é conhecida
internacionalmente pelo seu carnaval, festas populares
e pelo mais importante patrimônio edificado barroco
das Américas, tombado pela UNESCO, em 1985, como
Patrimônio da Humanidade.
Em decorrência de injustiças históricas, sobretudo
herdadas do regime escravista oficialmente vigente no
país por mais de trezentos anos, a cidade é também a
que apresenta índices alarmantes de exclusão social,
constatáveis nas condições precárias de suas habitações nos bairros periféricos, alta taxa de desemprego,
baixa renda e escolaridade.
Salvador é a cidade mais negra do mundo fora da
África! Mais de 80% da população é afrodescendente.
A comida, a religião, a cultura, a música, a dança e a
arte provenientes dos povos africanos são manifestações que marcam fortemente a identidade histórica e
a face reconhecida pelos brasileiros e pelos povos de
todo o mundo da cidade de Salvador.
Salvador se consolidou como um dos mais importantes polos turísticos do país pela sua história,
cultura e belezas naturais. Convém ressaltar o empenho da Secretaria de Turismo e a Bahiatursa, órgãos
oficiais de turismo do estado, na divulgação da cidade
no Brasil e no exterior, além da captação de eventos,
voos internacionais, empreendimentos na área de hotelaria, entre outras ações, para fortalecer e ampliar a
atividade turística em Salvador e no estado da Bahia.
Hoje Salvador oferece várias modalidades de turismo,
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a exemplo de turismo étnico-afro, turismo náutico, turismo cultural e turismo de negócios.
Mesmo nessa data festiva é preciso que se diga
também que Salvador é uma cidade que terá de superar muitos pontos críticos que hoje dificultam o seu
desenvolvimento social, político e econômico, condição
indispensável para a melhoria da qualidade de vida da
população, propiciando a todos os soteropolitanos a
alegria e o bem-estar de viver em seu espaço urbano.
Salvador é uma cidade caracterizada pela falta
sistemática de planejamento. Houve apenas duas experiências de grande magnitude nessa área. A primeira
deu-se na década de 1940, com o EPUCS – Escritório
do Planejamento Urbanístico da Cidade do Salvador,
cujo trabalho ficou conhecido como Plano Mário Leal
Ferreira, em homenagem ao seu coordenador e a outra experiência em meados da década de 1970, surge
um novo esforço de planejamento com a elaboração
do PLANDURB – Plano de Desenvolvimento Urbano
da Cidade do Salvador e do EUST – Estudo de Uso
do solo e Transportes da Região Metropolitana de Salvador, financiado pela Finep.
Nada de significativo, em termo de planejamento,
aconteceu desde então.
A aprovação do plano Diretor de Desenvolvimento
Urbano da cidade do Salvador sempre gerou polêmicas.
O primeiro projeto aprovado foi em 2004 (Imbassay),
sem a divulgação das informações e dos documentos, nem a participação da população nas discussões.
Na administração seguinte, 2005, (João Henrique), iniciou-se o debate e a revisão sobre o PDDU
da cidade. Em fevereiro de 2008, foi sancionado pelo
prefeito, o projeto que na madrugada do dia 28 de
dezembro foi aprovado numa conturbada sessão na
Câmara de Vereadores.
Em 2012, na segunda gestão de JH, foi aprovado o PDDU da Copa e a nova LOUS (Lei Orgânica
de Uso e Ordenamento do Solo) apesar da grande
mobilização dos segmentos organizados da cidade
e entidades com o CREA que alegou irregularidades
e possíveis ilegalidades na aprovação da nova Lous
e também se mostrou contrária à aprovação das mudanças no PDDU da Copa.
Enfim, segundo, denúncias veiculadas na imprensa essas alterações favorecem as grandes incorporadoras em detrimento dos interesses da população
de Salvador.
Salvador é uma das doze cidades-sedes da Copa
de 2014 e também da Copa das Confederações que
será realizada entre 15 e 30 de junho de 2013.
Grandes esforços vem sendo desenvolvidos pelo
Governo Federal e Estadual em apoio à Prefeitura Municipal. Destacamos entre esses esforços a conclusão
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da Arena Fonte Nova. O empreendimento é uma Parceria Público-Privada entre o Governo do Estado e a
Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) concessionária formada pelas empresas Odebrecht Participações e Investimentos e OAS. Com capacidade para
50.000 pessoas terá sua inauguração num certamente
histórico BA-VI, no próximo domingo dia 07 de abril.
Como prefeita que fui, com muito orgulho, de minha cidade, hoje senadora, renovo aqui nesta moção
que apresento ao Senado Federal meu compromisso,
que é um compromisso de vida para que enfim Salvador se torne realmente, além de cidade-mãe do Brasil,
uma cidade-mãe para os soteropolitanos e de todos
que a visitam e a admiram.
Sala das Sessões, – Senadora Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
N° 225, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do
Regimento Interno, requeiro sejam solicitadas ao Sr.
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento as seguintes informações:
1. Existe levantamento oficial sobre a situação
dos abatedouros clandestinos de animais no
Brasil? Detalhar.
2. Quais são os programas, serviços e políticas
públicas de combate e fiscalização ao abate
clandestino de animais no Brasil sob a responsabilidade do Ministério? Detalhar.
3. Quais são os resultados das auditorias do
Ministério nos serviços de inspeção e fiscalização dos Estados, DF e Municípios quanto
aos produtos de origem animal?
4. Quais são os resultados das fiscalizações
do Ministério na inspeção de produtos de origem animal dos últimos 2 (dois) anos em todo
o País?
5. No tocante à cidade de Vazante, MG, o Ministério tem ou teve conhecimento dos abatedouros clandestinos de animais instalados
naquele município?
6. Que medidas concretas já foram ou serão
tomadas para identificar os responsáveis pelos abatedouros?
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7. Que providências o Ministério da Agricultura vai adotar com relação aos abatedouros
identificados no município?
8. Já foram ou serão adotadas medidas de responsabilização cível, administrativa e criminal
do Município e dos responsáveis pelos abatedouros clandestinos do município de Vazante?
9. Já foram identificados os compradores ou
comercializadores das carnes produzidas nos
abatedouros de Vazante? Uma vez identificados, quais medidas de responsabilização
serão adotadas?
Justificação
Denúncia da Revista Veja, de 27 de março de
2013, intitulada “Cabeças Cortadas”, revela a existência de abatedouro clandestino de gado na cidade
de Vazante (MG) e informa que cerca de “um terço da
produção bovina consumida pelos brasileiros” provém
de corte ilegal de carne. A reportagem menciona, também, que o próprio Ministro teria conhecimento do fato,
o que agrava sensivelmente a situação, uma vez que a
conduta dos responsáveis pelo matadouro pode configurar ilícito penal previsto no artigo 7º, inciso VII, da
Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, in expressis:
Art. 7º. Constitui crime contra as relações de
consumo:
(...)
IX - vender, ter em depósito para vender ou
expor à venda ou, de qualquer forma, entregar
matéria-prima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos,
ou multa.
Na mesma linha, o Código de Defesa do Consumidor aponta para a proibição total e absoluta de
comercialização de “qualquer produto ou serviço em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos
oficiais competentes.” (art. 39, inc. VIII).
Portanto, considerando a necessidade de esta
Casa ter uma noção real e concreta da situação atual das políticas e dos serviços públicos que visem à
garantia da origem de produtos animais, em particular relacionados à atuação dos órgãos e autoridades
públicas no município citado pela reportagem, requeremos as informações acima.
Sala das Sessões, de março de 2013. – Senador
Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
(À Mesa, para decisão)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 226, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, inserção em
ata de voto de pesar e apresentação de condolências
à família pelo falecimento de Maria Cândida Portinari.
Justificação
É com grande pesar que registramos o falecimento de Maria Cândida Portinari, neta do artista plástico
Cândido Portinari, filha de João Cândido Portinari e
Maria Edina. Apresentamos condolências, solidariedade
e carinho à família da jovem, que tinha apenas 17 anos.
Sala das sessões, – Senador Inácio Arruda.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) –

ORDEM DO DIA
Consta da pauta da presente sessão, como item 1,
o Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013. Não tendo notícia de acordo de Liderança para a sua apreciação, a Presidência declara encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 3, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 3, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
autoriza para a safra 2011/2012 o pagamento
de valor adicional ao Benefício Garantia-Safra,
de que trata a Lei nº 10.420, de 10 de abril
de 2002; amplia para o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de que trata a Lei
nº 10.954, de 29 de setembro de 2004; e dá
outras providências. (proveniente da Medida
Provisória nº 587, de 2012).
Parecer sob nº 4, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Deputado Raimundo Gomes de
Matos (PSDB/CE); e Relator Revisor: Senador
Jayme Campos (DEM/MT), favorável, nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº 3, de
2013, que oferece.
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2
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 192, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174,
de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89, 100 e
114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 192, de 2011-Complementar, da Senadora Vanessa Grazziotin,
que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle das liberações dos recursos
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
3
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 289, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 289, de 2011-Complementar, dos Senadores Randolfe Rodrigues,
Romero Jucá, Valdir Raupp e Jorge Viana, que
altera o art. 2º e acrescenta os arts. 2ºA e 2ºB
à Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o
cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e dá
outras providências, para dispor sobre critérios de distribuição do Fundo de Participação
dos Estados e do Distrito Federal – FPE, e dá
outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
4
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 744, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 744, de 2011-Complementar, do Senador Marcelo Crivella, que
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre
o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e
dá outras providências, para dispor sobre os
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critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
5
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 761, DE 2011 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos do Requerimento nº 174,
de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 761, de 2011-Complementar, do Senador Ricardo Ferraço, que
altera a Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre
o cálculo, a entrega e o controle das liberações
dos recursos dos Fundos de Participação e
dá outras providências, para dispor sobre os
critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
6
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 35, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 35, de 2012-Complementar, do Senador Aloysio Nunes Ferreira,
que altera o art. 2º da Lei Complementar nº 62,
de 28 de dezembro de 1989, que estabelece
os critérios de rateio do Fundo de Participação
dos Estados-FPE e dá outras providências.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
7
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 89, de 2012-Complementar, do Senador João Vicente Claudino,
que estabelece critérios para a repartição dos
recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
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8
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 100, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 100, de 2012-Complementar, do Senador Francisco Dornelles,
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, as Leis nºs 5.172, de
25 de outubro de 1966, e 8.443, de 16 de julho de 1992, para estabelecer os critérios de
rateio do Fundo de Participação dos Estados
e do Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da CAE.
9
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 114, DE 2012 – COMPLEMENTAR
(Em urgência, nos termos
do Requerimento nº 174, de 2013 – art. 336, II)
(Tramitam em conjunto os Projetos de Lei
do Senado nºs 192, 289, 744 e 761, de 2011; 35, 89,
100 e 114, de 2012, todos Complementares)
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2012-Complementar, do Senador Cristovam Buarque,
que altera a Lei Complementar nº 62, de 28
de dezembro de 1989, que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega e o controle
das liberações dos recursos dos Fundos de
Participação e dá outras providências, para
incorporar o IDEB nos critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados e do
Distrito Federal – FPE.
Pendente de pareceres da CDR, CCJ e da
CAE.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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11
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
2º ao art. 52 da Constituição Federal, para estabelecer que os ocupantes de cargo público
que tiverem sua escolha aprovada previamente
pelo Senado Federal, nos termos do art. 52,
III, f, devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
12
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Requerimento nº 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 86, de 2011, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que cria
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
13
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
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do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
14
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento nº 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 61, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Eunício Oliveira, que cria Tribunal
Regional Federal com jurisdição nos Estados
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
15
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 101, de 2008 (nº 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Rubem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob nº 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
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16
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 60, de 2010, do Senador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 103 e 104, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Pedro Simon; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
17
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado nº 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob nºs 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Alfredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
18
REQUERIMENTO
Nº 116, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
116, de 2013, do Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 174, de 2010, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 375, 466 e 539, de 2009;
303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 137, 157, 214,
328, 334, 335, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
de 2011; 48, 49, 91 e 390, de 2012, a fim de
que tenha tramitação autônoma (benefícios
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).
19
REQUERIMENTO
Nº 161, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
161, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 105, de 2012, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (exoneração de fiança).
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, como
orador inscrito.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, a globalização
e a tecnologia têm imposto ao mundo contemporâneo
uma competição desenfreada nos mais variados campos de atividade, notadamente no campo empresarial,
em que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação
desempenham papel crucial no aumento da competitividade das nossas empresas. Não há chance, Srª
Presidenta, hoje em dia, de disputar espaço no inóspito
mercado global sem fazer pesados investimentos em
ciência e tecnologia. Todos os grandes países, todas
as grandes potências mundiais só se desenvolveram
por meio da ciência e da pesquisa. O último exemplo
foi o da Coréia do Sul, que há 30 anos era um país
subdesenvolvido e, hoje, é um país de primeiro mundo.
A China está entrando nessa era também, e muitos
outros países.
Foi pensando nisso que a Presidenta Dilma Rousseff lançou o Plano Inova Empresa. Como o próprio
nome indica, o plano se destina a tornar as empresas
brasileiras mais competitivas no mercado internacional,
por meio da inovação tecnológica e do consequente
aumento da sua produtividade.
Não se poderia pensar em ação mais oportuna.
O Plano Inova Empresa irá disponibilizar, neste ano e
no próximo, quase R$33 bilhões para que as empresas
brasileiras invistam em tecnologia e inovação. Serão
financiadas empresas de todos os portes dos setores
industrial, agrícola e de serviços.
O plano tem quatro linhas de financiamento para
as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação:
crédito para as empresas, R$20,9 bilhões; fomento a
projetos desenvolvidos em parceria entre empresas e
instituições de pesquisa, R$4,2 bilhões; participação
acionária em empresas de base tecnológica, R$2,2
bilhões; e subvenção econômica a empresas R$1,2
bilhão.
Do montante total destinado ao Plano, R$23,5
bilhões têm como endereço sete eixos estratégicos:
Agropecuária e Agroindústria; Energias; Petróleo e
Gás; Complexo da Saúde; Complexo Aeroespacial e
de Defesa; Tecnologia da Informação e Comunicação;
e Sustentabilidade Ambiental. Todos, projetos importantíssimos para o desenvolvimento do nosso País.
A linha de crédito para empresas oferecerá, como
já disse, R$20,9 bilhões, com taxas de juros subsidiadas variando entre 2,5% e 5% ao ano, em prazo de
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12 anos para pagamento do empréstimo, com quatro
anos de carência. Com quatro anos de carência! Olhem
só, vou até repetir: 2,5% e 5% ao ano, em prazo de
12 anos para pagamento do empréstimo, com quatro
anos de carência. Esses financiamentos ficarão a cargo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação.
Preocupado com pequenas empresas que atuam
em setores estratégicos não abrangidos pelo Plano
Inova Empresa, o Governo também criou uma linha
de crédito de R$5 bilhões, para atender a essas empresas, uma ação importante de fomento com foco
bastante dirigido.
Também participarão do Inova Empresa a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a Agência Nacional
de Energia Elétrica (Aneel), a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e o Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Num
esforço conjunto, essas instituições aportarão recursos da ordem de R$7,9 bilhões no desenvolvimento
tecnológico da cadeia produtiva de petróleo e gás; em
energias renováveis; em pesquisa e desenvolvimento
em telecomunicações; e em apoio ao micro e pequeno empresário.
O Plano Inova Empresa será coordenado por um
comitê gestor composto pela Casa Civil da Presidência
da República, pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia
e Inovação, da Fazenda e da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, e pela Secretaria de Micro
e Pequena Empresa. Participarão também do comitê
os Ministérios da Defesa, da Saúde, da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, da Educação, do Trabalho
e Emprego, das Comunicações, de Minas e Energia
e do Meio Ambiente.
Como se vê, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se de um plano ambicioso e bem articulado, com recursos e participação ampla de todos os
segmentos do Governo, que tem tudo para dar excelentes frutos.
O Inova Empresa representa uma oportunidade
espetacular para o desenvolvimento das empresas
brasileiras de todos os portes e dos mais variados
setores da atividade econômica.
Estão de parabéns a Presidente da República
Dilma Rousseff, o Vice-Presidente da República Michel
Temer, que tem sido um parceiro importante na luta de
combate à pobreza e desenvolvimento do nosso País,
da política de fronteiras, de fiscalização e desenvolvimento das nossas fronteiras, dos nossos Estados de
fronteira – ficou a cargo do Vice-Presidente da República todo esse trabalho –, e todo o seu Governo, por
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essa iniciativa, com amplo potencial para produzir resultados os mais benéficos para a sociedade brasileira
e para o desenvolvimento econômico e social do País.
Encerro, Srª Presidente, a minha fala, mais uma
vez, agradecendo. Além de parabenizar a Presidente
da República, mais uma vez, todos os ministérios envolvidos, as empresas envolvidas nesse grande projeto,
que é o Inova Empresa, finalizo também agradecendo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados,
o trabalho que a Bancada de Rondônia fez, liderado
pela Deputada Marinha Raupp, pela aprovação do
projeto da transposição dos servidores do Estado de
Rondônia, do ex-Território, hoje Estado, para os quadros da União.
Tive o privilégio, por duas vezes seguidas, tanto
na PEC, da qual fui o relator aqui no Senado Federal,
como também agora, no PLC nº 2, que veio da Câmara, encaminhado pela Presidente da República, para
regulamentar o salário dos servidores.
Tivemos apoio dos oito Deputados Federais de
Rondônia, dos Senadores Acir Gurgacz e Ivo Cassol,
e de todos os partidos. Não houve um partido, nenhum
parlamentar de nenhum partido que fosse contra a
aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados e
aqui, no Senado Federal, assim como nas comissões
também. Por quê? Porque era justiça sendo feita aos
servidores do ex-Território Federal de Rondônia; servidores que foram de todos os Estados brasileiros. Lá
há gente de todos os Estados do Nordeste, do Sul,
do Centro-Oeste, do Sudeste, do Norte, enfim, de todos os Estados brasileiros, que foram prestar serviço
àquele Território, àquele Estado novo que estava para
ser criado para que pudesse chegar ao que chegamos
hoje, um Estado desenvolvido.
Então, essa justiça está sendo feita com a transposição, a famosa transposição. Já muitos falavam que
era uma novela que não ia ter fim, que era uma novela
sem fim. Mas a novela teve o seu capítulo final no dia
de ontem aqui, no Senado Federal, onde aprovamos
o projeto, o PLC nº 2, encaminhado pela Presidente
da República, regulamentando os salários, para que
os salários desses servidores sejam pagos pela União.
Assim, uma folha que custaria em torno de R$300
milhões para o Estado – o que é uma economia importante para o Estado de Rondônia, que poderá investir mais em saúde, mais em educação, mais em
segurança pública, mais em infraestrutura, mais em
desenvolvimento do País – passa para algo em torno
de novecentos e tantos milhões, quase R$1 bilhão porque o salário da União é melhor do que o salário dos
Estados. É claro que a União é a prima rica, logo ela
pode pagar um salário um pouco maior. E todos aqueles que foram transpostos no passado sabem que foi
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muito importante, melhorou o seu salário, melhorou a
renda da sua família e puderam cuidar melhor de seus
filhos e de suas famílias.
Portanto, esta transposição também vai ser benéfica para todos os servidores da Polícia Militar, da
Polícia Civil; servidores da educação, servidores da saúde, servidores administrativos de todas as áreas, que
vão ser transpostos para os quadros da União e terão,
com certeza, as suas vantagens, os seus benefícios.
Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a
paciência do povo de Rondônia, a paciência dos servidores, dos sindicatos e o apoio do Congresso Nacional
e do Governo Federal por fazer justiça a esse grupo de
mais de 10 mil servidores. Depois nós vamos brigar,
ou na justiça ou com outro projeto, para estender até
1991, porque nós entendemos que a Constituição Federal, 10 anos após a transformação de Território em
Estado, dá esse direito de 10 anos que a União teria
que tutelar, teria que bancar esses servidores por 10
anos. Nós estamos ganhando cinco, de 1981 a 1987.
Vamos ficar com cinco anos ainda de haver, de 1987
a 1991, pelos quais nós vamos brigar posteriormente.
Encerro, então, com esses agradecimentos, desejando à Srª Presidenta Ana Amélia, em nome dela
a toda a população do Rio Grande do Sul, a todas as
Srªs e a todos os Srs. Senadores e a toda a população
brasileira, em especial do meu Estado, Rondônia, uma
Feliz Páscoa. Que seja uma Páscoa de muita paz, de
muita harmonia entre as famílias. Que seja uma confraternização entre as famílias com muito amor, com
muita paz.
Era o que tinha, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Grata pelos votos. Retribuo, Senador Valdir
Raupp, também desejando a toda a sua família, especialmente à população do Estado que o Senhor tão
bem representa aqui, o Estado de Rondônia.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – E
ao Rio Grande do Sul. A minha mãezinha está em Capão da Canoa, talvez até esteja nos assistindo neste
momento, ela sempre gosta de assistir à TV Senado.
A minha mãe está com 93 anos, tem vários familiares,
irmãos, em Capão da Canoa, em Gravataí, em Torres,
muitos parentes espalhados pelo Rio Grande do Sul e
Santa Catarina, pois é de lá que veio a minha família.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Como é o nome da sua mãe, Senador Valdir Raupp?
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Auta Raupp.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – À Dona Auta também os nossos votos de uma
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Feliz Páscoa e a saudação especial de um filho que
tanto a ama. Obrigada, Senador Raupp.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srs. Senadores que nos assistem e nos ouvem pela TV Senado, as últimas medidas
anunciadas pelo Governo colocam a necessidade de
refletirmos sobre um caminho que está sendo apontado, parece-me, como alternativa da política econômica do Governo, que é o caminho das privatizações.
É uma escolha política, embora, Srª Presidente, não
me pareça que seja originalmente o projeto que conduziu, inicialmente, o Presidente Lula e que conduziu,
posteriormente, a Presidente Dilma Rousseff. Não foi
esse. Lembremos, inclusive, que a Presidente Dilma
foi eleita com uma forte crítica ao modelo privatizante adotado nos anos 90, principalmente pela coalizão
do PSDB e Democratas. É importante, antes de entrar
nesse mérito, fazermos algumas reflexões sobre os
números que temos do crescimento na América Latina.
Recentemente, a Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe, a conhecida Cepal, fez
uma projeção sobre o desempenho do Produto Interno Bruto da América Latina. A projeção do organismo
indica que o crescimento neste ano será encabeçado
pelo Panamá, com 9,5%; seguido do Haiti, 6%; Peru,
5,9%. Bolívia, Chile, Costa Rica, Nicarágua e Venezuela crescerão 5%. Sobre a Venezuela, é bom lembrar
que ela vem de séries históricas de crescimento, que
giram em torno de 6% a 10%. O México terá expansão
de 4% em sua economia, segundo dados da Cepal.
O Brasil, segundo essa estimativa, deveria crescer 1,6%, em 2012.
Veja, Srª Presidente, o disparate: enquanto a
economia do Panamá crescerá 9,5%; enquanto a do
Haiti crescerá 6%; enquanto a do Peru crescerá 5,9%,
a previsão do nosso crescimento é de 1,6%, e, nas
análises mais otimistas da equipe econômica, talvez
nós cheguemos a 3%.
Na América Latina, iremos ficar somente na frente
do Paraguai, que terá um crescimento negativo de 1,4%.
Esta semana o IBGE publicou o resultado do PIB
em 2012: a expansão foi de 0,9%. Assim, o PIB, em
valores correntes, alcançou a cifra de R$4,403 trilhões,
em 2012. O Produto Interno Bruto per capita alcançou
R$22,402 mil.
Esses números nos revelam, Srª Presidente,
que, apesar de todo o esforço feito pelo Governo, de
setores da mídia, está latente e patente que a crise
econômica chegou ao nosso País, e chegou com muita força. Os remédios, em contrassenso a isso, os re-
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médios apresentados pelo Governo continuam sendo
os mesmos que têm sido aplicados no Brasil há pelo
menos 20 anos. Os remédios têm sido esterilizar metade do orçamento federal com o pagamento da dívida
pública e ampliar a entrega do patrimônio público para
a iniciativa privada.
Isso mostra que estamos hoje claramente sem
um projeto próprio de desenvolvimento ou soberania.
Cada vez me parece isso mais claro. Sob o ponto de
vista produtivo, temos uma economia claramente desnacionalizada, e isso em prejuízo da indústria nacional,
que tem sofrido repetidas vezes com a desnacionalização, e não só com a desnacionalização – a senhora
mesmo, Presidente Ana Amélia, e outros Senadores
aqui têm repetido o processo de desindustrialização
da economia nacional –, temos tido uma indústria cada
vez mais dominada por multinacionais. Temos uma
indústria sem autonomia e temos, em especial, uma
dependência de multinacionais em setores da nossa
economia, que ficam dependentes e não têm nenhum
tipo de autonomia científica ou tecnológica. Talvez a
única exceção nesse processo seja a Petrobras, que
tem sido permanentemente atacada, talvez por isso,
até por ser exceção nesse processo.
Continuamos com o modelo agrícola baseado na
importação de insumos, defensivos e sementes, sem
agregar valor na economia nacional, um modelo agrícola baseado sobremaneira em monoculturas extensivas,
voltadas única e exclusivamente para a exportação de
commodities. Ainda fazemos o que era feito no Brasil
no final do século XIX, no início do século XX. Ainda
produzimos farelo para ser consumido pelos porcos
europeus – e aí eu falo da espécie animal mesmo dita.
Além disso, a expansão da renda e do emprego
dos trabalhadores de baixa qualificação somente foi
possível a partir de um forte processo de endividamento do Estado. Nós estamos vendo, em curso, um forte
processo de endividamento do Estado, das empresas
e das famílias.
Essa fragilidade, nós podemos sentir também até
na área de serviços, que, tradicionalmente, é dominada
pelo capital nacional. O avanço do capital estrangeiro
na área de serviços é notório e abrangente. Diferentes
setores são exemplos claros desse processo: bancos,
supermercados, estabelecimentos de ensino, hospitais,
planos de saúde. Um conjunto de outros serviços públicos essenciais ao dia a dia da população tem sido
transferido, crescentemente, às mãos de investidores
que nem nacionais são, mas investidores externos veiculados a interesses de capital internacional.
Pressionado pelas reduzidas taxas de investimento da economia brasileira e o nosso baixíssimo
crescimento econômico, o Governo resolveu lançar
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um ambicioso programa como uma espécie de tábula
rasa, como, ainda, uma espécie de última cartada para
recuperar o crescimento econômico.
Esse programa é baseado em quê? Repito, no
mais do mesmo. É um programa voltado para a área de
portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, hidrovias, geração e transmissão de energia elétrica, petróleo e gás.
Os números projetados pelo Ministro da Fazenda,
recentemente apresentados para investidores internacionais em Nova York, chegam a um montante anunciado de 235 bilhões de concessões desses setores
para investidores externos.
Para os interessados nesses investimentos, é
concedida uma taxa real de retorno, que será superior a 10% ao ano, descontada a inflação, e um prazo
de duração dos contratos ampliado, que vai variando
de 30 a 35 anos. Quem dera os investidores brasileiros ou a indústria nacional tivessem essas vantagens!
Ainda, para completar, o Governo oferecerá crédito subsidiado em um montante correspondente a 65%,
a 80% do valor dos investimentos previstos. Veja, então,
uma taxa de retorno ao investimento de 10%. Qual o
investidor internacional que não quer uma taxa como
essa? Um prazo de duração de contrato que vai até 35
anos? É o tempo de uma geração inteira. O Governo,
além disso, oferece vantagens que garantem o retorno a esses investimentos, como se não bastassem
as vantagens que eu já citei, de 65% a 80% do valor
que o investidor externo vai aplicar nos investimentos
em nosso País.
Com uma alavancagem com essa, essa alavancagem para esse investimento, para a entrada aqui
de capital externo, será ainda garantida pelo Governo,
através do BNDES, que pouco tem feito para o desenvolvimento econômico e social do País, para os investimentos locais, que oferece vantagens desse porte para
investidores externos e não oferece vantagens iguais
desse tamanho para investidores brasileiros. Ou, ainda,
quem dera que os Estados brasileiros, quem dera que
os Municípios brasileiros pudessem contar com tantas
vantagens comparativas para investimento em infraestrutura nos Municípios, por parte do Poder Público.
Mas esse conjunto de vantagens são todas oferecidas
em Nova York para investidores estrangeiros. E essas
vantagens, de igual porte, não são oferecidas aqui, no
Brasil, para a indústria nacional, para os investidores
nacionais, não são oferecidas para os entes subnacionais, governos municipais, governos estaduais.
Agora, tem o anúncio de privatização dos portos.
Na prática é isso, lógico. Há sempre um eufemismo
para o nome. No passado era mais claro, era privatização. Agora, usa-se um eufemismo: concessão. Diria
que é um charme na denominação para dizer o que,
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na prática, é a mesma coisa. Na prática, o que ocorre,
o modelo, é o mesmo.
A chamada medida provisória dos portos estabelece novas regras de operação dos terminais portuários
no Brasil. Na prática, vai representar a privatização do
setor. O Governo planeja ceder à iniciativa privada o
controle de um setor que não somente é estratégico
para a nossa soberania, estratégico para o desenvolvimento do nosso País, mas também é claramente um
setor lucrativo. E aí não estou questionando a necessidade de modernizar ou não o setor. É verdade. A estrutura de sindicatos, de corporações, de estivadores,
como existe hoje, ainda é uma estrutura de padrão
medieval, precisa ser modernizada. Mas a modernização tem de ser com a privatização, com a entrega
dos portos, na prática, para a iniciativa privada? Qual
vai ser o grau retorno? Qual vai ser o retorno para a
economia nacional desse modelo de privatização?
Alguns dos defensores dessa medida provisória
utilizaram o mesmo argumento quando da privatização
dos aeroportos. Segundo essa visão, era necessária
– abre aspas – “a modernização” da infraestrutura do
País e que essa modernização dependeria, fundamentalmente, do incremento do investimento privado.
No caso brasileiro, essa não tem sido a verdade
da experiência. Temos uma economia viciada nas altas taxas de juros e no lucro financeiro fácil. Só ocorre,
ainda que parcialmente, quando o Estado, com dinheiro público, através do BNDES, dá todas as garantias
possíveis para que esses investimentos tenham alta
taxa de retorno.
A pergunta a ser feita é: com tantas vantagens
oferecidas pelo BNDES para investidores – que na sua
grande maioria não são do Brasil – investirem em nossos aeroportos, em nossos portos, se esse conjunto
de vantagens fosse oferecido ao capital nacional ou
se fosse oferecido para o Poder Público nacional, não
poderia dar resultado
não poderia dar o resultado, e não seria esse
resultado mais vantajoso, não para o mercado, mas
para os interesses da sociedade brasileira? Essa é a
grande pergunta a ser feita.
O problema é que nós temos um setor privado. E
não falo do setor privado nacional, mas desses sobre
os quais o Ministro da Fazenda fez, recentemente, exposição em Nova York, que vêm com muita facilidade
investir no Brasil.
Ora, o princípio do capitalismo, desde o seu surgimento e desde a sua versão mais moderna do capitalismo industrial financeiro, nos séculos XVIII, XIX
e XX, é o risco. É esse o princípio da livre iniciativa,
da chamada livre concorrência. Investir com todas as
garantias do Estado, com possibilidade de carência,
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de manutenção dos contratos por 30 a 35 anos, com
possibilidade de retorno, por parte do Estado, de 60%
a 80% dos investimentos?
Seria ótimo que esse tipo de “risco”, entre aspas,
fosse ofertado ao capital nacional. Mas esse “risco”
está sendo ofertado, oferecido em Nova York para as
empresas internacionais e sem um plano concreto de
retorno.
Privatização de aeroportos? Está em curso a de
Brasília, um dos mais lucrativos do Brasil, mas qual será
o retorno em relação aos aeroportos menos lucrativos,
como o de Macapá, capital do meu Estado, como o de
Boa Vista ou como o de Porto Velho?
Qual é o grau de investimento nesses outros aeroportos que não oferecem lucro e que não têm tantas
garantias do Estado para investimento?
Esse plano de concessões e privatizações prevê
o repasse para a gestão privada de 7,5 mil quilômetros de rodovias, 10 mil quilômetros de ferrovias. Os
aeroportos já privatizados e, agora, os terminais portuários brasileiros.
A perspectiva é que esse pacote de concessões/privatizações mobilize cerca de R$200 bilhões
nos próximos cinco anos, sem contar os R$36 bilhões
previstos para a construção do trem-bala, um volume
de recursos que, como já afirmamos anteriormente,
será em sua maior parte financiado com o BNDES,
com juros subsidiados. Repito: oferta que não é feita
ao capital nacional, oferta que não é feita aos entes
subnacionais, governos e municípios.
Bastava ouvir o próprio Governo, especialmente
os órgãos que existem para pesquisar os problemas
de forma séria. E vou citar aqui um deles, o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que, em estudo
recente, publicado na revista Desafios do Desenvolvimento, reforça aqui a tese que estamos destacando.
Diz o Ipea, na sua revista – reitero, o Ipea é uma
instituição do Governo, ligado à Presidência da República:
Sem a participação majoritária do Estado na
condução, dificilmente teremos uma taxa de
investimento que cresça para além dos atuais
18%, de modo sustentável e com direcionamento social. Diz o referido estudo que “para
setores como energia elétrica, petróleo e gás,
companhias privadas têm mais interesse, seja
individualmente ou em parceria com estatais.
Mas isso não ocorre no ramo de transportes, em
que muitos projetos possuem baixa viabilidade
financeira e, por isso, não atraem o setor privado.” É o caso dos aeroportos. Apenas entre 10 e
12 interessam ao setor privado. E os outros? E
os novos, que ainda precisam ser construídos?
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E os que não interessam ao setor privado? Somente dez, segundo estudos do próprio Governo, interessam ao setor privado. “Esse cenário revela, por
um lado, a dificuldade em se contar com o setor privado como financiador de projetos de médio e longo
prazo.” Isso é dito não por mim, Srª Presidente, isso
é dito pelo Ipea
De qualquer forma os defensores da medida provisória não conseguem explicar como será modernizador e quais serão os retornos, para o Brasil e para
o Estado Nacional, deste modelo dito de concessão
que, na prática, é de privatização.
Parece-me, Srª Presidente, que esse não é o
melhor caminho. Aliás, eu estou convencido de que
esse não foi o caminho dito nas campanhas do ciclo
de governo do PT, tanto do governo dirigido pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva quanto do governo
dirigido pela Presidenta Dilma.
O modelo de privatizações foi atacado e denunciado como elemento, como peça do outro, não para
ser utilizado como instrumento e executado, na prática, com todas as vantagens e garantias que o Estado
nacional pode dar. Repito, esses recursos do BNDS,
essas garantias do Estado poderiam ser muito melhor
aplicadas se fossem para o setor privado nacional e
se fossem, em especial, para os entes subnacionais:
os Estados e Municípios.
Pena que há tantas vantagens para os investidores externos e tão poucas para os que estão aqui
no País.
Apesar disso, Srª Presidente, quero concluir, desejando a V. Exª uma belíssima e abençoada Páscoa,
com a graça de Deus; para nós, para todos os que nos
assistem, para o povo brasileiro.
Muito obrigado. Boa noite.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Obrigada, Senador Randolfe Rodrigues. Da
mesma forma, também desejamos que esta Páscoa
seja um momento de grande reflexão, inclusive sobre
esses temas que V. Exª tratou agora nesse instante.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, falo e sinto-me no dever de falar. Eu
diria que não apenas os católicos, mas eu diria que
o mundo inteiro sente que nós estamos vivendo uma
hora diferente. O Habemus Papam que o cardeal francês anunciou nunca sintetizou tão bem o que devemos
esperar do novo Pontífice, do que o nome que ele escolheu para o seu pontificado: Francisco.
É que, nos últimos oito séculos, Francisco significa um modo de vida voltado, essencialmente, para os
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mais desvalidos e para a natureza. Era assim a vida
de Francisco. É assim a mensagem do novo Papa.
São Francisco de Assis foi um revolucionário do
seu tempo. O franciscanismo continua sendo, no nosso
tempo. O Homem do Milênio, como é chamado, marchou contra todas as ideias consumistas do seu tempo. Despiu-se do luxo para cuidar das manjedouras.
Um dia, ouviu uma mensagem: “Não vês que a
minha Igreja está em ruínas? Vai e restaure-a para
mim”. No princípio, ele pensou tratar-se da velha igrejinha de São Damião, naquele seu tempo realmente
em ruínas. Somente depois ele se deu conta de que
não se tratava da igreja física, de tijolos e argamassa, mas “a igreja construída na fé, na humildade e no
amor ao próximo”.
Fé, humildade e amor ao próximo. Eis aí a mensagem do novo Papa. Já se vão oito séculos desde
o caminho traçado por São Francisco de Assis. Oitocentos anos de franciscanismo. Parece que, agora,
uma nova mensagem foi soprada sobre os cristãos de
todo o mundo: “Não vês que a minha Igreja está em
ruínas? Vai e restaure-a para mim”. Certamente, essa
foi também a mensagem agora percebida pelo Papa
Francisco. E é essa a orientação que ele nos dá, fundamentada no seu exemplo de vida.
Embora tantos anos desde a trajetória de São
Francisco e a do Papa Francisco, eu vejo fortes correlações entre esses dois momentos distantes na
história. Naquele tempo – o tempo de São Francisco
–, o mundo, mantida as devidas proporções, também
passava por grandes transformações. Foi lá que a moeda adquiriu as conotações que conhecemos hoje. Foi
lá o surgimento do que chamamos hoje “mundo dos
negócios”. Foi lá o domínio das cidades sobre a nobreza do campo.
Naquele tempo, a Igreja também passava por
grandes transformações. O poder da Igreja era marcado pela posse de bens materiais. Pela supremacia
dos Papas sobre os reis.
Eu fico imaginando a repercussão da pregação
de São Francisco de Assis, em um tempo em que, na
Igreja ou fora dela, o que vingava era o “ter”. Uma Igreja
de posses, um mundo de negócios. Nesse cenário de
bens materiais, surge alguém que prega o ser, a fé, a
humildade e o amor ao próximo, como essência da vida.
Não há como negar que o mundo vive hoje igualmente um tempo de turbulências, na Igreja e fora dela.
Hoje, o que mais se vê é a mercantilização da vida, em
todos os aspectos, inclusive na religião. O ser deixou
de ser, e o ter tomou o lugar do ser. Eu já repeti, aqui,
diversas vezes, que, agora, há uma completa inversão
de valores: hoje, é preciso ter para ser. Se você não
tem, você não é.
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O mundo dos negócios construiu um imenso muro
de paredes virtuais que deixa do lado de lá uma imensa massa de excluídos. Do lado de lá; do lado de cá.
Do lado de cá, o ter; do lado de lá, os que não conseguem nem mesmo ser. Para o mercado, eles não são,
porque não têm; estão fora dele; não propiciam lucro
e, pior, acarretam despesas com saúde, educação,
segurança e outras tantas condições que lhes são, na
verdade, um direito, o direito à vida na sua plenitude,
como manda a Constituição, como manda a fé.
De repente, neste cenário em que o consumismo tornou-se uma verdadeira religião, em que a Igreja
passa por fortes provações, surge um novo Francisco,
que, como o santo de oito séculos atrás, se desveste
da suntuosidade e se veste na santidade: Sua Santidade – e não “Sua Suntuosidade” –, o Papa.
Eu confesso que eu já tinha perdido minhas esperanças de que seria possível, nesta época, um Francisco nos dias atuais, naquilo que representa esse
nome há oito séculos.
Eu imaginava, minha querida Presidente, que o
consumismo seria, mais dia, menos dia, uma espécie
de religião única e globalizada a mercantilizar inclusive
a fé. É evidente que eu imaginava menos ainda que
o Papa viesse da Argentina, com todo o respeito que
merecem os nossos hermanos, claro.
Eis que surge um Papa, que dispensa o ouro do
anel, que dispensa a pompa da cerimônia, que dispensa o luxo das vestes, a grife dos sapatos, o requinte
dos discursos, a suntuosidade da moradia, exatamente
como Francisco de Assis.
Eu busco parte da sua homilia, na primeira missa
solene, que marcou o início do seu pontificado:
Queria pedir, por favor, a quantos ocupam
cargos de responsabilidade em âmbito econômico, político ou social, a todos os homens
e mulheres de boa vontade: sejamos “guardiões” da criação, do desígnio de Deus inscrito
na natureza, guardiões do outro, do ambiente;
não deixemos que sinais de destruição e morte
acompanhem o caminho deste nosso mundo!
Mas, para guardar, devemos também cuidar
de nós mesmos. Devemos também nos lembrar de que o ódio, a inveja, o orgulho sujam a
vida; então guardar quer dizer vigiar sobre os
nossos sentimentos, o nosso coração, porque
é dele que saem as boas intenções e as más:
aquelas que edificam e as que destroem. Não
devemos ter medo de bondade, ou mesmo de
ternura. A propósito, deixai-me acrescentar
mais uma observação: cuidar, guardar requer
bondade, requer ser praticado com ternura. [...]
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Antes ele já havia dito:
[...] a vocação de guardião não diz respeito
apenas a nós, cristãos, mas tem uma dimensão
antecedente, que é simplesmente humana e
diz respeito a todos: é a de guardar a criação
inteira, a beleza da criação. Como se diz no
livro de Gênesis e nos mostrou São Francisco
de Assis: é ter respeito por toda a criatura de
Deus e pelo ambiente onde vivemos. É guardar
as pessoas, cuidar carinhosamente de todas
elas e cada uma, especialmente das crianças,
dos idosos, daqueles que são mais frágeis e
que muitas vezes estão na periferia do nosso
coração. É cuidar uns dos outros na família:
os esposos guardam-se reciprocamente, depois, como pais, cuidam dos filhos, e, com o
passar do tempo, os próprios filhos tornam-se
guardiões dos pais. É viver com sinceridade
as amizades, que são um mútuo guardar-se
na intimidade, no respeito e no bem. Fundamentalmente, tudo está confiado à guarda do
homem, e é uma responsabilidade que nos diz
respeito a todos. Sede guardiões dos dons de
Deus! E quando o homem falha nesta responsabilidade, quando não cuidamos da criação e
dos irmãos, então encontra lugar a destruição
e o coração fica ressequido. Infelizmente, em
cada época da história, existem ‘Herodes’ que
tramam desígnios de morte, destroem e deturpam o rosto do homem e da mulher.
Longa vida ao Papa! E que ele consiga livrar-se
dos Herodes que existem, inclusive, dentro da própria
Igreja, que tramam, destroem e deturpam.
E que todos nós sejamos seguidores do Francisco do nosso tempo, no discurso e na prática. Aliás, no
discurso temos sido verdadeiros “papas”. Nas palavras,
não há quem não professe a opção preferencial pelos
pobres. Na prática, a preferência pelos nobres.
Repito: nos plenários, nos palanques e na mídia,
há um discurso preferencial pela pobreza. Nos gabinetes, uma ação preferencial pela nobreza.
Quem sabe esteja aí a grande lição do Papa
Francisco, inspirada na vida do santo que lhe deu
nome pontifício: transformar o discurso em prática, a
palavra em ação.
O Papa Francisco demonstrou ter o que anda
em falta na maioria de nós: a sensibilidade. E, convenhamos, sem sensibilidade não há política. É preciso
ser capaz de compartilhar a dor do semelhante, como
ensinou o Papa, como deve ser a boa política.
Repito uma pequena expressão da sua homilia,
para aguçar a nossa sensibilidade: os “que estão na
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periferia do nosso coração”. E eles ainda são muitos.
O mundo tem, coincidentemente, o mesmo número de
católicos ainda mergulhados na fome, o mais sangrento
Herodes do nosso tempo.
Louvável a sensibilidade de um Colégio Cardinalício, ao escolher um Papa da América Latina. Feliz a inspiração que tiveram do Espírito Santo. Afinal,
mais de 40% do 1,2 bilhão de católicos do mundo são
latino-americanos. Só nós, Brasil, somos mais de 120
milhões, ou mais de 10% do catolicismo mundial.
Católicos ou não, não há como negar a surpresa
e a incredulidade causada pela renúncia do Papa Bento XVI. Católicos ou não, não há também como negar
a surpresa e a esperança renovada com a escolha do
Papa Francisco. Parece que as turbulências da Igreja
tendem a se dissipar, agora que o barco de Pedro tem
um novo timoneiro. Quem sabe os ventos da esperança
possam levar o mundo a um porto seguro.
Sim, querida Presidente, minha conterrânea,
ninguém esperava uma pessoa como Francisco. Se
bem que, vendo agora a biografia – que, confesso, não
conhecia muito –, vê-se que ele não está pregando,
porque pregar agora, na hora da posse, é algo que
a gente tem que esperar um tempo para ver entre a
pregação e a realidade. Mas o que ele está pregando,
vendo a biografia dele, é o que ele vem fazendo ao
longo do tempo.
Cardeal, chefe da Igreja de Buenos Aires, ele
não aceitou o palácio que é a sede do Cardinalício.
Escolheu um apartamento simples, de classe média,
pequeno, onde ele foi morar. Dispensou o carro e dispensou o chofer, e andava de metrô e andava de ônibus. Fazia sua própria comida. Conta ele que, muito
pobre, no tempo de criança, aprendeu a cozinhar e
foi cozinhando e, diz ele, até que hoje é um bom cozinheiro. Era assim ontem.
Quando chegou, primeiro dispensou o anel de
ouro por um anel de prata, banhado. Segundo, dispensou aquela capa, afinal, bonita, espetacular, que
lhe dá uma pompa enorme, para parecer como os
demais. Terceiro, quando foi olhar o apartamento, o
Papa viu e disse: “Mas aqui cabem mais de 100 pessoas. Eu não preciso de tanto.” E locou um pedaço da
moradia, e vai residir num décimo daquilo que seria o
seu apartamento.
Falou com simplicidade ao povo. Na hora de terminar, disse: “Até logo e bom apetite” – era hora do
almoço, e ele desejou um bom apetite.
Quando foi visitar o seu antecessor em Castel
Gandolfo, foram à capela, e seu antecessor ficou atrás
e deixou o lugar principal para o Papa. Ele não aceitou.
Veio para o lado, trouxe o antecessor, e ficaram os dois
rezando juntos, em pé de igualdade.
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O cardeal emérito de São Paulo, que é gaúcho
que nem o atual cardeal, estava do lado dele na Capela
Sistina na hora da votação. Quando os números foram
encaminhando, encaminhando, quando se sentiu que
ele iria ganhar, o cardeal disse a ele: “Não te esqueça
dos pobres”. E ele fez questão de contar isso ao povo
quando ele falou ao povo. Quando o Cardeal Hummes
me disse “não te esqueça dos pobres”, eu escolhi o
meu nome, Francisco. Foi a forma que ele teve de escolher o próprio nome.
Com os gestos que ele vem tendo, o diálogo dele
com a nossa Presidente, o diálogo dele com a Presidente da Argentina, o diálogo dele com os outros cardeais, o apelo que ele faz aos cardeais, eu creio que
estamos iniciando uma etapa importante. E, olha, eu
vejo com emoção, agora em julho, a Jornada Mundial
da Juventude, no Rio de Janeiro. Falam em dois milhões de jovens. E ele virá e faz questão de dizer que
virá e assistirá a todo o congresso. Eu acho que está
aí um grande momento. Eu acho que está aí um grande momento de, com esse Papa, conversar e abrir
um diálogo em torno de uma tese positiva para nossa
humanidade. Falar com o rabino dos judeus, com homens das outras igrejas, com os presidentes, desde o
americano até o chinês, e conseguir reunir um grupo
de gente e fazer uma tentativa de uma pauta positiva
para a humanidade. Eu nunca vi uma expectativa tão
grande de que isso possa acontecer.
Nós não vivemos mais aquele momento em que
uma nação dominava, e o resto era subalterno. Hoje
uma nação é grande, quase que domina, mas há outras
nações que também são iguais. E hoje é o motivo de a
gente dizer que ninguém pode pensar em uma guerra
mundial, porque ninguém sai ganhando.
Então, está faltando uma ideia, um sentido de vida.
Para mim, isso tinha de nascer na ONU. Lamentavelmente, a ONU hoje é um fracasso. Com o negócio do
Conselho de Segurança, que, nas discussões que eu
tive – guri, guri – com Oswaldo Aranha, lá no Morro de
Santa Teresa, no Rio de Janeiro… Eu era estudante
de Direito, e ele me respondia: “É, meu guri, mas, se
nós não tivéssemos criado o Conselho de Segurança,
não saía a ONU, porque só na expectativa de que os
vitoriosos, os grandes teriam um conselho para selecionar as coisas é que saiu a ONU.” Agora, se saísse
uma ONU em que um plenário de todas as nações
desse as decisões, americanos, russos e companhia
não iriam aceitar.
Mas hoje, exatamente nesse sentido é que eu
acho que é possível. Reparem que nós temos um Presidente americano cujo mandato foi renovado; nós temos
um Presidente chinês que lança uma mensagem completamente diferente do que era a China há 20 anos;
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nós temos a Rússia com um Presidente, é verdade
que volta, mas está chegando; temos um mundo hoje
infelizmente sem grandes lideranças. Nós não temos
um Churchill, nós não temos um De Gaulle, nós não
temos os nomes que honraram e que foram brilhantes
nos últimos tempos.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Talvez vivamos um momento que, dizem alguns, é
um momento de transição do que é para o que vai ser.
Talvez até por isso que nós não temos hoje nenhum
nome que possa bater na mesa e dizer “eu não vou
para essa reunião” e ridicularizar.
Mas, pelo contrário, se o Papa conseguir se integrar, conseguir, nas suas conversas, nos seus diálogos,
com o americano aqui, com o russo ali, o Brasil e os
cinco países que integram os BRICS, se nós pudéssemos fazer essa reunião e iniciar um entendimento,
algo de diferente, que possa começar leve, mas que
seja uma expectativa nova e grande...
Eu agradeço, Srª Presidente, mas não nego que
fiquei muito feliz, e foi talvez, nesses meus últimos tempos, o momento em que eu mais respirei e respeitei
a realidade do nosso mundo, a escolha do Cardeal.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Não tinha expectativa. Não entendi direito a renúncia
do que saiu.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – As
interrogações... Já encerro. As interrogações que estávamos seguindo, o que tinha acontecido no Banco do
Vaticano, nas acusações que envolvem a Igreja... Inclusive se falava que um dos grandes preferidos para sair
como Papa era o Cardeal gaúcho, de São Paulo, que,
no entanto, eu dizia, um dia antes, quando eu o ouvi
falar, e ele defendeu o Banco do Vaticano, e ele taxou
elogios à cúpula romana. Eu digo: “Esse não vai ser.”
E não foi. Não foi porque, infelizmente, ele escolheu o
lado errado, mas acho que Deus acertou, e Francisco
será um grande nome. Eu vejo com muito carinho, com
muita alegria este momento da nossa Igreja.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Espero que muita gente vá se surpreender. Não será uma
mudança para que tudo continue igual. Eu acho que,
como ele é, o estilo da vida dele, como ele exerce o
dia a dia dele, ele vai fazer na nossa Igreja.
Obrigado a V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento o Senador Pedro Simon pela
abordagem.
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Eu já estou gostando desse Papa. Aliás, foi muito
bem humorada a Presidente argentina quando disse:
“O Papa é gaúcho...” “O Papa é brasileiro...” “O Papa é
argentino” – eu queria que fosse o gaúcho Dom Odilo
Scherer; talvez daí o meu lapso; a esta hora da noite,
já é o cansaço. Mas, quando a Presidente da Argentina, Cristina Kirchner, declarou “o Papa é argentino”, a
Presidente Dilma disse “mas Deus é brasileiro”.
Então, brincadeiras à parte, o fato é que eu já
estou também, como V. Exª, admirando muito o Papa
pelo gesto de humildade.
Aliás, nós estamos recebendo a visita aqui de
um ex-Presidente do Senado Federal, seu colega, seu
amigo, Garibaldi Alves, que está na galeria do Senado
porque acompanhou um amigo que está sem gravata
e, para obedecer ao Regimento Interno, foi às galerias
para trazer os convidados. Isso é um gesto também
de humildade, de obediência, ele que poderia aqui...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Vou
colocar na minha biografia que, num assunto da maior
importância, V. Exª, na Presidência, e um dos grandes homens do meu Partido, o extraordinário Ministro
Garibaldi, na galeria, assistindo ao pronunciamento.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Para acompanhar os amigos, que nós saudamos
efusivamente, porque estão realmente na companhia de
um grande político, o Ministro Garibaldi Alves, com sua
simplicidade, ensinando muitas coisas. O que fez aqui
como Presidente é um bom exemplo para todos nós.
Então, boas-vindas e uma boa Páscoa para o
Sr. Ministro Garibaldi Alves e para os seus convidados também.
Cumprimento, mais uma vez, o Senador Pedro
Simon, porque realmente o Papa Francisco veio para
fazer a diferença, não tenho dúvida. Essa revelação que
V. Exª fez da vida dele, da simplicidade... E eu diria que
não só sensibilidade, mas tudo que ele faz representa
humildade. Humildade, valorização da vida, valorização
do ser humano e da espiritualidade também.
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Cumprimento o Senador Pedro Simon, a quem
também desejo uma feliz Páscoa – ao senhor e à sua
família.
E a todos que estão acompanhando esta sessão
aqui, um momento de boa reflexão. Todos nós, de todas as religiões – católicos, evangélicos, metodistas,
protestantes, luteranos, judeus –, precisamos de compreensão, entendimento e muita solidariedade.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, o Aviso nº 14, de 2013 (nº 264/2013, na
origem), encaminhando cópia do Acórdão nº 587, de
2013, bem como dos respectivos Relatório e Voto que
o fundamentam, referente à tomada de contas especial
instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em face de supostos pagamentos excessivos
de comissionamento em favor de agências franqueadas pela ECT, entre 2005 e 2006 (TC 019.201/2007-0).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 14, DE 2013
Aviso nº 264-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 20 de março de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, em complemento aos Avisos GP/TCU nos 148/2012
e 1312/2012, cópia do Acórdão proferido nos autos do
processo nº TC 019.201/2007-0, pelo Plenário desta
Corte na Sessão Ordinária de 20/3/2013, acompanhado
do Relatório e do Voto que o fundamentam.
Atenciosamente, – Augusto Nardes, Presidente.
(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 28 minutos.)
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Quinta-feira 28

13659

13660 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13661

13662 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13663

13664 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13665

13666 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13667

13668 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13669

13670 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13671

13672 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13673

13674 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13675

13676 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13677

13678 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13679

13680 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13681

13682 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13683

13684 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13685

13686 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13687

13688 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13689

13690 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13691

13692 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13693

13694 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13695

13696 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13697

13698 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13699

13700 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13701

13702 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13703

13704 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13705

13706 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13707

13708 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13709

13710 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13711

13712 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13713

13714 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13715

13716 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13717

13718 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13719

13720 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13721

13722 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13723

13724 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13725

13726 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13727

13728 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13729

13730 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13731

13732 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13733

13734 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13735

13736 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13737

13738 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13739

13740 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13741

13742 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13743

13744 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13745

13746 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13747

13748 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13749

13750 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13751

13752 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13753

13754 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13755

13756 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13757

13758 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13759

13760 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13761

13762 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13763

13764 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13765

13766 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13767

13768 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13769

13770 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13771

13772 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13773

13774 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13775

13776 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13777

13778 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13779

13780 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13781

13782 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13783

13784 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13785

13786 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13787

13788 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13789

13790 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13791

13792 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13793

13794 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13795

13796 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13797

13798 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13799

13800 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13801

13802 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13803

13804 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13805

13806 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13807

13808 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13809

13810 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13811

13812 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13813

13814 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13815

13816 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13817

13818 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13819

13820 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13821

13822 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13823

13824 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13825

13826 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13827

13828 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13829

13830 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13831

13832 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13833

13834 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13835

13836 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13837

13838 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13839

13840 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13841

13842 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13843

13844 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13845

13846 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13847

13848 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13849

13850 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13851

13852 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13853

13854 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13855

13856 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13857

13858 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13859

13860 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13861

13862 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13863

13864 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13865

13866 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13867

13868 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13869

13870 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13871

13872 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13873

13874 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13875

13876 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13877

13878 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13879

13880 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13881

13882 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13883

13884 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13885

13886 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13887

13888 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13889

13890 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13891

13892 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13893

13894 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13895

13896 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13897

13898 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13899

13900 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13901

13902 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13903

13904 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13905

13906 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13907

13908 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13909

13910 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13911

13912 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 28

13913

13914 Quinta-feira 28

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Março de 2013

Março de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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PODER LEGISLATIVO
SENADO FEDERAL
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DAS ASSINATURAS
SEMESTRAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 58,00
Porte do Correio
R$ 488,40
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 546,40
ANUAL
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - s/o porte (cada) R$ 116,00
Porte do Correio
R$ 976,80
Diário do Senado Federal ou Diário da Câmara dos Deputados - c/o porte (cada) R$ 1.092,80
.

NÚMEROS AVULSOS
Valor do Número Avulso
Porte Avulso

R$ 0,50
R$ 3,70
ORDEM BANCÁRIA

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