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Nº 257, de 2013, de autoria do Senador Luiz
Henrique, solicitando autorização para desempenho de missão parlamentar no período de 6 a 10
de maio...................................................................
2.2.2 – Projetos recebidos da Câmara dos
Deputados
Projeto de Decreto Legislativo nº 52, de 2013
(nº 671/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Assistencial e Cultural Baraunense para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Baraúna, Estado do Rio Grande do Norte..............
Projeto de Decreto Legislativo nº 53, de 2013
(nº 670/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Sociedade Luiza
Távora para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Potengi, Estado do Ceará........
Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de 2013
(nº 2.449/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária de Comunicação de Nova Petrópolis
– ACINOVA para executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Nova Petrópolis, Estado
do Rio Grande do Sul.............................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 55, de 2013
(nº 2.878/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada
à TV Rádio Clube de Teresina S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias
na cidade de Teresina, Estado do Piauí.................
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de 2013
(nº 2.907/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Umbú FM Ltda. para explorar serviço de radio-
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difusão sonora em frequência modulada na cidade
de Sobradinho, Estado do Rio Grande do Sul..........
Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de 2013 (nº
2.944/2010, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Instituição Missionária
Vida Nova para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Salvador, Estado da Bahia....
Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 2013
(nº 2.967/2010, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Fundação Fraternidade para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul..........
Projeto de Decreto Legislativo nº 59, de 2013
(nº 199/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Santanense FM Stereo Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Santana do Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul.........................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de 2013
(nº 205/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade
Rádio Boecy FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Piratini, Estado do Rio Grande do Sul........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 61, de 2013
(nº 207/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Jornal de Ubatã Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Ubatã, Estado da Bahia.........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de 2013
(nº 261/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização Associação
Cultural Rádio Comunitária FM Tio Hugo para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Tio Hugo, Estado do Rio Grande do Sul............
Projeto de Decreto Legislativo nº 63, de 2013
(nº 348/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à
Rádio Igrejinha FM Ltda. para explorar serviço de
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radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de Igrejinha, Estado do Rio Grande do Sul...
Projeto de Decreto Legislativo nº 64, de 2013
(nº 372/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Plug de
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Boqueirão do Leão, Estado do Rio Grande do Sul....
Projeto de Decreto Legislativo nº 65, de 2013 (nº
431/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Vale das Vertentes S/C Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Carmo da Mata, Estado de Minas Gerais..
Projeto de Decreto Legislativo nº 66, de 2013
(nº 436/2011, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Lagoa dos
Patos FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Tapes, Estado do Rio Grande do Sul.....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2013
(nº 465/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à CMM Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Mata,
Estado do Rio Grande do Sul.................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 68, de 2013
(nº 508/2011, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Difusão Comunitária Nova Vida para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
José da Vitória, Estado da Bahia............................
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de 2013
(nº 592/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização Associação Cultural
Amigos da Comunicação – Afonso Cláudio – ES para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo........
Projeto de Decreto Legislativo nº 70, de 2013
(nº 601/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização a Associação de
Radiodifusão Comunitária, Desenvolvimento Social
e Turístico de Pau D’arco para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pau D’Arco,
Estado do Tocantins................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2013
(nº 610/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Moradores de Dois Irmãos do Tocantins para
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Dois Irmãos do Tocantins, Estado do Tocantins....
Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de 2013
(nº 614/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga autorização à Associação Comunitária e Cultural de Maracajú – ASCOMA para executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Maracaju, Estado de Mato Grosso do Sul...........
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Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de 2013
(nº 625/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Pró Cultura de Itapipoca – APROCI para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Itapipoca, Estado do Ceará....................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 74, de 2013
(nº 631/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação
Comunitária Aldeia Tinguatiba para executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Antônio
Cardoso, Estado da Bahia......................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 75, de 2013
(nº 634/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga autorização à Associação Comunitária de Apoio a Cultura do Município
de Conceição de Almeida para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Conceição
de Almeida, Estado da Bahia.................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 76, de 2013
(nº 635/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Comunitária Lageadense – ARCOL
para executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Chapadão do Lageado, Estado de
Santa Catarina........................................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 77, de 2013
(nº 645/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Radiodifusão Barreto FM para executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Bento Fernandes, Estado do Rio Grande do Norte................
Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2013
(nº 651/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Nova
Princesa FM de Pitanga Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Pitanga, Estado do Paraná....................
Projeto de Decreto Legislativo nº 79, de 2013
(nº 658/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Alô FM –
Sociedade Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade
de Serro, Estado de Minas Gerais..........................
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2013
(nº 659/2012, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Santa
Cruz AM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada na cidade de
Santa Cruz, Estado do Rio Grande do Norte.........
Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de 2013
(nº 660/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão ao Sistema Itaunense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em frequência modulada na
cidade de Paraisópolis, Estado de Minas Gerais...
Projeto de Decreto Legislativo nº 82, de 2013
(nº 663/2012, na Câmara dos Deputados), que
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aprova o ato que outorga autorização à Associação Cultural Rádio Comunitária Turvo para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Turvo, Estado do Paraná........................................
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 2013
(nº 667/2012, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga autorização à Associação de
Comunicação e Cultura de Treviso para executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Treviso, Estado de Santa Catarina.........................
2.2.3 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas aos Projetos de Decreto
Legislativo nºs 52 a 83, de 2013, perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. As matérias serão apreciadas
terminativamente....................................................
2.2.4 – Pareceres
Nºs 193 a 197, de 2013, da Mesa do Senado
Federal, sobre os Requerimentos nºs 1.090, 1.099
a 1.102, de 2012, respectivamente........................
2.2.5 – Comunicações da Presidência
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal,
dos Requerimentos nºs 1.090, 1.101 e 1.102, de
2012, de informações.............................................
Deferimento, pela Mesa do Senado Federal,
dos Requerimentos nºs 1.099 e 1.100, de 2012, de
informações, com alterações redacionais...............
Aprovação, pela Mesa do Senado Federal,
do Requerimento nº 1.175, de 2012, de tramitação
conjunta..................................................................
2.2.6 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Destaque ao desempenho da Zona Franca de Manaus
no início de 2013. ..................................................
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ – Críticas à
propaganda eleitoral antecipada............................
SENADORA ANA AMÉLIA – Apoio à reintegração do Paraguai ao Mercosul; e outros assuntos.....
SENADOR EUNÍCIO OLIVEIRA, como Líder
– Defesa da necessidade de modernização do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas. ...
2.2.7 – Leitura de requerimentos
Nº 258, de 2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Resolução nº
4, de 2012...............................................................
Nº 259, de 2013, de iniciativa de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 98, de 2011........................................................
2.2.8 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR SODRÉ SANTORO – Apreensão
com a grande quantidade de usuários de crack no
País.........................................................................
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SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA,
como Líder – Críticas ao Governo Federal pela
criação da Hidrobrás...............................................
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Questionamentos sobre o substitutivo ao projeto de lei que redefine os critérios para a divisão dos recursos do Fundo
de Participação dos Estados; e outros assuntos..........
SENADOR JOÃO DURVAL – Registro do
transcurso dos 75 anos da primeira publicação de
Vidas Secas, de Graciliano Ramos, destacando a
estiagem por que passa o Nordeste atualmente....
SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Considerações sobre os portos brasileiros......................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 1
Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013, (proveniente da Medida Provisória nº 587, de 2012), que
autoriza para a safra 2011/2012, o pagamento de valor
adicional ao Benefício Garantia-Safra, de que trata a
Lei n° 10.420, de 10 de abril de 2002, e amplia para
o ano de 2012 o Auxílio Emergencial Financeiro, de
que trata a Lei n° 10.954, de 29 de setembro de 2004,
e dá outras providências. Aprovado, tendo usado da
palavra os Senadores Jayme Campos (Relator revisor),
Aloysio Nunes Ferreira e Benedito de Lira (Prejudicada
a Medida Provisória nº 587, de 2012). À sanção..........
2.3.2 – Matérias não apreciadas e transferidas
para a próxima sessão deliberativa ordinária..........
2.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
2.4.1 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 259, de 2013, de autoria de
Líderes. Aprovado.................................................
Requerimento nº 258, de 2013, de autoria de
Líderes. Aprovado.................................................
2.4.2 – Discursos
SENADOR WELLINGTON DIAS – Expectativa com a votação, terça-feira próxima, do Fundo
de Participação dos Estados; e outro assunto........
SENADOR JORGE VIANA – Destaque à necessidade de regulamentação da emenda constitucional que amplia os direitos dos empregados
domésticos..............................................................
SENADOR PEDRO TAQUES – Defesa de processo simplificado para o cumprimento dos direitos
dos trabalhadores domésticos; e outro assunto.....
2.4.3 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 257, de 2013, de autoria do
Senador Luiz Henrique. Aprovado........................
2.4.4 – Comunicação
Da Liderança do PSDB no Senado Federal, de
indicação de membro para integrar a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional (Ofício nº
110/2013). Designação do Senador Cyro Miranda,
como titular, para compor a referida Comissão......
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2.4.5 – Discursos (continuação)
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG – Preocupação com possível investigação, pela Abin, de
movimento sindical no Porto de Suape-PE............
SENADOR ARMANDO MONTEIRO, como
Líder – Ponderações sobre a seca que atinge o
Semiárido do Nordeste brasileiro...........................
2.4.6 – Comunicações
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de substituição de membros na Comissão Mista
destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 608, de 2013. (Ofícios nºs 108 e 109/2013).
Designação do Senador Cícero Lucena, como suplente, e do Senador Cyro Miranda, como titular,
para comporem a referida Comissão.....................
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de substituição de membro na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória
nº 595, de 2012. (Ofício nº 137/2013). Designação
do Senador Luiz Henrique, como titular, para compor a referida Comissão.........................................
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de indicação de membro para integrar a Comissão
de Agricultura e Reforma Agrária, em vaga cedida
pela Liderança do Bloco Parlamentar União e Força
(Ofícios nºs 75 e 138/2013). Designação do Senador Waldemir Moka, como titular, para compor a
referida Comissão...................................................
2.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR BENEDITO DE LIRA – Considerações acerca da necessidade de ações efetivas e
duradoras na região do Semiárido Nordestino.......
SENADOR JOÃO COSTA, como Líder – Defesa
do projeto de resolução, de autoria de S. Exª, que cria
a figura do amicus legislatoris no processo legislativo..
SENADOR CÁSSIO CUNHA LIMA – Considerações sobre o posicionamento do Governo
Federal frente à seca no Nordeste.........................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Explanação acerca de medidas a serem adotadas para o
combate à seca no Nordeste brasileiro..................
SENADOR PAULO PAIM – Defesa de propostas do Rio Grande do Sul para a distribuição dos
recursos do Fundo de Participação dos Estados; e
outros assuntos......................................................
2.4.8 – Comunicação
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de retirada do Deputado Francisco Praciano da
composição da Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas (Ofício nº 294/2013)...........
2.4.9 – Discursos (continuação)
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Apelo em
favor da célere ratificação, pelo Brasil, do tratado que
regulamenta o comércio internacional de armas.......
2.4.10 – Comunicações
Da Comissão Temporária destinada a debater e
propor soluções, no prazo de noventa dias, ao finan-

15633

15636

15640

15640

15640

15641

15643

15802

15804

15808

15813

15813

Abril de 2013

ciamento do sistema de saúde do Brasil, referente à
eleição do Vice-Presidente (Ofício nº 2/2013). .......
Do Senador José Agripino, encaminhando
relatório de viagem do Grupo Parlamentar Brasil-China, à República Popular da China, no período
de 18 a 24 de novembro de 2012...........................
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de indicação de membro para integrar a Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil (Ofício
nº 139/2013). Designação do Senador Lobão Filho,
como suplente, para compor a referida Comissão..
2.4.11 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 112, de 2013, de
autoria do Senador João Durval, que altera a Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, que “estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979,
8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga
a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras
providências”, com o objetivo de instituir incentivos e
programas para implantação de sistemas de coleta,
armazenamento e utilização de águas pluviais em
condomínios residenciais e comerciais....................
Projeto de Lei do Senado nº 113, de 2013, de
autoria do Senador João Costa, que altera o art. 7º
da Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, e o
art. 482 do Código de Processo Civil, para admitir a
participação de parlamentar como amicus curiae..
Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2013,
de autoria do Senador João Costa, que altera a Lei
nº 9.868, de 10 de novembro de 1999 que “dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal” e
a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que “institui
o Código de Processo Civil”, para admitir o controle
de constitucionalidade da norma jurídica contratual
de caráter geral, nas condições que especifica........
2.4.12 – Leitura de requerimentos
Nº 260, de 2013, de autoria do Senador Humberto Costa e outros Senadores, solicitando realização
de sessão especial, em 24 de maio próximo, destinada
a comemorar os 25 anos do Conselho Nacional de
Secretarias Municipais de Saúde – Conasems..........
Nº 261, de 2013, de autoria do Senador Renan
Calheiros e outros Senadores, solicitando realização de sessão especial, em 13 de junho próximo,
destinada a comemorar os 250 anos de nascimento
do Sr. José Bonifácio de Andrade e Silva...............
Nº 262, de 2013, de autoria do Senador Antonio
Carlos Rodrigues, em aditamento ao Requerimento
nº 702, de 2012, solicitando a alteração na composição da comissão objeto deste Requerimento........
2.4.13 – Ofício do Ministro de Estado Chefe
da Controladoria-Geral da União
Nº S/6/2013 (nº 8.936/2013, na origem), informando a disponibilização, no sítio eletrônico daquele
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Órgão, dos relatórios de fiscalização da 37ª Etapa
do Programa de Fiscalização a partir de Sorteios
Públicos..................................................................
2.4.14 – Ofício do Secretário de Governo da
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo
Nº 2-0140/2013, encaminhando cópia de documentação do respectivo Fundo Municipal de Saúde..
2.4.15 – Ofícios do Presidente do Supremo
Tribunal Federal
Nºs 3.186 e 3.246/2013, comunicando o resultado do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425, respectivamente..
2.4.16 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR EDUARDO AMORIM – Ponderações
sobre a sugestão de S. Exª ao Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação, de tornar os Agentes Comunitários de Saúde verdadeiros Agentes de Cidadania. ..
SENADOR CIRO NOGUEIRA – Registro do
transcurso, no dia 7 do corrente, do Dia Mundial da
Saúde.....................................................................
SENADORA ANGELA PORTELA – Defesa
da aprovação da proposta de emenda à Constituição que integra os servidores públicos dos antigos
territórios do Amapá e de Roraima ao quadro em
extinção da administração federal..........................
2.5 – ENCERRAMENTO...............................
3 – PARECER
Nº 9, de 2013-CN, da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória
nº 594, de 2012, que altera a Lei nº 12.096, de 24
de novembro de 2009, quanto à autorização para
concessão de subvenção econômica em operações
de financiamento destinadas a aquisição e produção
de bens de capital e a inovação tecnológica; altera a
Lei nº 11.529, de 22 de outubro de 2007, quanto à
concessão de subvenção econômica em operações
destinadas a financiamentos a diferentes setores
da economia; altera a Lei nº 12.409, de 25 de maio
de 2011, quanto à concessão de subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários
localizados em Municípios atingidos por desastres
naturais; e altera a Lei nº 12.712, de 30 de agosto
de 2012, que autoriza a concessão de subvenção
econômica às instituições financeiras oficiais federais nas operações de crédito para investimentos
no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia – FDA e do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste – FDNE (conclui pela apresentação do
Projeto de Lei de Conversão nº 5, de 2013).......
4 – ATAS
4.1 – Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 589, de 2012
Ata da 1ª Reunião, realizada em 20 de fevereiro de 2013..........................................................
Ata da 2ª Reunião, realizada em 2 de abril de
2013.......................................................................
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4.2 – Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 591, de 2012
Ata da 1ª Reunião, realizada em 20 de fevereiro de 2013..........................................................
Ata da 2ª Reunião, realizada em 20 de março
de 2013..................................................................
4.3 – Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 594, de 2012
Ata da 1ª Reunião, realizada em 20 de fevereiro de 2013..........................................................
Ata da 2ª Reunião, realizada em 3 de abril de
2013.......................................................................
4.4 – Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 600, de 2012
Ata da 1ª Reunião, realizada em 20 de fevereiro de 2013..........................................................
5 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RENAN
CALHEIROS, EM 4.4.2013....................................
6 – DOCUMENTOS E CORRESPONDÊNCIAS ENCAMINHADOS À PUBLICAÇÃO
6.1 – Termo de Eliminação de Documentos
Nº 2, de 2013................................................
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7 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação...........................
Bancadas dos Partidos.................................
Por ordem alfabética.....................................
8 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL...............................................................
9 – LIDERANÇAS........................................
10 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO............................................................
11 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS.............
12 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos.
CAS – Comissão de Assuntos Sociais.........
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...............................................................
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte.......................................................................
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle..............
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa..............................................
CRE – Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.....................................................
CI – Comissão de Serviços de Infraestrutura..
CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.....................................................
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
Agrária....................................................................
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15958
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CCT – Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática........................
13 – CONSELHOS E ÓRGÃOS
Corregedoria Parlamentar (Resolução nº 17,
de 1993).................................................................
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar
(Resolução nº 20, de 1993)....................................
Procuradoria Parlamentar (Resolução nº 40,
de 1995).................................................................
Procuradoria da Mulher (Ato da Comissão
Diretora nº 3, de 2013)...........................................
Ouvidoria do Senado Federal (Resolução nº
1, de 2005).............................................................
Conselho do Diploma Mulher-Cidadã Bertha
Lutz (Resolução nº 2, de 2001)..............................
Conselho do Diploma José Ermírio de Moraes
(Resolução nº 35, de 2009)....................................
Conselho da Comenda de Direitos Humanos
Dom Hélder Câmara (Resolução nº 14, de 2010)..
Comissão do Projeto Jovem Senador (Resolução nº 42, de 2010).............................................
Conselho do Prêmio Mérito Ambiental (Resolução nº 15, de 2012)..........................................
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14 – COMISSÕES MISTAS
CMO – Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (Resolução nº 1,
de 2006).................................................................
CMMC – Comissão Mista Permanente sobre
Mudanças Climáticas (Resolução nº 4, de 2008)...
Comissão Mista Representativa do Congresso
Nacional no Fórum Interparlamentar das Américas
–Fipa (Resolução nº 2, de 2007)............................
CCAI – Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência (Lei nº 9.883, de 1999).....
Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito..
Comissões Mistas Especiais........................
15 – CONSELHOS E ÓRGÃO
Conselho da Ordem do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo nº 70, de 1972)......................
Conselho de Comunicação Social (Lei nº
8.389, de 1991)......................................................
Representação Brasileira no Parlamento do
Mercosul (Resolução nº 1, de 2011)......................
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Renan Calheiros, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO
Nº 10, DE 2013
Acrescenta § 9º ao art. 7º da Resolução nº
43, de 2001, do Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O art. 7º da Resolução nº 43, de 2001,
do Senado Federal, passa a vigorar acrescido do seguinte § 9º:
“Art. 7º ............................................................
........................................................................

§ 9º Os projetos de implantação de infraestrutura de que trata o inciso IV do § 3º deste artigo
continuarão a gozar de excepcionalidade, em
relação aos limites de endividamento, até sua
plena execução, ainda que excluídos da matriz
de responsabilidade da Copa do Mundo Fifa
2014 e venham a ser financiados por outras
fontes alternativas de financiamento, desde
que a execução das obras seja iniciada até
30 de junho de 2014.” (NR)
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 4 de abril de 2013. – Senador
Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal.
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Ata da 42ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 4 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jorge Viana, João Durval, Eduardo Suplicy,
Paulo Paim e Ricardo Ferraço
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 3 minutos e
encerra-se às 20 horas e 11 minutos)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será votado oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 52
a 83, de 2013, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
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receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão à
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa
do Senado Federal, em sua 1ª Reunião, realizada no
dia 31 de janeiro de 2013, deliberou sobre as seguintes matérias:
– Pelo deferimento dos Requerimentos n°s
1.090, 1.101 e 1.102, de 2012, de informações,
nos termos de seus relatórios;
– Pelo deferimento dos Requerimentos n°s
1.099 e 1.100, de 2012, de informações, nos
termos de seu relatório, com alterações redacionais;
– Pela aprovação do Requerimento n° 1.175,
de 2012, de tramitação conjunta, de matérias
abaixo relacionadas, agrupadas da seguinte
forma:
– As Propostas de Emenda a Constituição
n° 74, de 2011; 83, de 2011, e 33, de 2012,
passam a tramitar em conjunto e vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
Serão cumpridas as determinações da Mesa.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Queria que V. Exª me
inscrevesse para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª está inscrita, Senadora Ana Amélia, para
uma comunicação inadiável.
Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Vanessa Grazziotin, em permuta com o Senador Ruben Figueiró, já que o primeiro orador inscrito, Senador
Fernando Collor, não está presente.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Srªs Senadoras, Srs. Senadores, companheiros
e companheiras, Sr. Presidente, hoje venho à tribuna
para falar do desempenho produtivo, do desempenho
econômico, de geração de empregos, da Zona Franca
de Manaus. E faço isso até como uma forma de prestar contas ao Brasil desse modelo – tenho repetido
inúmeras vezes –, um modelo econômico importante
não só para o Estado do Amazonas ou para a Região
Amazônica, mas um modelo econômico importante
para todo o Brasil.
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V. Exª, que é do querido vizinho Estado do Acre,
sabe perfeitamente – Estado, aliás, onde a Suframa
também tem atuação, porque, lá no Acre, são vários
os Municípios considerados como áreas de livre comércio. Então, a Suframa, que é a Superintendência da
Zona Franca de Manaus, atua não somente no Estado
do Amazonas ou na cidade de Manaus, como o nome
assim sugere, mas nos Estados todos da Amazônia
ocidental, além de parte do Estado do Amapá.
O faturamento, Sr. Presidente... Quando falo da
Zona Franca, refiro-me principalmente ao fato de que
ela tem permitido e tem contribuído enormemente
para a preservação da nossa cobertura florestal, Senador Suplicy.
O Brasil é um País rico, não só pela sua diversidade cultural, pela beleza do seu povo, da sua gente,
pelas belezas naturais, mas é um País rico, também,
porque detém a maior floresta tropical do Planeta. Uma
floresta que encerra, em si, não só uma riqueza ainda
não plenamente mensurada, mas que contribui, sem
dúvida nenhuma, para o equilíbrio do clima do mundo.
Se é verdade que boa parte das emissões de gases tóxicos, no que diz respeito a mudanças climáticas
brasileiras, vem por conta da queimada da floresta, a
floresta também ajuda, hoje – já é consenso –, muito a
capturar esses gases tóxicos da atmosfera, Presidente.
Então, para o Brasil garantir a preservação ambiental, aliada com o desenvolvimento, o que significa
garantir o desenvolvimento sustentável brasileiro, é
muito importante. E a Zona Franca de Manaus, sem
dúvida nenhuma, tem sido um grande instrumento para
que alcancemos, para que essa equação se transforme
em realidade. Não é à toa que o Estado do Amazonas,
maior Estado do Brasil, mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, é também aquele que também tem
o maior índice, o maior percentual de preservação da
floresta, porque nós temos um modelo alternativo de
desenvolvimento econômico, que faz com que diminua,
sobremaneira, a pressão que é exercida nas florestas
de outros Estados vizinhos, por exemplo.
Aqui, vou me referir aos indicadores econômicos
medidos nesses primeiros meses do ano de 2013. As
empresas instaladas no polo industrial de Manaus – e
são mais de 600 empresas, hoje, Sr. Presidente, Srªs
Senadoras, Srs. Senadores – tiveram, registraram no
mês de fevereiro um faturamento da ordem de R$5,69
bilhões, o que representa um crescimento, um avanço,
de 12,8%. No acumulado do ano, o faturamento – ou
seja, de janeiro e fevereiro – chegou a superar a casa
dos R$11 bilhões, o que significa o melhor desempenho para o período, de todos os anos, em moeda nacional, um aumento de 10,6% a mais, em relação ao
mesmo período do ano de 2012.
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Sr. Presidente, se formos medir o faturamento
em dólar, no mês de fevereiro, houve um recuo de
1,69%, ou seja, o faturamento foi de US$2,88 bilhões
e, no acumulado, janeiro e fevereiro, o faturamento foi
de US$5,52 bilhões. Na comparação com o mesmo
período de 2012, o recuo foi de 3,10%.
Entretanto, Sr. Presidente, o dólar, em relação à
moeda nacional, teve uma desvalorização em janeiro
superior a 13% e, em fevereiro, superior a 14%, o que
significa dizer que, não fosse essa mudança de câmbio em relação ao valor do dólar frente à moeda nacional, também o crescimento do faturamento do polo
industrial de Manaus, em dólar, teria sido significativo.
Agora, o importante disso, Sr. Presidente, são
os dados de geração de empregos e de aberturas de
novas vagas. Em relação aos empregos, o mês de setembro registrou aproximadamente 118 mil pessoas
empregadas de forma efetiva em empregos diretos.
No acumulado do ano, ocorreram mais 8.137 admissões contra 7.372 demissões, ou seja, com um saldo
positivo de quase mil vagas, Sr. Presidente.
A análise desse faturamento do desempenho da
Zona Franca de Manaus mostra um crescimento muito
importante dos setores eletroeletrônicos e de informática, que são responsáveis por quase 46% de todo o
faturamento da Zona Franca de Manaus e, portanto,
é um segmento que continua na liderança do setor.
Também seguiram tendo um bom desempenho
os setores relojoeiro, termoplástico, de bebidas, metalúrgico, mecânico, madeireiro, papel, papelão, químico,
vestuário e calçados.
Eu, aqui, quero destacar, Sr. Presidente, e concordar com o Superintendente da Suframa, Dr. Thomaz
Nogueira, que, fazendo uma avaliação, uma análise,
esses índices, mostra que a expectativa que nós temos
para este ano de 2013, em relação à Zona Franca de
Manaus, é muito importante e positiva, principalmente
diante de uma resolução que o Senado aprovou, colocando fim à guerra dos portos, que era um mecanismo
adotado por alguns Estados brasileiros de incentivar a
entrada nos portos brasileiros de produtos acabados
importados, concedendo incentivos fiscais para esses
produtos, o que significa dizer, em outras palavras,
conceder incentivos fiscais para que empregos fossem
gerados em outros países.
Além de empregos gerados em outros países,
aquela medida também promovia uma concorrência
desleal em relação aos produtos fabricados no Brasil.
E com a Zona Franca de Manaus não era diferente.
Ar condicionado split, por exemplo, era um segmento
que sofria muito e que tem crescido depois do fim da
guerra dos portos.
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Então, a nossa expectativa e a nossa perspectiva são positivas e importantes para este ano de 2013.
Destaco aqui o setor de duas rodas, que é um
setor, hoje, também muito importante para a Zona
Franca de Manaus. O setor de duas rodas não teve
um bom ano em 2012. Isso muito se deve à falta da
disponibilização do crédito, porque quem adquire uma
motocicleta no Brasil, principalmente aquela de mais
baixa cilindrada, buscou esse meio de transporte ou
para ter um meio de transporte mais ágil nas grandes
cidades, ou, na sua grande maioria, para ter um instrumento de trabalho.
São pessoas, geralmente trabalhadores e trabalhadoras assalariadas, que precisam acessar o crédito
para poder adquirir um bem como uma motocicleta. E
o crédito ficou muito restrito no ano passado.
Muitas vezes estivemos no Ministério da Fazenda
debatendo esse assunto. Esperamos que esse problema seja resolvido para que também possa o setor
de duas rodas seguir se desenvolvendo. E por fim, Sr.
Presidente, ...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... quero falar aqui do setor eletroeletrônico e de
bens de informática. Esse, que eu disse que é responsável por quase 46% do faturamento do polo industrial
de Manaus e que, portanto, continua na liderança.
No caso específico do segmento de informática, em que se concentra principalmente a produção
de celulares e de tablets na Zona Franca de Manaus,
mesmo com a guerra fiscal em vigor, os números têm
apontado um desempenho muito positivo e um crescimento significativo na produção de bens de informática, o que mostra a muitos daqueles, no próprio
Estado, criticavam medidas aprovadas pelo Senado
ou pela Presidência da República, dizendo que eram
medidas que acabariam com a Zona Franca de Manaus, exatamente o contrário: um desenvolvimento,
um crescimento no processo produtivo...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... e na produção dos bens de informática.
Há inúmeras fábricas implantadas lá, e várias outras
estão sendo implantadas, Sr. Presidente. Ou seja, a
Zona Franca de Manaus, Senadora Ana Amélia, tem
tido um crescimento.
Nesta semana, eu vim a esta tribuna para falar de
uma visita que fiz à empresa Voith. A Voith é uma das
três gigantes na produção de equipamentos para usinas
hidrelétricas. No continente americano, a empresa estava
situada nos Estados Unidos e, no Brasil, em São Paulo.
Há pouco mais de dois anos, instalou uma fábrica em
Manaus, e Manaus está produzindo turbinas para hidre-

15590 Sexta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

létricas. Questionei aos dirigentes da indústria: “Por que
Manaus?”, e eles disseram que não era pelos incentivos
fiscais, mas, sim, pela localidade próxima às usinas hidrelétricas que estão sendo construídas na Amazônia.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Como todos sabem, é exatamente naquela
região que está a grande capacidade de geração de
energia hidráulica.
Então, essa é uma empresa de bens de capital
instalada na Zona Franca de Manaus.
E, repito, nós, amazonenses e amazônidas, temos
muito que agradecer ao Brasil, porque o modelo Zona
Franca é um modelo coordenado pelo Governo Federal e que, repito, ajuda não apenas o Estado do Amazonas, mas também o Brasil como um todo, a partir do
momento em que gera emprego, distribuição de renda,
nessa que é a região mais distante e, ainda, desligada,
do ponto de vista de via terrestre do restante do Brasil,
e que tem ajudado muito, principalmente, a preservar o
nosso meio ambiente, a maior floresta tropical do Planeta.
Então, muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
o Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Vanessa
Grazziotin, pela sua preocupação permanente para se
combinar o desenvolvimento da Amazônia, do povo
da Zona Franca de Manaus, com o desenvolvimento
sustentável, uma visão de preocupação com a preservação da maior reserva florestal do Planeta, que é
justamente a Floresta Amazônica.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Pela ordem, tem a palavra a Senadora
Ana Amélia.
Eu vou fazer uma sugestão a V. Exª: convide o
homenageado...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Já está.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – ...a ingressar...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu até farei isso em
homenagem ao povo de Caxias do Sul...
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Eu espero que ele possa...
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ...porque o
Washington, que é o homenageado, é o mais votado Vereador do Município de Caxias do Sul. Ele não é do meu
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partido – é do PDT –, mas eu penso que o valor que tem
essa comunidade de Caxias do Sul merece essa referência.
Eu queria agradecer a V. Exª, Senador Suplicy,
pela delicadeza que teve. Chegue até aqui, meu caro
Washington. Peço à minha assessoria que o faça chegar até aqui.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Já está chegando.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Washington, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Coloque-se ao lado da Senadora Ana
Amélia, por favor.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Washington, eu estava dizendo que você foi o mais votado vereador em Caxias do Sul nas últimas eleições e é o
Secretário de Esportes de Caxias do Sul.
Deste rosto e deste porte atlético muitos que gostam do bom futebol vão se lembrar. Washington nasceu
aqui em Brasília, começou a sua carreira no Caxias, cidade em que foi o vereador mais votado. Mas ele jogou
no São Paulo – sei que V. Exª, Sr. Presidente, torce para
o Santos –, jogou no meu Internacional, jogou no Ponte
Preta, no Fluminense e, claro, na Seleção Brasileira.
Washington é também conhecido, muitos se lembram dele, como Coração Valente, porque teve um problema no coração, superou e voltou aos campos de futebol.
Hoje, ele está em outro campo: o que trabalha
para difundir e praticar o esporte, que é um excelente
caminho, talvez o melhor caminho para o combate às
drogas, à violência nas periferias, e um grande caminho para a saúde, para a vida saudável.
Washington, nosso Secretário de Esportes de
Caxias do Sul, está aqui hoje, em Brasília, para fazer
uma solicitação muito importante: criar um ginásio poliesportivo junto ao Parque de Exposições da Festa da
Uva, em Caxias do Sul.
Tem todo o nosso apoio, meu caro Washington,
e o Senador Suplicy também é seu aliado.
Muito obrigada.
Obrigada, Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Também
queria dizer – desculpe-me, Senador – que, junto com
o Secretário de Esportes, Washington, está a Secretária de Turismo de Caxias do Sul, Adriana de Lucena,
também tratando de ampliar o Parque de Exposições
da Festa da Uva, que é um evento muito importante
no Rio Grande do Sul, e de revitalizar o Largo da Estação Férrea de Caxias.
É uma grande alegria fazer essas referências.
Obrigada, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Gostaria também de dar as boas-vindas ao Vereador Washington, da Seleção Brasileira de Futebol.
Fico imaginando, agora, sendo o senhor Secretário de Esportes, que Caxias do Sul ajudará muito para
que os jovens ali se preparem para as Olimpíadas de
2016 com o seu exemplo de grande esportista.
Eu pediria, inclusive, que pudesse vir aqui, porque
quero lhe dar um exemplar do meu livro sobre renda
básica de cidadania.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra o Senador Eunício de Oliveira, pela ordem.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que
V. Exª me inscrevesse como Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – V. Exª está inscrito para falar, sendo o primeiro
a se pronunciar como Líder hoje à tarde.
Agora, como orador inscrito, o Senador Ruben
Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo
juntar as minhas palavras às da eminente Senadora
Ana Amélia, quando se refere ao Washington.
Eu, como flu e são-paulino, saúdo muito V. Sª pelo
muito que fez pelo nosso esporte e que está fazendo
hoje, como Vereador, lá em Caxias do Sul.
Minhas homenagens a V. Sª!
Mas, Sr. Presidente, ocupo a tribuna desta Casa,
nesta tarde, para falar sobre a evolução política em
meu Estado, o Mato Grosso do Sul, depois de passar
o feriado da Páscoa mantendo contato com vários
segmentos ativos de nossa sociedade.
É impressionante como o tema das eleições de
2014, desde já, contamina as atitudes da classe política e de vários outros segmentos organizados em
nossa sociedade.
A Ministra Ideli Salvatti e os Ministros do Desenvolvimento Social, Tereza Campello; das Cidades,
Aguinaldo Ribeiro; e do Desenvolvimento Agrário, Pepe
Vargas estiveram em Campo Grande, nessa segunda-feira, dia 1º de abril, reunidos com prefeitos municipais
do Estado, em claro movimento de campanha eleitoral.
Quem participou do evento pôde contatar a desenvoltura do assédio de representantes do Governo Federal
aos representantes do Governo estadual e municipal.
Como observador da cena, enxergo esse processo com grande preocupação, pois a lógica dos interes-
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ses meramente eleitorais passa a prevalecer sobre as
verdadeiras prioridades nacionais. Isso nunca deu certo!
A movimentação proativa de Ministros cria um
ambiente estranho de antecipação do calendário político. Não sei quais são os ganhos reais para o País
quando adiantamos no tempo os debates que deveriam
ocorrer somente em 2014 e passam a acontecer desde
agora, faltando quase dois anos para o pleito eleitoral.
Nesse fim de semana, pude ler vários economistas de renome apontando, com certa apreensão,
a adoção de inúmeras medidas populistas, de impacto
imediato, que poderão prejudicar a economia de maneira drástica assim que passar o período eleitoral. O
que estamos vendo é um imediatismo deletério corroendo as bases de nossa macroeconomia.
Por enquanto, não há sinais de que essas medidas
pontuais possam prejudicar os avanços da sociedade.
Mas será que o acúmulo de decisões assimétricas não
criará desarranjos no futuro, desorganizando as bases
sólidas de nossa economia e da nossa produção?
Está claro que as medidas de impacto eleitoreiro
fogem aos padrões de normalidade, criando uma sensação momentânea de bem-estar social, para, em seguida,
reverterem em contração de investimentos, aumento da
dívida pública, elevação dos índices inflacionários, distorções cambiais, enfim, desequilibrando os fundamentos
de uma economia sadia e sustentável no longo prazo.
O clima atual pretende criar certa euforia na sociedade sobre bases irrealistas. Ainda assim, pude observar
que a classe política faz o jogo do Governo sem criar compromissos efetivos, pois sabe, por experiência de tempos
passados, que há muita encenação e pouquíssima ação
propriamente dita no decorrer dessa fase política.
Sei que existem obras importantes que nossos
governantes locais pretendem viabilizar e encontram,
nesse ambiente de antecipação eleitoral, um momento
propício para reivindicar e ver atendidos os pleitos que
há muito estão adormecidos nas gavetas dos Ministérios na Esplanada.
Não sou contra isso. Sou crítico em relação aos
oportunismos eleitoreiros que possam, lá na frente,
criar óbices instransponíveis para a Nação.
O Governo não pode ser imprevidente, perdendo
oportunidades hoje que poderão ser fundamentais amanhã.
Falo isso com a experiência dos anos vividos na
política. Minha experiência diz que manter um foco
meramente eleitoral em torno de decisões de medidas
econômicas termina resultando em perdas sociais desastrosas para a população em médio e longo prazos.
Nesse sentido, faço um alerta para o Governo,
lembrando uma famosa frase de Abraham Lincoln –
abro aspas: “Pode-se enganar a alguns o tempo todo
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e a todos por algum tempo, mas não se pode enganar
a todos o tempo todo.” – fecho aspas.
Srs. Senadores, o Brasil perderá tempo e energia
com a antecipação do processo eleitoral. Isso parece
evidente.
Uma das observações que pude fazer foi sobre
uma expectativa que está sendo gerada na opinião
pública de meu Estado. É em relação à figura política
do Governador de Pernambuco, Eduardo Campos.
Não sei por que se trata de uma novidade política
no cenário nacional; não sei se a presença do nome
dele é em razão do enfoque que a grande imprensa
tem dado à possível pretensão dele em concorrer à
Presidência da República; não sei se ele constitui um
fenômeno que decorre da – entre aspas – “fadiga de
materiais” decorrente dos anos de governo lulo-petista,
mas um fato eu posso constatar: a presença do nome
de Eduardo Campos está começando a tomar conta
do corpo político da Nação, num processo, como diria
o homem do campo lá do meu Estado, o Mato Grosso
do Sul, de – entre aspas – “infestação do carrapatinho”.
Sr. Presidente, a antecipação da campanha eleitoral se reflete em outras esferas. Vejo, em meu Estado, por exemplo, intensas movimentações em torno da
sucessão do Executivo estadual. Os partidos estão se
mobilizando para o embate. Há um esforço muito grande sendo despendido para desenhar cenários futuros.
Quem será o candidato a quê? Quais serão as alianças
eleitorais possíveis? Qual será a posição deste ou daquele partido? Qual caminho seguirá o Governador?
Quais os candidatos ao governo do Estado? Qual será
a nova configuração política depois de 2014?
Enfim, o momento é de intensa especulação, e,
diante disso, as referências mais próximas que temos
são as eleições municipais do ano passado, as quais
permitem inferir que a sociedade de Mato Grosso do
Sul deseja fazer profundas mudanças nas suas escolhas, revisando o papel dos partidos que, há várias
décadas, ocupam o centro do poder.
O resultado eleitoral ocorrido em Campo Grande,
capital do Estado, em 2012, foi emblemático e indica
seguramente que um processo novo está em curso.
A população parece estar abandonando alguns paradigmas que balizam suas escolhas.
Coisas como desempenho administrativo fabricado com peso da propaganda, estrutura financeira
abusiva, tempo de televisão desigual, equipes de marqueteiros profissionais, todos esses fatores valeram
pouco no processo de escolha dos eleitores.
O que a população mostrou que deseja é ter uma
relação honesta com a classe política. O aprimoramento de nossa democracia exigirá cada vez mais um tipo
de conduta diferenciada do candidato, obrigando-o a
mostrar qual o grau de sintonia que ele mantém com
a comunidade, qual o nível de transparência que ele
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propõe desenvolver entre os setores públicos e privados, qual é o padrão de sua sinceridade, o que fará
com que suas promessas sejam exequíveis na prática.
Nesse processo, o meu Partido, o PSDB, apresentou-se como uma grande surpresa do processo
eleitoral de Mato Grosso do Sul. Ele aumentou significativamente o número de prefeituras e de vereadores
e quase chegou ao segundo turno nas eleições da
capital, Campo Grande.
Esses e vários outros resultados das eleições
municipais estão mudando o jeito de a população enxergar a política em meu Estado. Lideranças antes
consideradas imbatíveis e com índices elevados de
popularidade foram derrotadas. Avaliações de governo
positivas, obras de impacto e bondades sociais foram
simplesmente inúteis na hora da decisão do eleitor. A
sociedade teve vontade de mudar e mudou.
Essa força latente que está dentro de cada um
em determinado momento histórico ultrapassa qualquer
manobra estratégica artificial que queiram impor sobre
as nossas consciências. Por isso, fico me perguntando:
se o quadro se mostra tão favorável para o Governo
– que, conforme as pesquisas, tem popularidade lá
nas alturas –, qual a razão para antecipar tanto o calendário das eleições presidenciais? Qual é o temor?
Para que tanta movimentação eleitoral? Considero tais
desdobramentos estranhos e incoerentes.
Srªs e Srs. Senadores, quero concluir dizendo
que não há vencedores nem vencidos de véspera.
O momento do grande debate de propostas e rumos
políticos ainda não chegou, mesmo que boa parte da
imprensa queira insistir ao contrário, dando uma emergência inexistente ao assunto.
O Governo força e estimula essa pauta.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Todos os dias, ouvimos os próceres do PT dizerem
que – entre aspas – “eleição é a prioridade máxima”
na agenda governamental.
Trata-se de substituir compromissos com o País
pelo compromisso com a manutenção do poder. Mesmo assim, não se pode fazer nada, a não ser render-se a essa triste e vergonhosa realidade.
Esperar, contudo, que esse caminho seja de aprendizado. Às oposições cabe manter o sentido de alerta
sobre as distorções que possam vir a ocorrer daqui para
frente. Tem-se a clareza de que o ambiente será contaminado, mas confio na sabedoria do povo brasileiro no
momento de julgar aqueles que, sinceramente, desejam
o melhor para o País, sabendo separar o joio do trigo.
(Interrupção do som.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) – É
a impressão, Sr. Presidente, que trago lá do meu Estado,
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após consultas que fiz com pessoas da maior responsabilidade e de todos os segmentos da nossa sociedade.
Espero que as minhas palavras, realmente, tenham sentido sobretudo àqueles que desejam antecipar o processo eleitoral.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Muito obrigado, Senador Ruben Figueiró, pelas
suas considerações e reflexões sobre a nossa vida política.
Prezado Senador Eunício Oliveira, eu deveria ter
chamado antes a Senadora Ana Amélia, mas, em razão do acompanhamento que ela fez do Washington,
eu acabei não a chamando. Então, peço a gentileza
de V. Exª aguardar.
Tem a palavra a Senadora Ana Amélia, para uma
comunicação inadiável.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão da oradora.) –
Serei extremamente sucinta, Senador Eunício.
Caro Presidente Eduardo Suplicy, ocupo rapidamente a tribuna porque, hoje, o Chanceler Antonio
Patriota deu algumas informações relevantes sobre a
política externa brasileira. E como sou do Rio Grande do
Sul, nós temos particular interesse na questão não só
comercial, mas também da relação dentro do Mercosul.
A uma das questões que eu levantei a ele, a resposta dada pelo chanceler foi auspiciosa. Houve – eu
penso – um equívoco da diplomacia do nosso País em
relação a apoiar a retirada do Paraguai do Mercosul,
quando houve o impeachment, que foi um processo
interno e inquestionável do ponto de vista da legalidade e dos resultados que houve. Afinal, não se pode
julgar internamente um país, pois estaríamos ferindo
a soberania interna do Paraguai.
Porém, passou o tempo, os ânimos foram serenados. Aquilo foi um casuísmo que ficou muito claro
para que a Venezuela entrasse no Mercosul, já que o
Congresso paraguaio rejeitava a participação da Venezuela no Bloco.
De qualquer modo, a eleição no país, no dia 21
deste mês, abre espaço para que o Paraguai retome,
de fato e de direito, a sua integral participação no Mercosul, até porque o comércio bilateral tem sido ampliado substancialmente.
E não só essa auspiciosa declaração do chanceler, mas também sobre as condições favoráveis, na
visão dele, do Embaixador Roberto Azevedo para um
cargo dos mais importantes junto à Organização Mundial do Comércio (OMC).
Eu queria saudar a iniciativa do Presidente da
nossa Comissão de Relações Exteriores, Senador Ricardo Ferraço, pela oportunidade que deu nesse debate.
Trago outro tema aqui, caro Presidente Eduardo
Suplicy. Estamos aqui na frente do Líder do PMDB, ex-
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-Presidente da CCJ. Hoje, solicitei encarecidamente e
tive uma acolhida extremamente cordial do Presidente da
CCJ, Senador Vital do Rêgo. Apresentei, desde 2011 até
agora, cinco propostas de emendas à Constituição, que
estão aguardando relatoria na CCJ, e também apresentei outros tantos projetos de lei. Mas, no caso das PECs,
duas, faço questão de salientar: a primeira, foi logo após
a morte de José Alencar, quando fui procurar o que ele
tinha feito, e a única iniciativa dele, como Senador, era
uma PEC tornando o Orçamento da União impositivo e
não só autorizativo. Então, reapresentei-o em homenagem à memória dele e pedi, hoje, ao Senador Vital do
Rêgo a designação da relatoria.
Outra questão muito importante – inclusive o
próprio Líder Eunício Oliveira já mencionou na tribuna – sobre esse interesse é que o Governo, cada vez
que desonera do IPI alguns produtos, acaba afetando a receita dos Estados e Municípios, que é a principal fonte. Estamos aí brigando, nessa mudança do
FPE. Então, a minha alteração dos arts. 159 e 165 da
Constituição é para estabelecer uma compensação.
O Governo pode fazer a hora que quiser, é ótimo que
faça. Agora, não pode fazer isso à custa da redução
da receita dos Estados e Municípios. Então, está constando nessa minha PEC de 2012, que é exatamente
essa garantia de uma compensação.
Espero que o Líder do nosso Bloco nos dê apoio
porque ele já mencionou isso. Acho que é uma questão de
justiça, e até que gostaria que fosse coletiva, da Comissão.
Entre os projetos de lei do Senado, há um muito importante, do ponto de vista social, que isenta do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas os rendimentos provenientes da aposentadoria paga pelo INSS, a
partir do mês em que o contribuinte homem ou mulher
completar 60 anos. Hoje, com essa política de reajustes tomada pelo Governo, há um empobrecimento dos
aposentados pela aplicação de um reajuste apenas
para quem ganha um salário mínimo, e quem ganha
um pouco mais é prejudicado. Então, esse projeto restitui o poder dos nossos aposentados.
Outro projeto trata de retirar a taxa de inscrição do
concurso público federal à pessoa física que se declara
isenta de apresentar declaração de ajuste anual do Imposto de Renda da Pessoa Física. Eu penso que é uma
forma também socialmente justa de encaminhar isso.
Eu queria agradecer, publicamente, a disposição
do Senador Vital do Rêgo de acolher, para designar
os relatores para essa matéria.
Muito obrigada, meu caro Presidente Eduardo
Suplicy. Como eu disse ao Senador Eunício Oliveira,
eu seria bem breve.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Meus cumprimentos, Senadora Ana Amé-
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lia. Também achei muito positiva a audiência pública
com o nosso querido Ministro Antonio Patriota, hoje.
Pergunto ao Senador Sodré Santoro, já que estava
aqui o Líder Eunício Oliveira pronto para falar, se poderíamos ouvi-lo agora, pela Liderança do PMDB. (Pausa.)
Então, tem a palavra o Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador. Obrigado Presidente, Senador Suplicy.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu quero,
neste momento em que também me dirijo aos cidadãos
e às cidadãs de todo o Ceará e de todo o Brasil, que
acompanham os nossos trabalhos nesta Casa pelo sistema de comunicação do Senado Federal, dizer que,
em recente reunião com a Bancada do Nordeste, o Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional,
Sr. Alexandre Navarro, informou que representantes do
Governo Federal, com argumentos e interesses ainda
difusos, pretendem submeter ao Congresso Nacional
proposta de reestruturação do centenário Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas, o nosso DNOCS,
em empresa de atuação nacional.
Com a totalidade dos parlamentares presentes
ao encontro, só posso saudar preocupações no sentido
de modernizar e fortalecer aquela tradicional autarquia,
criada há mais de um século, em 1909.
A necessidade dessa modernização e fortalecimento evidencia-se ainda agora, quando enfrentamos a mais longa e a mais cruel seca do último meio
século, fenômeno da natureza que só será superado
somando-se esforços, tecnologias, conhecimento adquirido, ações concretas e investimentos, como mostramos na última terça-feira, em reunião do Conselho
Deliberativo da Sudene, quando a Presidente Dilma,
acompanhada de governadores e de lideranças de toda
a região, apresentou um significativo conjunto de medidas de convivência com a seca. Entre elas destaco
a confirmação da venda de mais de 340 mil toneladas
de milho, já nos meses de abril e de maio, que serão
transportadas por meio de portos, de caminhões, sob
a responsabilidade dos governos estaduais.
A reafirmação de investimentos em 1.415 Municípios do Nordeste brasileiro, parte do Espírito Santo
e parte de Minas Gerais, atingidos pela estiagem, em
montante que somará R$9 bilhões, observando-se
que, das ações já em andamento, mais de sete bilhões
estão sendo realizados.
Além disso, Sr. Presidente, a Presidenta Dilma
prometeu que o Governo Federal tomará medidas para
simplificar projetos e agilizar licenças ambientais, com
mais esforço por parte dos órgãos de controle.
Veremos ainda iniciativa de impacto imediato na
vida de milhares de agricultores beneficiados pelos

Abril de 2013

programas Bolsa Estiagem e Garantia-Safra, que receberão seus benefícios enquanto durar a seca, a um
custo mensal de quase R$175 milhões; além de R$350
milhões em novas linhas de crédito emergencial, medida que se somará à prorrogação por dez anos, com o
primeiro pagamento, em 2016, das dívidas vencidas e a
vencer para produtores inscritos na agricultura familiar
e, em 2015, para a agricultura empresarial.
Nessa linha, saliento uma medida anunciada pela
Presidenta que, praticamente, representa o perdão da dívida para operações de liquidação de crédito rural, ao anunciar um desconto de 85% para a agricultura familiar com
dívidas até R$15 mil e de 75% para dívidas até R$35 mil.
Finalmente, destaco a ampliação de 30% da frota de carros-pipa, que passará dos atuais 4.746 para
6.170 veículos, representando um investimento mensal
de cerca de R$71 milhões; a construção de mais de 40
mil cisternas, junto com a recuperação e a perfuração
de novos poços, no valor de R$209 milhões.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
–...o DNOCS, portanto, precisa, sim, ampliar o seu
quadro técnico e operacional, especialmente a equipe
de engenheiros, de cuja carência tanto o setor privado
quanto o setor público do nosso País se ressentem.
Sempre faço questão de defender, desde quando
iniciei minha vida parlamentar como Deputado Federal,
que a história do DNOCS, ou seja, a sua missão se
confunde com a história da ocupação social e econômica do Semiárido do Nordeste brasileiro,
Pois é uma autarquia que, ao longo desse século,
armazenou inigualável acervo técnico, legado por gerações de competentes e abnegados engenheiros, cientistas
e pesquisadores da envergadura de um arrojado Lisboa,
de um Guimarães Duque e de um Francisco Aguiar.
Sob a liderança desses valentes profissionais, um
contingente de dedicados trabalhadores anônimos transformou terras estéreis e rochas em barragens que armazenam água, mitigam a sede de homens, mulheres e
crianças, dos animais e das plantações, pintando de verde
as manchas cinzentas da caatinga implacável e adusta.
Por isso não deixo de salientar também que os impasses e as limitações enfrentados pelo DNOCS em vários
momentos refletem, acima de tudo, a descontinuidade e
a falta de prioridade que, infelizmente, por longo tempo,
marcaram a atuação de numerosos governos diante do
desafio da prevenção e da convivência com as secas.
Refletem, também, antigas distorções da estrutura fundiária brasileira desde os tempos coloniais. É
possível afirmar que as raízes do subdesenvolvimento
nordestino foram condicionadas menos pelo fenômeno
natural e cíclico da estiagem do que por um persistente
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regime semifeudal, com os lentos progressos na ampliação das áreas irrigadas, dominadas pelos canais
de elevação, beneficiando ainda um restrito número
de proprietários de terras.
Até pouco mais de 40 anos atrás, verificavam-se
esporádicos esforços sustentados no sentido da reorganização fundiária das terras dominadas pelos grandes açudes e canais de irrigação; na alfabetização e na
capacitação do campesinato; no financiamento da mecanização das lavouras; na edificação de estruturas de
armazenamento; e da industrialização dos frutos da terra.
Nesse sentido, Sr. Presidente, lembro que no já
distante ano de 1956, os bispos nordestinos reunidos
em Natal, no Rio Grande do Norte, denunciaram, em
um documento hoje histórico, que as secas na região
constituíam um crime contínuo de imprevidência.
Segundo eles, mais grave que as secas, era o
tratamento dado pelas autoridades, aguardando passivamente as consequências das estiagens para lançar
mão de medidas paliativas, de emergência.
Apesar de todas essas dificuldades, é necessário
que façamos justiça às muitas e grandes realizações
dessa ilha que podemos chamar de DNOCS, tais como
os grandes açudes de Orós, Castanhão, Banabuiú e
Araras; a construção da Rodovia Fortaleza–Brasília; e
o início da construção da Barragem de Boa Esperança,
entre outras centenas de obras.
Hoje, o povo Nordestino, em particular os milhões
de sofridas e corajosas famílias sertanejas, assim como
seus representantes eleitos, saúdam as iniciativas federais destinadas a fortalecer o DNOCS.
Todavia, Sr. Presidente, eu e acredito que todos
os companheiros que representam o Ceará neste Congresso Nacional repudiamos terminantemente toda e
qualquer sugestão no sentido de transferir a sede do
DNOCS de fortaleza, onde se encontra desde 1963,
para a capital federal.
É uma medida que despojaria todo o Nordeste, e
não só o meu Ceará, da proximidade de um importante
órgão de articulação de ações em favor do semiárido,
transformando-o em uma distante e insensível estrutura burocrática.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, peço mais um minuto para concluir.
C������������������������������������������
omparativamente, é como se a Nasa transferisse para a lua o centro de controle de seus foguetes
lançados aqui na terra. Ou tão inusitado quanto trazer
para Brasília as operações da Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco – a Codevasf.
Minhas senhoras e meus senhores, Senadores
e Senadoras, o fortalecimento e a modernização do
DNOCS são fundamentais para o Nordeste. Caberá,
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porém, a nós, Deputados e Senadores, avaliar e debater, incluindo a participação dos seus funcionários
e colaboradores, o que eventualmente seja proposto.
O que não faz sentido algum é cortar suas raízes
com a região que ele foi criado para amparar e desenvolver. Não é tempo de medidas que venham ou esvaziar um trabalho fundamental para a Região Nordeste
ou inchar ainda mais a máquina pública existente aqui
em Brasilia, na capital federal.
Por isso, Sr. Presidente, a transferência do DNOCS
é algo que nós, nordestinos, que nós cearenses repudiamos, porque ela em nada beneficiará. Pelo contrário,
trará para a burocracia brasileira um aumento ainda
mais perverso com o povo nordestino. Portanto, nós
que já sofremos tanto com essa burocracia, nós que já
sofremos tanto, tanto, tanto com as estiagens sempre
prolongadas e com medidas sempre emergenciais, nós
não aceitamos a transferência do DNOCS com esse
discurso de que vai modernizar o DNOCS.
Modernizar o DNOCS é ampliar o seu quadro,
é fazer concurso público, é dar estrutura para que ele
possa fazer com que o povo nordestino sofrido tenha
uma esperança em um órgão tão importante do governo, que está ligado...
(Interrupção do som.)
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado, Senador Eunício Oliveira.
Suas palavras, como Senador do Ceará e do Nordeste, me parecem de bom senso com respeito à melhor
localidade para a sede do DNOCS.
Espero que a própria Presidenta Dilma Rousseff
possa ouvir a sua palavra, ainda mais porque ela esteve lá, em Fortaleza, conversando com todos os Senadores e governadores do Nordeste. Dessa maneira,
avalio que ela estará sensível às suas ponderações.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Há requerimentos.
Nos termos do art. 338, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o PRS nº 4,
de 2012, que declara nula a resolução da Mesa
do Senado que extinguiu o mandato do Senador Luiz Carlos Prestes e do seu Suplente Abel
Chermont, em 9 de janeiro de 1948. Assinado
pelos Senadores Inácio Arruda, Wellington Dias,
Eduardo Braga, Aloysio Nunes Ferreira, Eunício
Oliveira, Gim Argello, respectivamente Líderes do PCdoB, do PT, do Governo, do PSDB,
do PMDB e do PTB. Na verdade, de todos os
Líderes de partidos: José Agripino, Francisco
Dornelles, Alfredo Nascimento, Acir Gurgacz,
Rodrigo Rollemberg, João Costa, Randolfe Rodrigues, Sérgio Petecão, Eduardo Lopes, Eduardo Amorim, Paulo Davim – enfim, de todos
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os partidos –, para que se anule a resolução
que extinguiu o mandato do ex-Senador Luiz
Carlos Prestes e de seu suplente.
Outro requerimento:
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Que requer urgência, também assinado por todos os Líderes, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno, para o PLC 98, de 2011.
São os seguintes os Requerimentos na íntegra:
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Esses requerimentos serão votados após
a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 342 do
Regimento Interno.
Tem a palavra, agora, o Senador Sodré Santoro,
do PTB, de Roraima, pelo tempo regimental. Em seguida, pela Liderança do PSDB, o Senador Aloysio Nunes.
O próximo orador inscrito é este Senador que
preside a sessão.
V. Exª tem a palavra, Senador Sodré Santoro.
O SR. SODRÉ SANTORO (Bloco/PTB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Eduardo Suplicy; Srªs
Senadoras, Srs. Senadores, venho à tribuna, hoje,
dada a proximidade da promulgação do Estatuto da
Juventude, falar sobre um assunto que já falei, diversos
outros Senadores já falaram, mas acho muito oportuno o momento.
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Quero falar, hoje, sobre um dos mais sérios problemas da saúde pública que enfrentamos atualmente no
Brasil. Refiro-me à gravíssima questão dos dependentes
de crack espalhados, indistintamente, por todo o País.
Os dados são absolutamente alarmantes, Sr.
Presidente. O Brasil, hoje, é considerado o maior mercado consumidor da droga. Estima-se que, somente
no último ano, cerca de 2,3 milhões de brasileiros experimentaram esse terrível narcótico, seja na versão
em pó, seja em pedra.
E o pior, meus caros colegas: desse total, de acordo com pesquisa realizada pela Universidade Federal
de São Paulo, 442 mil foram crianças e adolescentes.
Vejam os senhores e as senhoras a gravidade
da situação! A cada ano, são recrutados centenas de
milhares de jovens brasileiros para essa batalha inglória, cerrando fileiras em um exército cuja única arma
disponível é, tragicamente, a própria vida.
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O fato, Sr. Presidente, é que ainda temos uma
precária rede de atendimento, acolhimento e tratamento desses dependentes da droga. Em todo o País, são
apenas 310 centros de atenção psicossocial especializados na questão das drogas e do alcoolismo, além de
59 unidades de acolhimento e 4.240 leitos em hospitais.
Ora, diante do tamanho e da amplitude do problema, os especialistas são unânimes em afirmar
que ainda precisamos ampliar, significativamente, o
espectro e o alcance das políticas públicas voltadas
para a questão.
É verdade que, no final de 2011, o Governo lançou
o programa “Crack, é possível vencer”, com previsão
de recursos da ordem de R$4 bilhões para o enfrentamento do problema. Entretanto, percebe-se que a
batalha ainda está longe de ser vencida, e muito ainda
temos de fazer para salvar a vida desses brasileiros e
brasileiras entregues ao vício.
Diante desse fato, o Ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, já anunciou a ampliação do referido
programa, agora abrangendo cidades com menos de
200 mil habitantes que poderão receber, conjuntamente, serviços e equipamentos voltados para a questão.
Segundo o Ministro, o problema não somente se
encontra disseminado em todas as regiões – inclusive
nos Municípios menores – como exige uma integração
maior na execução de suas ações entre as diversas
esferas de governo.
Em primeiro lugar, precisamos trabalhar fortemente na sua prevenção. Há a necessidade de capacitar
as pessoas que lidam diretamente com os jovens e
usuários nas comunidades, como assistentes sociais,
profissionais da saúde e lideranças locais e religiosas,
para a conscientização e o aconselhamento desses
potenciais consumidores ou usuários da droga.
Paralelamente, Srªs e Srs. Senadores, faz-se
necessário um incremento substancial do número de
leitos e vagas nos centros de recuperação clínica e
hospitalar.
No lançamento do programa, havia uma previsão
de abertura, até 2014, de mais 13 mil leitos hospitalares, mas especialistas do setor já consideram esse
número insuficiente para atender à demanda crescente
de pacientes acometidos pelo vício.
Ademais, Sr. Presidente, não podemos esquecer do combate policial e investigativo ao tráfico, que
deve ser duro e implacável com aqueles que, de maneira cruel, lucram com o desespero e a destruição
da vida alheia.
É de partir o coração assistir à determinadas cenas que, desgraçadamente, já se transformaram em
trágica rotina de nossos centros urbanos.
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Em Roraima, abro aqui parênteses para destacar que a situação local não é diferente da nacional.
O Estado carece de uma maior rede de atenção aos
usuários e incremento dos programas de combate às
drogas, alguns já em andamento pelo Governo Federal, são fundamentais para acabar com o grave quadro, hoje existente.
Nesse sentido, cumpre registrar que o Governo
de Roraima aderiu, recentemente, ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, Prisionais e
Sobre Drogas (Sinesp). O convênio foi apresentado ao
secretário de Segurança Pública de Roraima durante
a 48º reunião do Colégio Nacional de Secretários de
Segurança Pública (Consesp), em Brasília, pelo Ministério da Justiça.
A adesão possibilitará ao sistema de segurança
do Estado integrar-se ao Sinesp e alimentá-lo com
informações de segurança, garantindo assim a liberação de recursos da União para a segurança pública.
O Sinesp tem por objetivo armazenar, tratar e
integrar dados e informações para auxiliar na formulação, implementação, execução, acompanhamento
e avaliação das políticas relacionadas à segurança
pública, sistema prisional, execução penal e enfrentamento do tráfico de drogas, procedendo à coleta,
análise, sistematização e interpretação desses dados
e informações, disponibilizando-os em estudos, estatísticas, indicadores ou outras informações.
O Ministério da Justiça disponibilizará um sistema padronizado, informatizado e seguro que permita
o intercâmbio de informações entre os integrantes do
Sinesp. Além disso, disponibilizará estudos, estatísticas
e indicadores com as informações alimentadas, realizará articulação e proporá planejamento integrado de
ações conjuntas. Também fará auditoria periódica à infraestrutura tecnológica e à segurança dos processos,
redes e sistemas, além de estabelecer cronograma
para a adequação dos integrantes do Sinesp às normas e procedimentos de funcionamento do sistema.
Caberá ao Estado nomear, até o dia 31 de março
de 2013, um gestor de estatística e análise criminal,
um gestor de inteligência e um gestor de tecnologia
da informação.
Segundo o Secretário de Segurança do Estado,
com a adesão ao Sinesp, caberá ao Estado alimentar
mensalmente o atual sistema de estatística com registros unificados das Polícias Civil e Militar.
Ainda de acordo com o Secretário, a informatização permitirá um melhor aproveitamento dos recursos
existentes, além de tornar as Polícias mais eficientes
no combate ao crime, especialmente ao tráfico de drogas e à violência.
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Foi dado um passo. Muitos outros ainda serão
necessários, por parte do Governo, no enfrentamento
dessa grave crise.
Srs. Senadores, a imagem de uma criança suja e
quase desnuda fazendo uso do mortífero entorpecente
é o retrato acabado da falência de nossas instituições
e do dever do Estado de proteger e resguardar a infância e a dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, Sr. Presidente, é obrigação moral e institucional de todo homem público, seja ele de
qualquer esfera governamental ou de qualquer Poder,
lutar com todas as forças possíveis para derrotar esse
poderoso e destrutivo inimigo, sempre à espreita de
nossos jovens em cada esquina, em cada praça pública.
Quero, aqui, fazer coro às medidas recentes
anunciadas pelo Governo e clamar para que sejam
ainda mais ampliadas e efetivadas, atendendo às legítimas reivindicações dos especialistas e estudiosos
do problema. Somente dessa forma, sim, será possível vencer o crack.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Sodré Santoro, meus
cumprimentos pela preocupação com esse tema tão
importante e que preocupa a todos os brasileiros e, em
especial, sobre como prevenir que jovens, sobretudo,
estejam no caminho das drogas.
Então, meus cumprimentos a V. Exª.
Tem, agora, a palavra, pela Liderança do PSDB,
o Senador Aloysio Nunes Ferreira, de São Paulo.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela Liderança. Com revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srs. Senadores, os jornais hoje anunciam que será criada mais uma estatal pela gestão petista. Aleluia! A empresa, que se chamará Hidrobrás,
terá por finalidade cuidar dos nossos portos fluviais,
hidrovias e eclusas.
Sr. Presidente, talvez seja mau trocadilho, mas
criar uma nova empresa estatal para cuidar de hidrovias é chover no molhado. Por quê? Porque já existem
órgãos públicos federais que tratam desse assunto
ou deveriam tratar desse assunto. É o Ministério dos
Transportes, para começar; é a Antaq, a agência reguladora de transportes aquaviários; e o Dnit, que é
autarquia. Já temos, portanto, três órgãos para cuidar
de hidrovias, portos e eclusas.
Desse modo, não é por falta de estruturas administrativas que nós temos, ainda hoje, no Brasil, a
marca acabrunhante de apenas 10% do total da movimentação de cargas ser feita pela via mais barata,
mais amigável em relação ao meio ambiente, que é
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a hidrovia; ficando 60% das nossas cargas entregues
aos caminhões.
Então, não é por falta de órgãos administrativos
que as hidrovias não saem do papel.
Não é também por falta de dinheiro. Nos últimos
dois anos, Sr. Presidente, o Orçamento-Geral da União,
votado pelo Congresso Nacional, destinou R$837
milhões para hidrovias e portos. Sabe V. Exª quanto
desses recursos foi efetivamente aplicado? Cerca de
40% – menos da metade dos recursos colocados à
disposição desses três órgãos do Governo, para fazer
as obras necessárias à utilização dessas hidrovias.
E tampouco, Presidente, as coisas não acontecem por falta de prioridade. Todos sabem a importância
que teria a conclusão da hidrovia Teles Pires-Tapajós,
por exemplo, ou da famosa Araguaia-Tocantins, ou da
Eclusa do Lajeado, no Rio Tocantins. Nenhuma das
duas primeiras recebeu sequer um centavo do Governo
Federal, do Governo Dilma, dos recursos destinados
pelos Orçamentos de 2011 e de 2012. Já a eclusa do
Lajeado, no Tocantins, não viu sequer a cor dos R$100
milhões reservados para o Dnit no ano passado.
E, no entanto, agora, cria-se empresa pública
para cuidar de hidrovias – mais uma empresa estatal.
É uma mania, é obsessão do PT a criação de empresas estatais.
Nós, no Brasil, vamos caminhar para 130 empresas estatais, que consomem uma fábula em dinheiro,
algumas com bons resultados, outras com resultados
absolutamente lamentáveis.
(Soa a campainha)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Permita-me, Sr. Presidente.
É o caso das estatais criadas na gestão do PT.
Foram criadas doze estatais. Todas elas, com exceção
de uma, vivem dos recursos do Tesouro; são dependentes do Tesouro. A única exceção a essa regra é a
Hemobrás, Empresa Brasileira de Hemoderivados e
Biotecnologia. Esta consegue gerar alguma receita para
cobrir os seus custos; as demais, zero de receita. Não
geram nenhum tostão por meio de suas atividades.
Entre outras, temos: Empresa de Pesquisa Energética; Empresa Brasileira de Comunicações; Empresa Pré-Sal Petróleo; Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares; Agência Brasileira Gestora de Fundos e
Garantias; Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica
Avançada; Amazônia Azul Tecnologia de Defesa.
Há ainda outra, para a qual quero chamar atenção, que é comovente: a empresa criada para cuidar
do legado esportivo, a Empresa Brasileira de Legado
Esportivo, que foi criada pelo governo Lula para elaborar estudos relativos aos investimentos necessários
para a realização das Olimpíadas. Essa empresa foi

15600 Sexta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

criada, gastou-se dinheiro para a sua instalação, foram pagos funcionários, e, agora, ela já foi colocada
na lista das empresas a serem extintas. Assim como
foi extinta, poucos meses depois de criada, a empresa
para cuidar do trem bala.
Aliás, ela foi aprovada aqui no Plenário do Senado por medida provisória. A Senadora Marta Suplicy
fez discurso extraordinariamente vibrante, defendendo
a criação dessa empresa, e, poucos meses depois,
essa empresa desaparece para dar lugar á Empresa
Brasileira de Logística, que foi criada para acomodar
o Sr. Bernardo Figueiredo, cujo nome havia sido rejeitado pelo Senado para compor a diretoria da agência
reguladora dos transportes.
Enfim, esse é o panorama do Brasil, que um dos
conselheiros da Presidenta da República – não meu
conselheiro, mas dela –, o Sr. Gerdau, caracterizou
como excesso de burrice, como delírio burocrático.
E é isso o que está acontecendo. Criam-se empresas e mais empresas para desempenhar funções
que deveriam estar sendo desempenhadas por órgãos
já existentes, tendo como único resultado a criação de
empregos para acomodar apaniguados e amigos do
PT e de seus aliados.
Para o povo brasileiro, nada! Só prejuízos!
E, agora, virá a Hidrobrás. Tenho certeza de que
será aprovada, aqui no plenário do Senado, pela maioria
governista, que, com a docilidade bovina de sempre,
vai aprovar a criação de mais uma empresa, talvez na
esperança de ter alguns lugarzinhos a serem preenchidos pelos seus amigos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Senador Aloysio Nunes, V. Exª faz as indagações que, como um dos líderes da oposição, acredita
serão respondidas pelos representantes do Partido
dos Trabalhadores.
Pergunto ao Senador João Durval se pode presidir, uma vez que sou o próximo orador inscrito para
falar regimentalmente.
Agradeço a V. Exª se puder assumir a Presidência.
O Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Durval,
Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco/PDT –
BA) – V. Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Saúdo o ex-Deputado João Paulo Pires Vasconcelos,
aqui presente.
Seja bem-vindo!
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Presidente João Durval, primeiro, eu gostaria de
transmitir ao Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes,
que, se a Presidenta Dilma avaliou como importante
para dinamizar a construção de hidrovias fundar uma
nova empresa, ela, com certeza, teve os elementos
e o diagnóstico que certamente irão fazer com que
essa empresa possa ser eficiente e responda à altura
as indagações que V. Exª aqui formulou de maneira
adequada.
V. Exª colocou como questões importantes: será
que, de fato, para que as hidrovias brasileiras, que se
fazem tão necessárias, passem a funcionar mais celeremente, realmente deve haver essa empresa?
Mas eu gostaria aqui de fazer algumas indagações
ao meu próprio Líder no ano passado, Senador Walter
Pinheiro, a respeito de dispositivos apresentados no
adendo ao substitutivo do Projeto de Lei do Senado
nº 192, de 2011, que trata dos critérios de distribuição
do Fundo de Participação dos Estados.
Inicialmente, gostaria de parabenizar o Senador
Walter Pinheiro, do PT da Bahia, pelo esforço para
construir um consenso em torno dos critérios para a
divisão dos recursos do FPE.
Todavia, após análise do Adendo ao Substitutivo
do PLS nº 192/2011, algumas dúvidas emergiram, as
quais, entendo, deverão ser sanadas até a próxima
terça-feira para que possamos votar a matéria.
1. A nova redação proposta para o art. 2º da Lei
Complementar nº 62/89, mantém os mesmos coeficientes em vigor até 2015. Ora, tenho dúvidas com relação
à constitucionalidade do dispositivo proposto, pois o
texto faz referência ao Anexo Único da Lei Complementar nº 62/89, o qual foi explicitamente considerado
nulo na decisão do Supremo Tribunal Federal. Sendo
assim, é muito importante termos a garantia acerca
da constitucionalidade desse dispositivo. Espero que
até terça-feira próxima essa dúvida possa ser inteiramente sanada pelo nosso relator e pelos consultores
jurídicos, inclusive eventualmente pelo próprio STF, se
avaliar que isso se faz necessário;
2. Para os anos de 2016 e 2017, segundo o Relator Walter Pinheiro, seriam distribuídos os valores de
2015, corrigidos pelo IPCA e, adicionalmente, pelo índice parcial do Produto Interno Bruto. No caso de haver
recursos extras, a esses seriam aplicados os critérios
do modelo já apresentados nos relatórios anteriores,
quais sejam, o teto de 7% para o fator população e a
referência de 70% da renda domiciliar per capita para
efeito de redução de coeficientes. Ou seja, são criadas
regras mais complexas sem, entretanto, alterar os critérios já estabelecidos. Como tais índices, a exemplo
do que foi dito ontem neste Plenário, não correspondem aos anseios dos governadores e das bancadas
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estaduais – isso foi expresso por diversos Senadores
nos últimos dias –, eu pergunto se o Senador Walter
Pinheiro está preparando novos critérios que serão
apresentados na próxima semana ou se S. Exª pretende abrir uma rodada de negociação que leve em
consideração as profundas mudanças socioeconômicas que ocorreram no País nesses últimos 25 anos,
garantindo a observação da diretriz constitucional de
assegurar um desenvolvimento regional equilibrado
de nosso País.
Sr. Presidente, Senador João Durval, eu gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade para aqui
ressaltar a importância das medidas que foram anunciadas pela Presidenta Dilma Rousseff, na reunião da
última terça-feira, dia 2 de abril, na sede da Sudene,
em Fortaleza, quando apresentou os investimentos e
as medidas de combate aos efeitos da seca no Semiárido, que somam mais de R$16 bilhões.
Entre as novas ações anunciadas nesta semana está a prorrogação das operações de
crédito rural para agricultores.
Produtores rurais afetados pela estiagem no
Semiárido brasileiro contarão com novas medidas de apoio, anunciadas [pela Presidenta
Dilma no dia 2]. Os investimentos que totalizam
R$9 bilhões também contemplam estratégias
para o desenvolvimento da região. Somados
aos R$7,6 bilhões já aplicados em ações estruturantes e emergenciais de enfrentamento
à seca, o investimento na área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste [...] chega a R$16,6 bilhões em medidas
que vão desde a prorrogação das operações
de crédito rural para agricultores afetados à
criação de uma Força Nacional de Emergência para as questões de estiagem.
Uma das principais ações diz respeito à renegociação da dívida dos agricultores afetados pela
seca: “Autorizamos para todos os produtores
nos Municípios do Semiárido em situação de
emergência reconhecida pelo Governo Federal a
prorrogação do pagamento das dívidas contratadas no período de 2012 a 2014 por um período
de dez anos. O início do pagamento, no caso
de agricultores empresariais, será em 2015; no
caso de agricultores familiares, 2016. Estamos
também autorizando a redução de dívidas contratadas até 2006, em casos de liquidação de
crédito rural” – explicou a Presidenta [...].
Outra medida é a manutenção dos programas
Garantia Safra e Bolsa Estiagem, enquanto durar o período da seca. Serão incorporados um
total de 361.586 novos beneficiários ao Bolsa
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Estiagem, que atende atualmente a 880 mil
agricultores, em 1.311 Municípios.
Da mesma forma, o Garantia Safra beneficia hoje
769 mil agricultores em 1.015 cidades. “Sairemos
da marca de aproximadamente 1,5 milhão de
beneficiários para mais de 2 milhões. São mais
200 mil agricultores no Garantia Safra e mais
de 360 mil pequenos produtores que receberão o Bolsa Estiagem”, destacou o Ministro da
Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho.
[Sobre] cisternas e poços. Até dezembro de
2014, será viabilizada a instalação de mais de
um milhão de cisternas para consumo no Semiárido. Serão entregues 130 mil, até julho deste
ano, e 240 mil, até dezembro. As demais 750 mil
serão entregues até dezembro de 2014. Serão
instaladas, ainda, 91 mil cisternas para produção.
“Destas, 27 mil serão entregues até dezembro
deste ano. É um trabalho que envolve diversas
áreas dos Ministérios da Integração Nacional, do
Desenvolvimento Social e da Fundação Banco
do Brasil. Agora também teremos o envolvimento de outras instituições federais na construção
de cisternas de produção”, pontuou o Ministro.
O Serviço Geológico do Brasil vai investir R$40
milhões, repassados pelo Ministério da Integração Nacional...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – ...
na perfuração de 20 novos poços profundos de grande
vazão; a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas (Dnocs) investirão
R$93,3 milhões na perfuração de 1,1 mil novos poços
e na recuperação de 1,4 mil outros. Além disso, o Exército Brasileiro investirá R$75,3 milhões na aquisição de
equipamentos para a perfuração de 30 poços por mês.
Sr. Presidente, Senador João Durval, peço que
seja transcrito aqui o Quadro publicado em questão,
editado pela Secretaria de Comunicação Social da
Presidência, pois este Quadro sintetiza o conjunto das
novas medidas.
Como Senador por São Paulo, eu me sinto também solidário à população do Nordeste, aos Estados
do Nordeste, sobre a importância dessas medidas que
agora a Presidenta Dilma acaba de anunciar.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (João Durval. Bloco/PDT –
BA) – V. Exª será atendido.
(Soa a campainha.)
O Sr. João Durval, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Tem a palavra, pela ordem, o Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero apenas dizer que, hoje, tivemos uma audiência na
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado
Federal, discutindo a cadeia do leite em nosso País.
Foi uma das audiências mais proveitosas que tivemos
nestes últimos tempos naquela Comissão, inclusive,
o Senador Eduardo Suplicy, que preside a sessão na
tarde de hoje, também se encontrava presente.
Achei muito oportuna aquela audiência, meu
caro Senador Eduardo, pelo fato de que tivemos o
conhecimento real dos problemas que, hoje, temos
na bacia leiteira em todo o território nacional. Primeiro, a importação do leite, que prejudica sobremaneira, naturalmente, o comércio do leite no nosso Brasil.
Segundo, é pelo fato de que o Governo tem que investir mais, sobretudo, aumentando a produtividade
em relação às bacias leiteiras nossas, ou seja, investindo em nossos rebanhos, em novas tecnologias e,
sobretudo, particularmente ali, deixei muito bem clara
a minha opinião, porque não adiantava, naturalmente,
exigir dos nossos pequenos e médios produtores do
leite se o Governo também não dá essa contribuição,
principalmente, quando se fala que estão totalmente
descapitalizados. Lamentavelmente, hoje, a maioria dos
nossos produtores de leite vive com muita dificuldade
na questão financeira. Entretanto, uma das sugestões
que dei foi de que o Governo abrisse linha de financia-
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mento, ou seja, subsidiada para recuperação do solo,
ou seja, através de financiamento para os pequenos e
médios, subsidiando a compra do calcário, do adubo
e, decerto, até de equipamentos mecânicos para que
possa recuperar as suas áreas.
Isso não é um problema dó de uma só Região no
Brasil, mas de todas as Regiões brasileiras: Bahia, Mato
Grosso, São Paulo, Minas. Hoje, quem produz leite, realmente produz porque não tem talvez outro meio, porque,
além dos seus preços bem aquém dos seus custos, temos, hoje, dificuldade até mesmo para aquisição de matrizes, na medida em que, muitas das vezes, recorre ao
seu rebanho abatendo ou vendendo para até sobreviver.
De maneira que, aqui, quero cumprimentar a
louvável iniciativa do valoroso Senador Benedito de
Lira de ter patrocinado essa audiência pública, que,
certamente, vai render bons encaminhamentos para
resolver o problema do leite no Brasil, principalmente
que nós tenhamos regras claras que permitirão produzir e receber um valor bem mais justo do que o que
hoje, lamentavelmente, é pago àqueles que produzem
o leite em todo o território nacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Prezado Senador Jayme Campos, compartilho com V. Exa sobre a importância e a riqueza dos
depoimentos que hoje foram prestados por todos os
convidados para participar da audiência pública presidida pelo Senador Benedito de Lira. Eu, por exemplo, aprendi muito a respeito da importância do setor
de produção do leite no Brasil, que envolve mais de 4
milhões de produtores no Brasil inteiro.
Alguns dados ali são indicadores de algo muito
saudável para a economia brasileira. Fiquei impressionado, porque desde 2001, 2002, 2003, e daí para
a frente, o consumo do leite no Brasil cresceu muito
significativamente, ano após ano, o que constitui um
indicador de que a população brasileira está, efetivamente, em um estágio melhor e progressivo de saúde. Eu acho que isso é uma boa nova para todos nós.
Tem a palavra o Senador João Durval. Estariam
agora inscritos, pela ordem de inscrição normal, os
Senadores Casildo Maldaner – ausente –, Rodrigo
Rollemberg, Aécio Neves e Roberto Requião, que estava aqui há pouco. Ele disse que gostaria de falar um
pouco depois. Pergunto a V. Exa se concorda, então,
em inverter a ordem com ele, porque assim vou avisá-lo de que ele estaria pronto para falar. Então, tem a
palavra V. Exa, por inversão de ordem com o Senador
Roberto Requião, que seria agora, mas está por chegar aqui. V. Exa tem a palavra.
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O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, este ano
de 2013 marca a passagem dos 75 anos de publicação
de uma das obras mais relevantes da literatura brasileira: Vidas Secas, do grande escritor alagoano Graciliano Ramos, que teve sua primeira edição em 1938.
Em Vidas Secas, com sua prosa única, Graciliano Ramos descreveu o drama daquela família de
nordestinos que se vê em meio a uma forte seca. Dela
decorrem toda sorte de agruras, sofrimentos e desafios
por vezes insuperáveis. A própria estrutura do livro foi
escolhida de modo a ilustrar o caráter cíclico do sofrimento do povo nordestino com a seca.
(Soa a campainha.)
O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – O último capítulo, Fuga, conecta-se ao primeiro, Mudanças,
de modo que se tem essa ideia de um fenômeno interminável que se repete e perpetua no tempo.
Ainda que inexoravelmente cíclico, o fenômeno
da seca pode e deve ter seus efeitos minimizados por
meio da ação governamental. Essa é a nossa função.
Essa é a nossa obrigação, frente ao sofrimento de milhões de pessoas, em especial nos Estados do Nordeste e no norte de Minas, na área conhecida como
Polígono das Secas, que engloba cerca de 1.350 Municípios brasileiros.
A seca vem-se agravando, Sr. Presidente, e o sofrimento da população que vive nas regiões afetadas
só vem aumentando, visto que estamos no terceiro ano
consecutivo com baixos índices pluviométricos. Se o
ano passado já foi dramático e se os animais tiveram
que se alimentar até de casca de árvores secas para
tentar sobreviver, neste ano nem isso lhes resta. Além
disso, o produtor teve de contrair empréstimos para
enfrentar a seca no ano passado – muitas vezes o dinheiro foi suficiente apenas para alimentar a família.
Agora se encontra endividado e impossibilitado de pagar as dívidas, visto que o plantio permanece inviável.
A situação tem-se tornado um drama de proporções catastróficas. É a pior seca das últimas décadas
– alguns falam de 30 anos, outros de quase 50. Seja
como for, o que se requer com urgência é uma ação
efetiva por parte do Poder Público. O sertanejo não pode
mais esperar pela ajuda; ela tem de vir de imediato.
E aqui eu gostaria de falar o que já foi dito há pouco pelo Senador Eduardo Suplicy. O Governo Federal,
através da Presidente Dilma Rousseff, já começou a
tomar providências sérias a esse respeito.
Eu o parabenizo, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado.
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O SR. JOÃO DURVAL (Bloco/PDT – BA) – Uma
questão que se coloca e que permanece sem resposta
é qual a razão de não se tomarem medidas preventivas,
já que se sabe que o fenômeno é antigo e cíclico. Ainda
que a seca termine ou arrefeça após este ano, o trabalhador vai sofrer as consequências por bastante tempo.
São consequências de todo tipo, Sr. Presidente: econômicas, físicas, psicológicas, emocionais e familiares.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Muito obrigado.
Meus cumprimentos, Senador João Durval, que
aqui recomenda a todos nós que venhamos a ler e
reler Vidas Secas, de Graciliano Ramos, cuja 1ª edição é de 1938.
Meus cumprimentos a V. Exª!
Tem a palavra agora o Senador Roberto Requião,
como orador inscrito.
Vou pedir à assessoria a gentileza de encaminhar
ao Senador Walter Pinheiro algumas indagações que
há pouco fiz a ele sobre o Fundo de Participação dos
Estados, para que possa incluir nas suas reflexões.
Muito obrigado.
Senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná,
que aqui nos anuncia um importante pronunciamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Antes de mais nada, peço a V. Exª que me
inclua em suas orações.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– SP) – Com certeza, ainda mais porque...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – É um pedido que eu faço a V. Exª e ao Pastor
Feliciano também.
Mais do que um pronunciamento, peço a tolerância de V. Exª, de certa forma, em relação ao tempo,
porque quero trazer ao Plenário desta Casa um trabalho, uma espécie de relatório que executei nos últimos
dias a respeito dos portos brasileiros.
“Nada mais parecido com um saquarema que um
luzia no poder.” A frase foi dita por Holanda Cavalcanti, para designar a ausência de diferenças de fundo e
essência entre o partido conservador, os saquaremas,
e o partido de Luziânia, em Minas Gerais, os luzias,
que era tido como um partido liberal.
Essa constatação, feita no século XIX, ganha absoluta atualidade à medida que o governo avança suas
propostas para a infraestrutura. Avança propostas na
direção errada, sob inspiração errada e aconselhamento
errado. Avança na privatização e na desnacionalização
da infraestrutura brasileira, na submissão aos interesses do grande capital, como é o caso da Medida Pro-
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visória em trâmite no Congresso Nacional, a famosa
MP 595, a famigerada Medida Provisória dos Portos.
A luta pelo porto público ocupou-me em meus dois
últimos mandatos como Governador do Paraná, de 2003
a 2010. O governo Fernando Henrique e meu antecessor Jaime Lerner haviam estabelecido um convênio de
delegação que garantia que o porto seria privatizado
em seis meses. Eu assumi o governo e paralisei o processo inútil de privatização do porto. Investi no porto,
reorganizei a administração, combati os interesses que
o submetiam e resgatei o seu caráter público.
Travei, Senador Taques, uma dura guerra em defesa do Porto de Paranaguá. O Porto é a porta de entrada
e de saída do País. Do Porto de Paranaguá dependem
a nossa economia, o desenvolvimento de setores da
nossa indústria, de regiões do meu Estado e do País.
Pensei que, com a eleição do meu amigo Lula e,
depois, da Presidente Dilma, estaríamos livres da burrice
fundamentalista da submissão à cobiça e à internacionalização do Brasil. Pensei também que não teria mais que
sair a campo para lutar contra a destruição e a privatização
do Porto de Paranaguá, afinal ouvi da própria Presidente
Dilma, quando Ministra da Casa Civil e pré-candidata à
Presidência da República, que o nosso Porto de Paranaguá era um exemplo de eficiência e racionalidade –
isso está no Youtube, na Internet, para quem queira ver
e ouvir. E era, mas não quando eu assumi o Governo.
O Porto de Paranaguá não tinha dinheiro em caixa, os
pátios eram espaços de exploração infantil, o lenocínio
tomava conta, e o porto não tinha receita.
Os grandes graneleiros dominavam o porto e a
economia do Estado não respirava mais, não tinha como
importar nem exportar, porque o porto só se dedicava
a exportar grãos das grandes empresas e das trades
internacionais do agronegócio. Mesmo os pequenos
produtores tinham que vender para as grandes, porque
não tinham lugar no porto para exportar.
Tive que estabelecer cotas, criei e recriei a exportação das multicargas – madeira, congelados, automóveis –, porque alguns setores da economia que
precisavam exportar para crescer não tinham essa
possibilidade. Se o porto fecha, estrangula a economia. E fui atacado duramente pela grande mídia. Mas
resisti e reorganizei o Porto de Paranaguá.
Em 2003, recebemos o porto com menos de R$40
milhões em um fundo informal para dragagens e, no término do meu segundo governo, em 2010, deixamos o
caixa com um saldo de R$450 milhões, mesmo tendo
realizado diversas obras de infraestrutura, a dragagem do
canal de entrada do porto, a pavimentação em concreto
das vias de acesso e a construção de novos terminais.
E acabei com as filas de caminhões. Há dez anos
que a safra era colhida e imediatamente colocada em
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caminhões, em direção ao porto, à espera de um negócio; e o caminhoneiro ficava na estrada, privado de
tudo. Eu acabei com isso! Exigi agendamento de carga. Só podia ir à estrada o caminhão que tivesse navio
agendado. Acabou a fila!
À medida que as nossas iniciativas iam melhorando o porto público, passei a ser atacado duramente
pela Rede Globo. A Globo colocou o Pedro Bial e Miriam Leitão no ar para me atacar, por meio de imagens
de arquivo e informações absolutamente mentirosas.
Imagens de arquivo de filas de caminhões que não
existiam mais há muitos anos. Era a mídia já, então,
na cruzada pela desmoralização do porto público, para
justificar a privatização e a desnacionalização. A mesma Globo que, agora, elogia Ministros do Governo por
sua racionalidade e visão de futuro, quando defendem
o novo marco regulatório, que resultará na inviabilização dos portos públicos e na desnacionalização absoluta de nossa logística. Meu Deus, Senador Armando!
Pois bem, sejamos claros, bem claros. Essa medida provisória é uma jabuticaba com recheio de nitroglicerina. O modelo proposto destoa do padrão mundial.
O comércio marítimo, do qual o sistema portuário é
parte, tem experiência de mais de cinco mil anos. Em
razão desse milenar percurso de amadurecimento, os
portos mais importantes do mundo, nos países mais
importantes do mundo, são públicos. O padrão vigente
no mundo é o de portos públicos, operados pelo setor
privado, exatamente como é o modelo brasileiro atual.
O modelo que o Brasil adotou pela Lei nº 8.630, de
1993, é o modelo Landiord Port ou porto proprietário da
terra, em que o Governo, por meio da autoridade portuária, administra a infraestrutura, responsabilizando-se pela
gestão portuária (berços de atracação e desatracação de
navios, píeres, dragagem no canal de acesso ao porto e
mais). Nos Estados Unidos da América do Norte, a responsabilidade pela dragagem é do Exército norte-americano.
À iniciativa privada cabem investimentos na superestrutura
portuária (armazéns, prédios, guindastes etc).
É porto público com a operação privada. Se é operação privada, não há que se desapropriar o porto público, mas simplesmente trocar o operador. É o modelo
predominante no mundo – Holanda, Bélgica, Alemanha,
Espanha e USA, para citar apenas alguns países. Só
há dois países de portos totalmente privatizados: os da
Inglaterra, por obra e graça de Margaret Thatcher, e os
da Nova Zelândia, e nenhum dos dois figuram em quaisquer estatísticas de eficiência no trabalho portuário do
mundo. O Banco Mundial critica o modelo inglês pela
dificuldade de se pensar e executar o planejamento estratégico do setor portuário e a intermodalidade no país.
O mundo sabe que os portos constituem ativos estratégicos que requerem planejamento de médio e longo
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prazo para funcionar com eficiência, para que toda a sociedade possa se beneficiar dos seus resultados. Por que,
então, os sábios funcionários do Governo do Paraná resolvem parir esta jabuticaba recheada com nitroglicerina?
Tenho ouvido com atenção os argumentos para
justificar a Medida Provisória e a mudança do modelo. E quanto mais ouço, mais me convenço de sua
improcedência.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/PT
– AL) – Permita-me, Senador Roberto Requião. Dada
a relevância de seu pronunciamento, acho que, com a
anuência dos nobres Senadores aqui presentes, concederemos mais tempo a V. Exª. Mas gostaria de assinalar
que estão presentes, nas galerias do Senado, os alunos
e alunas da Oficina Nacional de Formação Política da
Juventude Indígena, com diversas etnias de todo o País.
Sejam bem-vindos.
Aqui está o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Anauê!
Nada, nada disso! Ocorrerá o contrário.
Primeiramente, esclareçamos: esta medida provisória visa ao comércio marítimo de contêineres. O
comércio de granéis, no modelo atual, já pode perfeitamente ser movimentado em Terminais de Uso Público por quem necessite verticalizar sua cadeia de
produção, o que é feito por grandes empresas, como
a Petrobras, Vale, Cargill, Bunge e outras.
E, quanto às terríveis filas no Porto de Santos,
na época da colheita, todos sabemos que se devem à
falta de armazenamento suficiente nas regiões produtoras e nos terminais graneleiros e à perversa matriz
de transportes terrestres brasileira, na qual produtos
de baixo valor agregado, como a soja e o milho, são
transportados por caminhões, em vez de trens.
No caso de Santos, as filas persistem porque o
porto não adotou ainda a exigência de agendamento
de navio para os caminhões que se dirigem ao porto,
como nós fizemos, já há alguns anos, em.Paranaguá.
Ainda sobre os granéis, é evidente que sempre
haverá alguma concentração de navios em época de
safra. A sazonalidade da produção e do comércio torna
irracional e improdutivo construir estruturas gigantescas
que ficarão ociosas, grande parte do ano.
Logo, o alarido da grande mídia sobre as filas
não me comove, nem me engana, como não deve enganar os demais Senadores da República. É de uma
canalhice absoluta a relação que a Globo e a Veja
estabelecem entre as filas de caminhões no Porto de
Santos em época de safra e uma suposta falência do
modelo brasileiro de portos públicos, para justificar a
privatização absoluta dos nossos portos. Alhos mistu-
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rados com bugalhos. Só se engana, Senador Suplicy,
quem deseja ser enganado.
As soluções para os problemas do escoamento
da safra passam por aumento da armazenagem no interior e nos portos, mudança da matriz de transportes
terrestres e gerenciamento inteligente e racional dos
portos. Tudo isso é possível fazer no atual modelo portuário. Nada disso exige que o modelo seja destruído,
como quer o raio da Medida Provisória!
Então, como vemos, é do comércio de contêineres que devemos nos ocupar na análise da Medida
Provisória nº 595. Aliás, o Senador Eduardo Braga,
Relator da Medida Provisória, reconhece que o foco é
o comércio de contêineres. E é aí que reside o aspecto
crítico da Medida Provisória para a economia nacional,
porque o comércio de contêineres é o que afeta mais
diretamente a produção industrial. Os prejuízos que o
novo modelo trará, se adotado, reforçarão o perfil primário exportador da economia brasileira.
No caso dos contêineres o comércio internacional
pelo mar é controlado por grandes armadores internacionais, os donos de frotas de navios, como a Maersk,
Hamburg Süd, MSS, MAS, Grimaldi. Dez empresas
dominam 70% da navegação de longo curso. São eles
que estabelecem o porto que será utilizado para importação ou para exportação, sempre lembrando que
estamos falando de comércio de contêineres, já que
nos granéis a situação é diversa.
São os armadores, também, que fixam o preço
da operação, estabelecendo a venda casada do frete
marítimo com a movimentação do terminal. E como são
oligopólios, fixam o preço com base na lógica ditada
pelo mercado, e não com base nos custos.
Do valor recebido do exportador ou pelo importador, pela movimentação no terminal portuário, o armador paga ao operador apenas uma parcela que varia
entre 50 e 60%. Logo, é conversa mole, neoliberal a
afirmação de que uma eventual redução do custo da
operação nos terminais implique automaticamente
redução do chamado custo Brasil, uma vez que a lógica econômica é de que o armador, por sua posição
dominante, se aproprie desse ganho de produtividade e não o exportador/importador. Ou seja, a Medida
Provisória não reduzirá os custos de movimentação
portuária para os exportadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará o lucro dos armadores, que
estão no topo da “cadeia alimentar” da logística de
transporte marítimo mundial.
Aliás, se observarmos a Internet hoje, vamos
verificar que os armadores já subiram o custo, pois
pretendem se associar a construtoras e oferecer um
preço baixíssimo na licitação da operação portuária,
preço compensado pelo aumento do transporte dos
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armadores. Ou seja, a Medida Provisória não reduzirá
os custos de movimentação portuária para os exportadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará
o lucro dos armadores, que estão no topo da “cadeia
alimentar” da logística de transporte marítimo.
Com isso, cai por terra o principal argumento que
sustenta a Medida Provisória. A lógica da Medida Provisória é a de que um proprietário de carga, um exportador,
terá à sua disposição dezenas ou centenas de operadores portuários competindo ferozmente por sua carga, o
que faria com que o preço pela operação fosse reduzido
por esta competição de vida ou de morte. Escolhido pelo
exportador um operador portuário, o exportador ou operador escolheria, então, um armador, o qual encaminharia
um navio ao porto escolhido pelo exportador. Raciocínio
primário, tolo, equivocado, grande equivoco.
Na realidade, é a escala o determinante. Os navios
atracam em portos em que seja maior a quantidade de
carga a ser movimentada, não a preferência do importador
ou do exportador, porque, com isso, os armadores otimizam os seus ativos (navio, tempo, combustível, pessoal).
Posso dar um exemplo, um exemplo paranaense. No Paraná, em Curitiba, temos uma montadora de
automóveis da Volvo. Quem conheça minimamente a
geografia, imaginará que o porto utilizado pela Volvo
para as operações de comércio, entre a matriz sueca
e a unidade paranaense, seja o Porto de Paranaguá,
distante 100 quilômetros da fábrica brasileira. Mas não.
A Volvo utiliza o porto do Rio de Janeiro. Por quê? Escala. O volume de comércio com a fábrica paranaense
não justifica que o navio se desloque até Paranaguá.
Ah! Os sábios formatadores desta incrível MP!
Como governador, recebi os reclamos da Volvo,
e fui verificar por que ela não recebia os seus insumos
em Paranaguá. O armador dizia: “existe fila no Porto
de Paranaguá.”
Convoquei a direção do porto e verificamos que
não havia empecilho algum, fila alguma. Apenas a
Volvo tinha uma pequena carga, e não convinha ao
armador ir até Paranaguá, quando podia descarregar
tudo no Rio de Janeiro, e a Volvo que utilizasse caminhões para levar os seus insumos até a sua fabrica.
Aproveito esse exemplo da Volvo para apontar
outro grave erro, outra premissa falsa. O discurso dos
que a formataram é de que o novo modelo provocará
um choque de oferta de movimentação portuária e de
transporte marítimo, em decorrência da competição
decorrente da abertura de dezenas ou centenas de
terminais em portos privados, e que isso levará a uma
queda de preços na operação.
Não é verdade.
(Soa a campainha.)
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Essa afirmação pouco inteligente desconhece,
fundamentalmente, que é a escala que faz com que
os preços de operação portuária sejam ou não menores, e não a competição entre centenas de terminais.
Se é a escala que faz a diferença, o número maior
de terminais diminuiria a escala de cada um e, por via
de consequência, elevaria o preço.
Seria interessante se os sábios que formataram a
Medida Provisória revelassem em que país, em que lugar
do mundo se dá esta realidade que a privatização dos
portos teria o condão de, magicamente, criar no Brasil.
Este lugar, se existir, não é no Planeta Terra. Neste nosso planeta, a realidade é outra. Os 100 maiores
portos...
(Interrupção do Som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR.) – Os 100 maiores portos do mundo têm de um a
três operadores. Pela razão óbvia de que é a escala o
determinante...(Fora do microfone.)
V. Exª me permita, Senador, o tempo que me
fosse possível para terminar esse relatório.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Mais dois minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.)
– O tempo de dois minutos não dá.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy.Bloco/PT
– SP) – Eu preciso consultar, porque, como já concedi
25 minutos...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Por exemplo, eu sugiro que corte a palavra do
Líder do PT.
(Intervenção fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy. Bloco/
PT – SP) – Está aqui. (Risos.)
Prossiga, Senador.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Este lugar, se existir, não é no Planeta Terra. Neste
nosso Planeta, a realidade é outra. Os cem maiores
portos do mundo, Senador Pinheiro, têm de um a três
operadores. Pela razão óbvia de que é a escala o determinante para a redução dos custos de operação
portuária e não a cerebrina e inexistente competição
entre centenas de operadores.
Sim, pode alguém me perguntar: então, os portos
públicos brasileiros são perfeitos? Não. Os portos públicos, como tudo o mais na infraestrutura brasileira, precisam ser melhorados. No caso dos contêineres, é preciso melhorar os acessos terrestres aos portos, reduzir a
elevada burocracia, inclusive aumentando o horário de
funcionamento dos órgãos anuentes – Receita, Vigilância Sanitária – e aumentando a coordenação entre eles.
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É preciso enfrentar o problema das tarifas portuárias elevadas que são cobradas pelos donos dos navios, pelos armadores, ao importador/exportador, ampliar os berços de atracação e a dragagem, para fazer
face aos navios gigantes começam a vir para o Brasil.
Em 1993, quando foi editada a Lei nº 8.630, os
navios que atracavam...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ...nos portos brasileiros transportavam 1,5 mil contêineres. (Fora do microfone.) Em 2011, entre 3 e 5 mil
contêineres. Em 2012, começaram a chegar navios com
8 mil contêineres. O maior navio porta-contêineres do
mundo pode transportar de 11 a 15 mil contêineres.
No caso do granel, é preciso enfrentar a insuficiência de silos nas áreas de produção – porque acabam
sendo os caminhões parados na beira da estrada, os
silos virtuais, sem que o caminhoneiro tenha apoio algum – e nos terminais de grãos, os elevados custos da
logística terrestre, decorrente dos pedágios rodoviários,
da inexistência de ferrovias e da leniência da ANTT na
fiscalização das concessionárias de ferrovias privadas.
Mas, se não é verdade que os portos públicos
sejam ilhas de excelência – nem poderiam ser num
país com deficiências graves na infraestrutura –é uma
grande mistificação afirmar que seja o modelo dos portos públicos o responsável por um “estrangulamento da
economia”, como vociferam a Globo e a Veja e afirmam
irresponsavelmente as autoridades do Governo Federal.
Esse alarmismo é uma cortina de fumaça para
nos empurrar à privatização e à desnacionalização
absoluta dos nossos portos.
O Secretário de Portos da Presidência, José Leônidas Cristino, um dos membros da troika do Governo, veio ao Congresso para tentar nos amedrontar, na
esteira do alarido alarmista da grande mídia. Disse o
Secretário que, sem a Medida Provisória...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ... aprovada, os portos terão que recusar cargas em
alguns anos.
Tenho uma proposta de (Fora do microfone.) solução para o problema, diante dessa incrível confissão de
incompetência e de incapacidade de planejamento e gestão por parte do Secretário de Portos. E a minha sugestão
é que a Presidente Dilma, para evitar o mal anunciado,
deveria agir prontamente, demitindo o raio do Secretário e
estabelecendo uma política de fortalecimento do Sistema
Portuário Nacional, e não mandar para o Congresso uma
medida que destruirá os portos públicos, encarecerá as
tarifas, debilitará a possibilidade de planejamento estratégico e enfraquecerá a soberania nacional.
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Deveria trocar o Secretário e proibir o novo secretário de segurar o crescimento dos portos brasileiros,
ordenando que desengavetasse os...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– ... projetos para expansão dos terminais... (Fora do
microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Caro Senador, caro Senador, nós temos o horário da Ordem do Dia; já estamos passando, e vários
colegas que têm inclusive voos estão inscritos. E eu
sei da importância do discurso de V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Fora do microfone.) – Eu tenho certeza...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A importância de V. Exª, mas é que já fomos, já
passou de trinta minutos, e eu queria fazer a Ordem
do Dia, por gentileza. Eu pediria a V. Exª que concluísse, por gentileza.
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu tenho certeza de que a Ordem do Dia concertada pelas nossas Lideranças é muito mais importante
(Fora do microfone.) que uma discussão verdadeira
sobre os portos.
Então eu requeiro a V. Exª que dê o meu discurso
por lido, que o transcreva nos anais, e eu tentarei fazê-lo numa próxima vez, porque eu estou absolutamente
convencido de que a Medida Provisória dos Portos é
uma medida contra os interesses do País.
Eu ficaria extremamente satisfeito se eu pudesse
passar algumas ideias que não foram apenas formuladas
por mim, mas pela minha equipe no Porto de Paranaguá
e pela equipe do Presidente Lula, enquanto foi Presidente da República. O que nós estamos tentando fazer
é a legalização do porto do Eike Batista e a legalização
de alguns portos que estão exportando cargas de terceiros na ordem de 95%, quando não poderiam fazê-lo.
Eu peço, então, que seja dado por lido, transcrito
nos Anais o meu...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Fora do microfone.) – ... discurso. Eu tentarei transmiti-lo em outra oportunidade.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ROBERTO REQUIÃO
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, “Nada mais parecido com um saquarema que um luzia no poder”. A frase foi dita por
Holanda Cavalcanti, para designar a ausência de diferenças de fundo e essência entre o Partido Conservador, os saquaremas, e o Partido Liberal, os luzias.
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Esta constatação, feita no século XIX, ganha absoluta atualidade à medida que o governo avança suas
propostas para a infraestrutura. Avança propostas na
direção errada, sob inspiração errada e aconselhamento errado. Avança na privatização e desnacionalização
da infraestrutura brasileira, na submissão do país aos
interesses do grande capital. Como é o caso da Medida Provisória em trâmite no Congresso Nacional, a
MP 595, a famigerada MP dos Portos.
A luta pelo porto público ocupou-me em meus dois
últimos mandatos como governador do Paraná, de 2003
a 2010. O governo FHC e meu antecessor Jaime Lerner
haviam estabelecido um convênio de delegação que
garantia que o porto seria privatizado em seis meses.
Eu assumi o governo e paralisei o processo. Investi no
porto, reorganizei sua administração, combati os interesses que o submetiam, resgatei seu caráter público.
Travei uma dura guerra em defesa do porto. O
Porto é a entrada e a saída do país. Do Porto de Paranaguá depende a nossa economia, o desenvolvimento
de setores da nossa indústria, de regiões do meu estado e do nosso país.
Pensei que com a eleição do meu amigo Lula
e, depois, da presidente Dilma, estaríamos livres da
burrice fundamentalista da submissão à cobiça e à
internacionalização do Brasil.
Pensei também que não teria mais que sair a
campo para lutar contra a destruição e privatização
do Porto de Paranaguá,
Afinal, ouvi da própria presidente Dilma, quando
Ministra da Casa Civil e pré-candidata à Presidência,
que o Porto de Paranaguá era um exemplo de eficiência e racionalidade.
E era, mas não quando eu assumi o governo. O
Porto de Paranaguá não tinha dinheiro em caixa, os
pátios eram espaços de exploração infantil, o lenocínio
tomava conta e o Porto não tinha receita.
Os grandes graneleiros dominavam o porto e a
economia do Estado não respirava mais, não tinha como
importar, nem exportar, porque o porto só se dedicava
a exportar grãos das grandes empresas e das trades
internacionais do agronegócio. Mesmo os pequenos
produtores tinham que vender para as grandes porque
não tinham lugar no Porto para exportar.
Tive que estabelecer cotas, criei e recriei a exportação das multicargas (madeira, congelados, automóveis ...), porque a alguns setores da economia
que precisam exportar para crescer. Se o porto fecha,
estrangula a economia.
E fui atacado duramente pela grande mídia. Mas
resisti e reorganizei o porto de Paranaguá. Em 2003, recebemos o Porto com menos de 40 milhões reais em um
fundo informal para custear dragagens e, no término do
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meu segundo governo, em 2010, deixamos o caixa com
um saldo líquido de 450 milhões de reais, mesmo tendo
realizado diversas obras de infraestrutura, a dragagem do
canal de entrada do porto, a pavimentação em concreto
das vias de acesso, a construção de novos terminais.
E acabei com as filas de caminhões. Fazia dez
anos que a safra era colhida e imediatamente colocada
em caminhões em direção ao porto, à espera de um
negócio; e o caminhoneiro ficava na estrada, privado
de tudo. Eu acabei com isso. Exigi agendamento. Só
podia ir à estrada o caminhão que tivesse navio agendado. Acabou a fila,
À medida que as nossas iniciativas iam melhorando o porto público, passei a ser atacado duramente
pela Rede Globo. A Globo colocou o Pedro Bial e a
Miriam Leitão no ar para me atacar, por meio de imagens de arquivo e informações absolutamente mentirosas. Imagens de arquivo de filas de caminhões, que
não existiam mais.
Era a mídia já então na cruzada pela desmoralização do porto público, para justificar a privatização e
desnacionalização. A mesma Globo que, agora, elogia
ministros do governo por sua “racionalidade e visão de
futuro” quando defendem um novo marco regulatório que
resultará na inviabilização dos portos públicos e na desnacionalização absoluta da nossa logística. Meu Deus!
Pois bem. Sejamos claros. Esta medida provisória é uma jabuticaba com recheio de nitroglicerina. O
modelo proposto destoa do padrão mundial. O comércio marítimo, do qual o sistema portuário é parte, tem
experiência mais de cinco mil anos, Em razão deste
milenar percurso de amadurecimento, os portos mais
importantes do mundo, nos países mais importantes
do mundo são públicos. O padrão vigente no mundo
é o de portos públicos operados pelo setor privado.
Exatamente como é o modelo brasileiro atual.
O modelo que o Brasil adotou com a Lei n. 8,630 de
1993, é o modelo Landiord Port ou porto proprietário da
terra, em que o governo, por meio da Autoridade Portuária, administra a infraestrutura, responsabilizando-se pela
gestão portuária (berços de atracação e desatracação de
navios, píeres, dragagem no canal de acesso ao porto e
mais). À iniciativa privada cabem os investimentos na superestrutura portuária (armazéns, prédios, guindastes, etc.).
É o modelo predominante no mundo. Holanda,
Bélgica, Alemanha, Espanha e USA, para citar apenas alguns países. Só há dois países de portos totalmente privatizados: os da Inglaterra, por obra e graça
da Margaret Thatcher, e os da Nova Zelândia, e nenhum dos dois figuram em quaisquer estatísticas de
eficiência portuária mundial. O Banco Mundial critica
o modelo inglês pela dificuldade de se pensar e exe-
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cutar o planejamento estratégico do setor portuário e
a intermodalidade no país.
O mundo sabe que os portos constituem ativos
estratégicos que requerem planejamento de médio e
longo prazo para funcionar com eficiência, para que toda
a sociedade possa se beneficiar dos seus resultados.
Por que, então, os sábios funcionários do governo
resolvem parir esta jabuticaba?
Tenho ouvido com atenção os argumentos para
justificar a Medida Provisória e a mudança do modelo. E quanto mais ouço mais me convenço de sua improcedência.
Dizem que o novo modelo reduzirá o tal “Custo
Brasil”, trará maior eficiência e racionalidade ao sistema portuário e competitividade aos produtos brasileiros
no comércio exterior.
Não! Nada disso! Ocorrerá exatamente o contrário!
Primeiramente, esclareçamos: esta MP visa o
comércio marítimo de contêineres. O comércio de graneis, no modelo atual, já pode perfeitamente ser movimentado em Terminais de Uso, os TUPs, por quem
necessite verticalizar sua cadeia de produção, o que
é feito por grandes empresas, como a Petrobrás, Vale,
Cargill, Bunge e outras.
E quanto às terríveis filas no Porto de Santos, na
época de colheita, todos sabemos que se deve à falta
de armazenamento suficiente nas regiões produtoras e
nos terminais graneleiros e à perversa matriz de transportes terrestres brasileira – na qual produtos de baixo
valor agregado, como a soja e o milho, são transportados
por caminhões, ao invés de trem. No caso de Santos, as
filas persistem porque o porto não adotou ainda a exigência de agendamento de navio, para os caminhões que
se dirigem ao porto, como nós fizemos em.Paranaguá.
Ainda sobre os graneis, é evidente que sempre
haverá alguma concentração de navios em época de
safra. A sazonalidade da produção e do comércio torna
irracional e improdutivo construir estruturas gigantescas que ficarão ociosas boa parte do ano.
Logo, o alarido da grande mídia sobre as filas
não me comove, nem me engana, como não deve enganar os demais senadores da República. É de uma
canalhice absoluta a relação que a Globo e a Veja
estabelecem entre as filas de caminhões no Porto de
Santos em época de safra e uma suposta falência do
modelo brasileiro de portos públicos, para justificar a
privatização absoluta dos nossos portos. Alhos com
bugalhos. Só se engana quem quer.
As soluções para os problemas do escoamento
da safra passam por aumento da armazenagem no
interior e nos portos, mudança da matriz de transportes terrestres e gerenciamento inteligente e racional
dos portos. Tudo isso é possível fazer no atual modelo
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portuário. Nada disso exige que o modelo seja destruído, como quer a MP.
Então, como vemos, é do comércio de contêineres
que devemos nos ocupar na análise da MP 595. Aliás,
o senador Eduardo Braga, relator da MP, reconhece
que o foco é o comércio por contêineres.
E aí é que reside o aspecto crítico da MP para a
economia nacional, porque o comércio por contêineres
é o que afeta mais diretamente a produção industrial. Os
prejuízos que o novo modelo trará, se adotado, reforçarão o perfil primário-exportador da economia brasileira.
No caso dos contêineres» o comércio internacional pelo mar é controlado por grandes armadores
internacionais, os donos de frotas de navios, como a
Maersk, Hamburg Sud, MSS, MAS, Grimaldi. Dez empresas dominam 70% da navegação de longo curso.
São eles que estabelecem o porto que será utilizado
para a importação ou exportação – sempre lembrando
que estamos falando de comércio por contêineres, já
que nos graneis a situação é diversa.
São os armadores, também, que fixam o preço da
operação, estabelecendo a venda casada do frete marítimo com a movimentação no terminal. E, como são
oligopólios, fixam o preço com base na lógica ditada pelo
mercado e não com base em custos. Do valor recebido
do exportador ou pelo importador pela movimentação no
terminal portuário, o armador paga ao operador apenas
uma parcela, que varia entre 50% e 60%.
Logo, é conversa mole neoliberal a afirmação de
que uma eventual redução do custo da operação nos
terminais implique automaticamente em redução do
chamado “Custo Brasil”, uma vez que a lógica econômica é de que o armador, por sua posição dominante, se aproprie deste ganho de produtividade e não o
exportador/importador.
Ou seja, a medida provisória não reduzirá os
custos de movimentação portuária para os exportadores e importadores brasileiros. Apenas aumentará
o lucro dos armadores, que estão no topo da “cadeia
alimentar” da logística de transporte marítimo mundial.
Com isso, cai por terra o principal argumento que
sustenta a MP. A lógica da MP é a de que um proprietário de carga, um exportador, terá à sua disposição
dezenas ou centenas de operadores portuários competindo ferozmente por sua carga, o que faria com
que o preço pela operação fosse reduzido por esta
competição de vida ou morte. Escolhido pelo exportador um operador portuário, o exportador ou operador
escolheria então um armador, o qual encaminharia um
navio ao porto escolhido pelo exportador. Raciocínio
primário, grave equívoco.
Na realidade é a escala o determinante. Os navios atracam nos portos em que seja maior a quanti-
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dade de carga a ser movimentada, porque com isso,
os armadores otimizam os seus ativos (navio, tempo,
combustível, pessoal etc.).
Posso dar um exemplo. No Paraná, em Curitiba,
temos uma montadora de automóveis da Volvo. Quem
conheça minimamente a geografia, imaginará que o
porto utilizado pela Volvo para as operações de comércio, entre a matriz sueca e a unidade paranaense,
seja o Porto de Paranaguá, distante 100 quilômetros
da fábrica brasileira.
Mas não. A Volvo utiliza o porto do Rio de Janeiro.
Por que? Escala! O volume de comércio com a fábrica paranaense não justifica que o navio se desloque
até Paranaguá.
Ah! Os sábios formatadores desta incrível MP!
Aproveito este exemplo da Volvo para apontar
outro grave erro, outra premissa falsa. O discurso dos
que a formataram é que o novo modelo provocará um
choque de oferta de movimentação portuária e de
transporte marítimo, em decorrência da competição
decorrente da abertura de dezenas ou centenas de
terminais em portos privados, e que isso levará a uma
queda de preços na operação.
Não é verdade. Esta afirmação pouco inteligente
desconhece, fundamentalmente, que é a escala que faz
com que os preços de operação portuária sejam menores. E não a competição entre centenas de terminais.
Seria interessante se os sábios que formataram a
MP revelassem em que país, em que lugar do mundo,
se dá esta realidade que a privatização dos portos teria
o condão de magicamente criar no Brasil.
Este lugar, se existir, não é no Planeta Terra. Neste
nosso planeta, a realidade é outra. Os 100 maiores portos do mundo têm de um a três operadores. Pela razão
óbvia de que é a escala o determinante para a redução
de custos da operação portuária e não uma cerebrina e
inexistente competição entre centenas de operadores.
Sim, pode alguém me perguntar, então os portos
públicos brasileiros são perfeitos?
Não. Os portos públicos, como tudo mais na infraestrutura brasileira, precisam ser melhorados. No
caso dos contêineres é preciso melhorar os acessos
terrestres aos portos, reduzir a elevada burocracia, inclusive aumentando o horário de funcionamento dos
órgãos anuentes – Receita, Vigilância Sanitária – e
aumentando a coordenação entre eles.
É preciso enfrentar o problema das tarifas portuárias elevadas que são cobradas pelos donos dos
navios (armadores) ao importador/exportador, ampliar
os berços de atracação e a dragagem para fazer face
aos navios gigantes que começaram a vir para o Brasil.
Em 1993, quando foi editada a Lei 8.630, os navios que atracavam nos portos brasileiros transporta-
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vam 1,5 mil contêineres. Em 2011, entre 3 e 5 mil contêineres, Em 2012, começaram a chegar navios com
8 mil contêineres. O maior navio porta-contêineres do
mundo pode transportar de 11 a 15 mil contêineres.
No caso do granel, é preciso enfrentar a insuficiência de silos nas áreas de produção e nos terminais
de grãos, os elevados custos da logística terrestre, decorrente dos pedágios rodoviários, da inexistência de
ferrovias e da leniência da ANTT na fiscalização das
concessionárias ferroviárias privadas.
Mas, se não é verdade que os portos públicos
sejam ilhas de excelência – e nem poderiam ser num
país com deficiências graves na infraestrutura – é uma
grande mistificação afirmar que seja o modelo de portos públicos o responsável por um “estrangulamento da
economia”, como vociferam a Globo e a Veja e afirmam
irresponsavelmente autoridades do governo federal,
Este alarmismo é uma cortina de fumaça para
nos empurrar à privatização e à desnacionalização
absoluta dos nossos portos.
O secretário de Portos da Presidência, José Leônidas Cristino, um dos membros da troika do governo, veio ao Congresso para tentar nos amedrontar, na
esteira do alarido alarmista da grande mídia. Disse o
secretário que sem a MP aprovada os portos terão que
recusar cargas em alguns anos.
Tenho uma proposta de solução para o problema.
Diante desta incrível confissão de incompetência e de
incapacidade de planejamento e gestão de parte do
Secretário de Portos, a presidente Dilma, para evitar o
mal anunciado, deveria agir prontamente, demitindo o
secretário e estabelecendo uma política de fortalecimento do sistema portuário nacional. E não mandar para o
Congresso uma medida que destruirá os portos públicos,
encarecerá as tarifas, debilitará a possibilidade de planejamento estratégico e enfraquecerá a soberania nacional.
Deveria trocar o secretário e proibir o novo secretário de segurar o crescimento dos portos públicos, ordenando que desengavetasse os projetos para
a expansão dos terminais de contêineres e de grãos
nos portos brasileiros. A mesma ordem deve ser dada
aos engavetadores da ANTAQ, a Agência Nacional de
Transportes Aquaviáríos.
Chamo a atenção do Senado para três fatos inquestionáveis, ocorridos entre 2002 e 2011:
1º) a corrente de comércio exterior brasileiro
cresceu de US$ 100 bilhões para US$ 480 bilhões;
2º) a movimentação de contêineres cresceu de
2 milhões para 5,3 milhões e;
3º) o Brasil teve crescimento, no comércio exterior,
período 2009/2011, maior que a China e muito maior
que os Estados Unidos e Alemanha. É bom lembrar
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que 95% do comércio exterior brasileiro se dão através dos portos.
Vejam, Srªs e Srs. Senadores, que o quadro real
está longe daquele que a gritaria da grande mídia
estabelece e reverbera o nosso pusilânime Leônidas
que, diferente do Leônidas espartano, não se coloca
em marcha para defender sua pátria. Antes, apressa-se entregá-la à cobiça estrangeira.
A conclusão decorrente do diagnóstico equivocado a que a presidente Dilma está submetida pela
indefectível troika privatista é que é preciso permitir a
construção de terminais privados para prestar o serviço público de operação portuária.
Diante do diagnóstico equivocado e da conclusão
equivocada, a MP 595 revoga a Lei 8.630/93, a chamada Lei dos Portos, e inventa um novo marco regulatório que não existe em parte alguma do Planeta. E,
como sempre acontece quando se propõe algo que é
ruim para o país e o povo, promete-se um mundo de
bonança e riqueza, em que correm leite e mel. Para
privatizar as ferrovias, Bernardo Figueiredo, à época
funcionário do PSDB de Fernando Henrique Cardoso,
fez as mesmas promessas.
Resumindo, ao invés de fazer o que todo país
soberano faz, que é fortalecer o porto público e suas
estratégias de desenvolvimento, a MP enfraquecerá
os portos públicos e entregará sua estratégia de desenvolvimento aos armadores internacionais e seus
interesses comerciais.
Pois bem. Diz a troika privatista que a MP 595
não é uma medida privatizante. Diz que os portos públicos não serão privatizados.
Balela. Conversa mole.
Hoje, os portos são públicos e a operação é privada, selecionada mediante licitação. Estamos aqui
diante de um processo de privatização que se confunde com a desnacionalização dos portos brasileiros. Desnacionalização! Esta é a palavra-chave para
compreendermos a essência desta MP.
O negócio portuário constitui um monopólio natural: demanda investimentos de grande porte para
ser eficiente, o que impõe uma barreira de entrada,
limitando o número de participantes, e a necessidade
de o Estado garantir tais investimentos.
O fato de ter como contrapartida o aproveitamento de economias de escala, em que os custos fixos se
diluem à medida que aumenta a movimentação, e que,
dentro de sua área de influência, os usuários do serviço não tenham outras opções, também denota sua
feição monopolística.
Aqui reside também a importância do papel do
Estado como agente regulador que garanta tarifas módicas e tratamento isonômico aos usuários, sejam es-
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tes grandes ou pequenos exportadores/importadores,
como eu fiz em Paranaguá no meu governo. Quando
assumi, o porto era dominado por grandes exportadores e a economia estava estrangulada.
Objetivamente, os nossos portos precisam ser
equipados com dragagem, berços de atracação e
equipamentos para receber os navios supercargueiros. Não se imagina, ingenuamente, que a dimensão
da economia brasileira, especialmente no que se refira
a cargas conteirenizadas, comporte tantos portos de
grandes dimensões. Evidentemente não.
Por isso, sejamos claros: à medida que a política
de fortalecimento dos portos públicos seja abandonada
em favor da política de entrega dos portos ao livre jogo
dos interesses dos oligopólios e monopólios, os megaportos privados vinculados aos grandes armadores
tornarão irrelevantes os portos públicos, que minguarão,
entrarão em crise, fortalecendo o discurso neoliberal da
incompetência do Estado e da eficiência do mercado.
Logo, o que esta vergonhosa MP provocará – e
não como efeito colateral imprevisto ou’ indesejado,
mas como realização de um desiderato dos seus autores e beneficiários – é o enfraquecimento e a quebra
dos portos públicos.
E como justificam os formatadores da MP sua
opção pela privatização e desnacionalização dos portos, ao invés do fortalecimento da estrutura portuária
pública para atração de investimentos privados?
Dizem que não há outra saída! E isso por duas razões: o Estado não tem como financiar os investimentos
e o Estado é mais incompetente que a iniciativa privada,
Nada mais se parece a um Saquarema que um
Luzia no poder. É incrível – e triste! – ouvir de petistas
esta cantilena fundamentalista neoliberal!
Ora, o Estado tem uma capacidade de financiamento muito maior que qualquer empresa privada. Além
disso, ao fim e ao cabo, é o Estado, via BNDES, que
financia as privatizações, como vimos no caso das ferrovias, apenas para ficar num exemplo, O BNDES não
apenas financia como acaba participando da composição
acionária das concessionárias, assim como os fundos
de pensão das empresas estatais. Logo, o argumento
da falta de recursos não se sustenta. É desonesto.
Por outro lado, este modelo privatista e desnacionalizante que se quer introduzir através da MP acabará por arrebentar a possibilidade de planejamento do
Estado e imporá demandas incontroláveis por construção de infraestrutura de transporte terrestre (rodovias
e ferrovias) para que as cargas cheguem e saiam dos
portos privados. Logo, haverá um aumento brutal e
uma dispersão de recursos públicos e não economia
deles, como irresponsavelmente propagam os novos
arautos da privatização.
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O outro argumento é o da incompetência do Estado para realizar as obras de ampliação das instalações
portuárias necessárias ao aumento da capacidade de
movimentação dos portos. Não procede. As obras não
serão feitas peio Estado e sim por empresas privadas,
contratadas mediante licitação.
Diante deste quadro de terríveis conseqüências
para a independência, a soberania e o desenvolvimento do Brasil, uma pergunta se impõe: esta loucura
em que consiste a MP é inevitável? O Brasil não tem
mesmo outra saída, como querem nos convencer os
Bernardos Figueiredos, Leônidas, Gleisi Hoffmann,
Veja, Globo, et símiles?
Confesso que minha inteligência não alcançou a
explicação dada pela ministra Gleisi, quando veio ao
Congresso para justificar a MP. Disse ela que o PAC permitiu investimentos públicos com participação privada,
mas não permitiu parceria com o privado. A questão é,
então, ideológica: é uma questão de honra implantar, a
todo custo, as PPPs? As PPPs são, então, um estágio
superior de relacionamento entre o público e o privado?
Nada mais se parece com um saquarema que
um luzia no poder!
Srs. Senadores, Srªs Senadoras: Quid prodest?
A quem aproveita?
Os portos privados que surgirem no novo modelo
estarão ligados a empresas multinacionais de navegação
marítima, integrantes de grandes grupos internacionais,
as quais dominarão a logística portuária, estabelecerão
preços artificialmente baixos (dumping), transferindo
os custos para os demais itens do preço da operação
completa (frete etc.) e, com isso, quebrarão os portos
públicos que estejam na sua área de influência.
E então, quando já tiverem a logística portuária
sob seu controle e os portos públicos quebrados, os
oligopólios estabelecerão suas condições e seus preços ao país, aos produtores, exportadores e importadores brasileiros.
Isso acarretará elevação dos fretes, aumentando nosso déficit na balança comercial de fretes, que
de US$ 1,6 bilhões em 2003 alcança agora US$ 8,7
bilhões, Claro que isso aponta para o mal que faz ao
Brasil não possuir uma frota de navios brasileiros para
o comércio internacional.
Para que ninguém me imagine possuído por um
nacionalismo exagerado, menciono o “Ato de Navegação”, promulgado na Inglaterra, em 1651, pelo governo puritano de Oliver Cromwell, que estabelecia que
todas as mercadorias importadas por qualquer país
europeu fossem transportadas por navios ingleses ou
de seus próprios países.
Posteriormente, em 1652, especificou-se que,
pelo menos, três quartos da tripulação dos navios de-
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veriam ser britânicos. Esta lei provou forte reação dos
Países Baixos, que até então obtinham grandes lucros
com o comércio marítimo inglês. Em conseqüência, os
países mergulharam nas Guerras Anglo-Holandesas,
que terminou com a vitória britânica, em 1654, marcando o início efetivo da hegemonia marítima britânica.
Mas, afinal, Quid prodest? A quem aproveita esta
medida provisória?
Esta medida provisória foi lançada às pressas
para impedir que o TCU julgasse o processo TC015.916/2009-0. No dia, no momento mesmo do julgamento, a Casa Civil teria solicitado a retirada do
processo de pauta, porque uma medida provisória
estaria sendo publicada, E foi. Esta malfadada MP 595!
E em que consiste a decisão do TCU que a Casa
Civil tentou evitar que fosse proferida? Quem e a que
interesses buscou a Casa Civil proteger?
A decisão do TCU determinava à leniente ANTAQ que, em noventa dias, licitasse os terminais das
empresas que mantinham ilegalmente portos privativos transportando cargas de terceiros em Cotegipe
(Bahia), Portonave (Itajaí-SC), Itapoá (SC) e Emprabort (Santos-SP).
Segundo o TCU, as outorgas destas empresas
eram ilegais, porque os terminais foram autorizados
pela ANTAQ como privativos, mas operavam principalmente cargas de terceiros, caracterizando prestação
de serviço público, o que exigiria prévia licitação. E a
leniente ANTAQ nenhuma providência tomava.
Dos 114 terminais privativos em operação no país,
sete são exclusivos e 107 mistos. Os terminais mistos
transportam carga de terceiros, prestando ilegalmente
serviço público, em afronta aberta à Lei dos Portos de
1993 e ao Decreto do Presidente Lula, que em 2008
tentou botar ordem na bagunça, condicionando a autorização de instalações privativas mistas quando a movimentação das cargas para terceiros tivesse caráter
subsidiário, eventual e da mesma natureza da carga
própria, para aproveitar algumas janelas no grosso da
movimentação da carga própria. O relatório do TCU
mostra que a Portonave (do grupo Triunfo), por exemplo, escoava 3% de cargas próprias e 97% de terceiros, em frente ao Porto de Itajaí.
Está, portanto, respondida a pergunta sobre os
beneficiários da apressada medida provisória, cuja
publicação visou impedir que o TCU julgasse ilegal o
funcionamento de portos de uso privativo que prestavam serviço público e condenasse a leniência e conivência da ANTAQ.
E, assim, editada a MP acabou a ilegalidade e foi
para o lixo o Decreto 6.620/2008 de Lula, Com isso,
está liberada a temporada de caça aos portos públicos. Com a MP, Portonave pode quebrar Itajaí, Itapoá

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pode quebrar São Francisco, Pontal do Paraná pode
quebrar Paranaguá, Embraport pode quebrar Santos
e o porto do Açu, do mago Eike Batista (hoje sob gestão do banco BTG),pode quebrar os portos do Rio de
Janeiro e de Vitória.
Observem, Srs. Senadores, que não estou falando que os novos portos privados competirão com os
portos públicos. Digo que enfraquecerão e, no limite,
quebrarão os portos públicos. Não há competição em
setores da economia que se constituem, como é o
caso, em monopólios naturais, Esta MP conduzirá a
isso: quebradeira dos portos públicos e desnacionalização das portas de entrada e saída do país,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, “a pior cegueira
é a que acomete os que têm por dever ser os olhos
da República”, ensina-nos o Padre Antônio Vieira, no
Sermão do Quinta-Feira da Quaresma, em Lisboa, no
Ano da Graça de 1669.
Ensinamento atual!
Estamos diante de um escândalo de grandes proporções. Caso o Congresso Nacional não se esperte,
caso não acorde para cumprir o seu dever de casa de
representantes do povo e da Federação, esta legislatura
passará a ser conhecida como a legislatura Joaquim
Silvério dos Reis, devendo receber, merecidamente, o
desprezo dos nossos concidadãos por este opróbrio.
Lamento que esta medida seja encaminhada pelo
nosso governo. Mas isso não aprisiona a minha consciência. Estou aqui para servir ao Brasil. Sou contra
esta medida. E espero que os meus colegas senadores
também digam não à privatização e à desnacionalização dos nossos portos.
Grato pelo tempo, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana,
1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Requião, V. Exª será atendido na forma regimental.
Eu queria dizer que esse é um dos temas que,
certamente, precisa ganhar espaço na tribuna e no plenário desta Casa, mas tenho de seguir. Gentilmente, o
Senador Suplicy tentou fazer o melhor na Presidência.
Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença
dos alunos da Oficina Nacional de Formação Política
da Juventude Indígena. Agradeço muito a vinda de vocês aqui. O Senado fica lisonjeado de poder receber a
juventude indígena que procura também desenvolver
um maior conhecimento da atividade política.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
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ORDEM DO DIA
Eu consulto as Lideranças da Casa se há entendimento sobre a votação do Item 1 da pauta.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, na última sessão, ficou acertada a votação
da medida provisória e do requerimento de urgência
para o Estatuto da Juventude.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Os requerimentos de urgência já foram lidos e estão
em condições de serem votados logo após a Ordem
do Dia, mas nós temos ainda uma medida provisória
que tranca... Eu consulto se há entendimento sobre a
medida provisória. Se temos o entendimento, eu passarei à apreciação do item 1 da pauta.
Consulto as demais Lideranças se posso proceder dessa forma.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Por
parte do DEM, estamos acordados, Sr. Presidente. É
a Medida Provisória nº 587?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Exatamente.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Tem
o apoio do DEM para fazermos a votação, já acordado
com as demais Lideranças, sobretudo com a do PSDB,
pelo contato que tivemos no dia de ontem.
De nossa parte, como relator da matéria, já estamos preparados para relatar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Ordem do Dia. Passamos à apreciação do Item
nº 1 da pauta:
Item 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) [que, inclusive, fala
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que há entendimento para a apreciação desta
matéria], favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 3, de 2013, que oferece.
O Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013, foi
lido, no Senado Federal, no dia 26 de março.
Concedo a palavra, caso necessite, ao Senador
Jayme Campos, relator da matéria.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Como
Relator Revisor. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, farei aqui um breve resumo,
em relação à Medida Provisória nº 587.
O Projeto de Lei de Conversão, ora analisado, libera recursos para viabilizar o socorro aos agricultores
atingidos pela seca, por meio de reforço a dois programas governamentais já existentes: o Fundo Garantia-Safra e o Auxílio Emergencial Financeiro.
São cerca de 770 mil famílias beneficiadas pelo Garantia-Safra e 935 mil famílias, pelo Auxílio Emergencial.
No texto original, a medida previa recursos adicionais de R$280, para o Fundo, e R$160 para o Auxílio,
passando o primeiro para R$560 e o segundo, para R$320.
Porém, o Governo editou, em janeiro deste ano, a
MP nº 603, elevando o montante desses recursos, resultando assim em R$1.240 e R$720, respectivamente,
o que significa expressiva ajuda, considerando ainda
que os valores normais, mesmo sem dotação extraordinária, foram praticamente duplicados. Assim, o PLV
3, ora sob análise, já incorpora todos esses aumentos.
Em relação ao benefício Garantia-Safra, farão jus
ao seu recebimento os agricultores familiares que, tendo aderido ao Fundo Garantia Safra, sofreram perdas
comprovadas, em razão da estiagem com excesso de
chuvas de, pelo menos, 50% do conjunto da produção
de feijão, milho, arroz, mandioca, algodão e de culturas
destinadas à alimentação animal.
Além disso, o texto autoriza que a Companhia
Nacional de Abastecimento, a CONAB, adquira, em
2013, milho em grão, a preço de mercado, para recompor os estoques públicos. O objetivo é que este milho
seja revendido diretamente a pequenos criadores de
aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos, localizados
em Municípios sob a atuação da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste.
Sobre a compatibilidade do orçamento, as cifras
gerais, de acordo com a proposição original, são as
seguintes:
No que se refere ao benefício Garantia-Safra,
o impacto orçamentário e financeiro para 2012 é de
aproximadamente 218 milhões. Para 2013 e 2014, não
há custo adicional.
Quanto ao auxílio emergencial financeiro, a estimativa de custo gira em torno de 49 milhões para 2012,
121 milhões para 2013 e sem custo adicional para 2014.
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Mesmo com os aumentos incorporados, nos termos da MPV 603, de 2013, os atuais valores se acham
em plena conformidade, vez que são contemplados pelo
Plano Plurianual e pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias e que observarão os parâmetros compensatórios previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Certo de que as medidas adotadas por este diploma legal são importantes para amenizar o prejuízo
enfrentado por milhares de agricultores familiares, apresento, portanto, meu posicionamento favorável à aprovação do presente Projeto de Conversão n° 3, de 2013.
Esse é o parecer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Sr. Relator Revisor Senador Jayme Campos.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Com a palavra o Senador Aloysio Nunes, Líder
do PSDB na Casa, para encaminhar os pressupostos.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Para encaminhar. Com revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, essa é uma proposição que
merece, efetivamente, o assentimento de todos nós. Ela
se enquadra na hipótese de emissão de medida provisória: é urgente, é relevante, posto que visa socorrer
os agricultores que tiveram suas lavouras de feijão, de
milho, de arroz, de mandioca e de algodão prejudicadas
pela estiagem em nível muito alto, com perdas superiores
a 50%. Portanto, tem o nosso apoio, ainda mais tendo
passado pelo crivo meticuloso do ilustre Senador Jayme
Campos e do Deputado Raimundo Gomes de Matos.
Mas o que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, não é essa medida provisória, que merece o nosso pleno assentimento. É compartilhar com os meus
colegas Senadores e com V. Exa a angústia que tenho
em relação à inviabilidade do nosso trabalho de legisladores. O Senado está, hoje, inviabilizado como órgão
legislativo. Não estou exagerando, Sr. Presidente. Além
das 11 Comissões Permanentes, que geralmente se
reúnem em horários coincidentes, da terça-feira de manhã à quinta-feira de manhã – porque se estabeleceu
o costume de que segunda-feira e sexta-feira não há
reuniões das Comissões da Casa –, nós temos hoje,
Sr. Presidente, 21 comissões – 21 comissões! – mistas, destinadas a examinar medidas provisórias. Vinte
e uma! Ou seja, ninguém examina coisa nenhuma. É
impossível! Convocam-se audiências públicas, como
agora recentemente com o Presidente da Eletrobras,
e havia apenas um Senador presente. É por desídia?
Não, é porque é impossível multiplicarmos a nossa
presença nas 21 comissões mistas. É impossível!
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A legislação importante no Brasil hoje, a legislação
que tem real impacto na vida econômica, política e social
da Nação, vem por medida provisória. Ainda recentemente, veio por medida provisória nova regulamentação do
setor elétrico, sem que os Senadores e os Deputados
tivessem a oportunidade de discutir a fundo as implicações daquilo que ela continha. E mais, tivemos que votar
tangidos pela urgência, tendo que ouvir o “carão” que nos
passou o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica,
dizendo: “Acabou a discussão. Tem que votar!”.
Sr. Presidente, o Senador Requião fez um discurso longo, enfático, a respeito da Medida Provisória
dos Portos. Pergunto a V. Exª: além do Relator e do
Presidente, quem é que pode hoje, em sã consciência, aprofundar-se no exame desta medida provisória,
uma vez que há, além dela, 20 outras sendo objeto de
análise de comissões permanentes?
Cada um de nós é titular em 10, 15, 20 comissões. É uma mentira!
O Senado está à beira da falência como órgão legislativo, afogado em medidas provisórias e, diante da
sua impotência como órgão legislativo, perde-se em perfumarias, como, por exemplo, o Estatuto da Juventude,
que não modifica coisa nenhuma na condição dos jovens
do Brasil, ou na briga entre o psicólogo e o psicopedagogo para saber qual é a parte de cada um no mercado
de trabalho. Ou, então, na ausência de exercermos as
nossas próprias prerrogativas, quando abdicamos da votação de vetos, tentamos exercer prerrogativas de outro
Poder, como, por exemplo, quando o Senado se arroga
o direito de criar tribunais regionais mediante emendas
constitucionais, usurpando prerrogativa que é do Poder
Judiciário. Então, nós não exercemos as nossas prerrogativas e queremos exercer as prerrogativas dos outros.
Nós estamos, Sr. Presidente, indo num rumo muito ruim – mas muito ruim mesmo! –, que não contribui
para o prestígio do Senado. É uma frustração.
Escutava o discurso do Senador Requião, todos
impacientes para vê-lo concluir o seu pronunciamento,
porque, afinal de contas, chegamos à Ordem do Dia,
mas o Senador Requião não tem ocasião de discutir
essa matéria na Comissão pertinente e não terá ocasião de discuti-la quando ela vier a plenário.
Sr. Presidente, V. Exª é homem comprometido
com a democracia, com o prestígio do Legislativo, tem
toda a nossa confiança. O Senador Renan Calheiros
assumiu a Presidência do Senado agora, pleno de
bons propósitos. É preciso, efetivamente, pararmos
para pensar. Repito: pararmos para pensar.
Quero dizer a V. Exª que vai começar a tramitar,
agora, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Começará a sua
tramitação no mês de abril, se não me engano. Enquanto isso, nada foi feito para votarmos, para deliberarmos
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sobre os três mil dispositivos vetados. Então, vai tramitar
o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ao arrepio
do que determina a Constituição, que prescreve o trancamento da pauta das matérias de competência do Congresso enquanto houver vetos pendentes de deliberação.
Eu não vou me conformar com isso! Vou ao Supremo Tribunal Federal, vou obstruir a Comissão porque eu não concordo com essa demissão voluntária
– voluntária! – das nossas obrigações.
Desculpe-me, Sr. Presidente, desculpem-me, meus
caros colegas, este desabafo, que nada tem a ver com a
medida provisória. Essa medida provisória recebeu um
tratamento simples, adequado, objetivo e competente do
Senador Jayme Campos. Agora, o que acontecerá com as
demais medidas que estão aí tramitando? E mais, quero
alertar a Casa que, pelo jeito que vão as coisas, chegará
logo a esta Casa uma medida provisória instituindo um
novo marco regulatório da mineração.
Segundo notícias dos jornais, já há discussão, há
quatro anos, a portas fechadas, no Palácio do Planalto e
no Ministério de Minas e Energia, a respeito do novo marco
regulatório da mineração. Enquanto isso, estão travados os
investimentos, estão suspensas as autorizações de lavra e
as autorizações de pesquisa. O que acontecerá? Aposto
com V. Exª – aposto, aposto! – que virá medida provisória
que nós seremos obrigados a engolir da mesma maneira
como engolimos todas essas que estão tramitando.
Ouço o aparte do Senador Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Em cima da sua argumentação, eu quero deixar só um
pergunta para o Senado, para todos nós: se nós podemos, por meio de emenda constitucional, criar tribunais
federais de recursos, poderemos também extinguir o
Supremo Tribunal Federal, pelo mesmo princípio?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, nobre Senador Requião,
V. Exª faz uma pergunta retórica, evidentemente. (Risos.) Eu acho que pode tudo. Do jeito que as coisas
estão, pode tudo.
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP) – ... que vale a Constituição? (Fora do microfone.)
... pode tudo e não pode nada ao mesmo tempo.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Ou melhor, não pode nada!
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Nada!
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Nem uma coisa, nem outra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Exatamente.
Obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu agradeço e cumprimento o Senador Aloysio
Nunes, nobre Líder, que pediu e usou da palavra para
encaminhar a votação dos pressupostos.
Solicitou a palavra o Senador Benedito de Lira,
para a fase de discussão.
Se não há mais nenhum Senador que queira encaminhar os pressupostos, ponho em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que aprovam os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e
orçamentária permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único.
Para discutir, concedo a palavra ao Senador Benedito de Lira. (Pausa.)
Antes, porém, o Líder Welllington Dias...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – É só para reconhecer aqui as
dificuldades que temos em relação à sistemática das
medidas provisórias nas várias comissões, mas também agradecer ao Senador Aloysio e a todos pela
compreensão e reconhecimento da relevância dessa
matéria. Verdadeiramente, é uma dessas matérias que
precisava ser tratada de forma emergencial.
Há poucos dias, a Presidenta esteve em Fortaleza,
em um encontro com os Governadores do Nordeste e, nesse caso, ampliando o prazo que estava estabelecido para
essa medida provisória pela necessidade da população.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Senador Benedito de Lira para
discutir.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito do que disse o Senador Aloysio Nunes
a respeito das dificuldades que estamos vivenciando
nesta Casa para cumprirmos com as nossas obrigações.
É, até certo ponto, constrangedor quando, através
das Comissões Técnicas, atendendo a requerimentos
de Senadores, convocamos uma audiência pública para
tratarmos dos mais diversos assuntos de competência
de cada uma das comissões e, muitas vezes, mesmo
depois de no plenário da Comissão os convidados já
estarem a postos na mesa, não haver um Senador.
Há de se perguntar: é responsabilidade do Senador ou não é? É responsabilidade, sim! Agora, ele
está, ao mesmo tempo, em seis, oito comissões, não só
as Comissões Permanentes, como comissões mistas.
Logicamente, ele não pode ser onipresente!
Precisamos, pois, fazer uma reengenharia da
discussão das matérias, das atividades permanentes desta Casa. Então, é um assunto que a Mesa do
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Senado Federal – e me dirijo a V. Exª, como 1º Vice-Presidente da Casa, integrante formal da Mesa – deveria fazer uma análise e conversarmos a respeito da
temática administrativa das Comissões Técnicas do
Senado Federal, sob pena de, muitas e muitas vezes,
acontecerem as coisas, aqui, e o Senador não está
sabendo o que aconteceu, uma vez que ele, na verdade, não teve tempo nem suficientes condições de
se debruçar sobre os mais diversos e importantes assuntos que são tratados nesta Casa.
Mas, Sr. Presidente, vou me ater, agora, a essa
Medida Provisória nº 587, com o Projeto de Lei de
Conversão nº 3, de 2012.
Reputo da maior importância, para esta Casa,
apreciar esta matéria, na tarde de hoje, considerando
que, como bem disse o eminente Relator, na Comissão, Jayme Campos, ela é relevante e importante para
atender os segmentos da sociedade brasileira que mais
sofrem hoje, que são exatamente aqueles que vivem
no semiárido brasileiro, aqueles que vivem em função
da atividade agropecuária e que, infelizmente, estão
vendo as suas propriedade sendo dizimadas pela terrível seca que estamos atravessando.
Há quem diga, ainda, que é uma seca de 50 anos.
Não é não, Presidente! Nunca se viveu isso em cem anos!
Hoje, fizemos uma audiência pública na Comissão de Agricultura, para tratar da cadeia produtiva do
leite, e qual não foi a nossa surpresa, a nossa tristeza,
Senador Presidente, Jorge Viana, ao ouvir dos produtores de leite de Pernambuco, presentes à Comissão
de Agricultura, nesta manhã de hoje, que a produção
de leite de Pernambuco, até antes dessa seca, era da
ordem de mais de 2 milhões de litros/dia de leite; hoje,
está resumida a 600 mil litros/dia.
O meu Estado, Alagoas, que já teve a melhor e a
mais importante bacia leiteira do Nordeste, hoje, está
resumido praticamente a nada. Tínhamos uma produção diária de 700 a 800 mil litros de leite, considerado
o tamanho do meu Estado. Hoje, estamos resumidos
a 250, 300 mil litros de leite/dia. O que é isso? É exatamente a situação que estamos atravessando.
Mas há de se perguntar: a seca é um fenômeno
que o homem pode estancar ou fazer parar? Não; é um
fenômeno da natureza. Ninguém tem a ousadia de chegar
à tribuna da Casa da Federação e dizer: “acabamos com
a seca”. Não! Haveremos de ter políticas públicas para
conviver com a seca, o que foi feito em outros países do
mundo, com territórios muito mais inóspitos que o nosso.
Infelizmente, não é o Governo atual, mas os governos que o antecederam, que aconteceram neste
País nunca tiveram, nunca tiveram...
Meu caro Senador João Durval, V. Exª, com muita razão, parece estar observando isso, até porque o
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seu Estado da Bahia tem cerca de 62% ou mais do
seu território cravados no Semiárido. Então, imagino o
que não está passando a população no Município do
Semiárido de V. Exª, como está passando no Semiárido do meu Estado, do Estado de Pernambuco e do
Nordeste brasileiro como um todo.
Então, essa medida provisória vem minimizar
as dificuldades, ela vem dar, por exemplo, o mínimo
de condições para que as pessoas possam continuar
sobrevivendo, considerando que os rebanhos daquela
região já estão sendo dizimados.
Você pode repor os rebanhos – amanhã ou depois, com uma ação governamental, poderemos repor
–, mas você não pode repor a vida humana. Então, é
preciso fazermos um projeto pela vida.
É exatamente o que está acontecendo, hoje,
na região do Semiárido, e essa medida provisória vai
atender, minimamente, essa dificuldade; vai atender,
exatamente, por conta da sensibilidade da Presidenta
Dilma, porque ela viu, foi lá, algumas vezes, no Nordeste, e está vivendo esse mesmo problema, está vivendo
essa situação, está querendo encontrar soluções para
que a gente possa, realmente, minimizar, Presidente,
essas dificuldades.
Então, eu gostaria, nesta oportunidade, também
de abrir um parêntese: não só o seguro safra, mas
também a Comissão Mista que apreciou essa medida
provisória introduziu, lá, um incentivo que, hoje, é dado
a quem produz cana no Nordeste, aos produtores de
cana do Nordeste, porque é diferente produzir cana
em Alagoas, em Pernambuco, na Bahia, em Sergipe,
na Paraíba e produzir cana em Minas Gerais, produzir cana em São Paulo e produzir cana, hoje, no Mato
Grosso. É totalmente diferente.
Então, existia uma equalização, existia um valor
para equalizar os custos de produção de cana, para
ver se havia uma mínima compatibilidade entre as Regiões Sul e Sudeste, e a Região Nordeste.
Infelizmente, isso deixou de existir, porque começaram a botar na cabeça do Governo, do nosso Presidente Lula, que esse recurso para equalizar a cana,
nobre Senador Presidente, era exatamente para dar
dinheiro a usineiro.
Na verdade, não existia isso, era para atender
os pequenos e médios produtores de cana, porque
as usinas do Nordeste vivem em função do pequeno
e do médio produtor de cana, porque não têm outra
atividade para fazer a não ser essa.
Eu vou dar um exemplo, para que o Brasil tenha
conhecimento. No meu Estado de Alagoas, cuja economia sempre foi colocada em cima da cana-de-açúcar,
nós tínhamos praticamente 40 usinas, que empregavam mais de 250 mil pessoas. Na safra, ultrapassava
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esse limite para quase 400 mil pessoas. Hoje, estamos
resumidos a 23 usinas. Das 23, três continuam pagando, ainda, minimamente, os seus trabalhadores e 20
estão passando por inúmeras dificuldades. Por quê?
Porque, infelizmente, se apregoou o programa do álcool, Proálcool, do etanol, e não temos uma política
direcionada para esse produto energético.
Daí termos colocado, nessa comissão provisória
e nesse Projeto de Lei de Conversão nº 3, uma taxa
de R$10,00 por tonelada de cana para fornecedores
até 10 mil toneladas, para ver, nobre Senador Paim,
se esse homem pelo menos faz a feira, porque nem a
feira ele está podendo fazer, nobre Presidente.
Então, eu espero que nós aprovemos essa medida provisória na tarde de hoje e que Sua Excelência a
eminente Presidenta Dilma não aponha nenhum veto
a essa medida provisória...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
porque, na verdade, ela vai, em sancionando, consubstanciar exatamente aquilo que nós estamos levando
ao conhecimento da sociedade brasileira e particularmente aqui dos meus pares.
Eu queria, Sr. Presidente, agradecer e dizer que
essa é uma medida provisória importante, porque não
só atende os menores, os pequenos produtores, os
produtores da agricultura familiar, como atende aqueles que realmente estão passando por dificuldades
terríveis no Semiárido do Estado brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Benedito de Lira,
e consulto se há mais algum Senador ou Senadora
que queira discutir a matéria.
Encerrada a discussão.
Em votação o projeto de lei de conversão, que tem
preferência regimental, nos termos do texto aprovado
e encaminhado pela Câmara dos Deputados.
Como não há nenhum Senador que queria encaminhar a votação, as Srªs e os Srs. Senadores que
o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o Projeto de Lei de Conversão, na forma
do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados,
ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas
a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu consulto se há acordo para outras matérias
da Ordem do Dia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, o requerimento de urgência relacionado...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – É após a Ordem do Dia.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
tinha encaminhado na última sessão o Projeto de Lei
que veio da Câmara, nº 163, de 2000, apenas para
incluir na Ordem do Dia, que trata do Fundo Caju. É
o 163, de 2000, apenas para incluir na Ordem do Dia.
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O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra o Líder do PSDB, Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
nós tínhamos um entendimento de votarmos hoje o requerimento de urgência para o Estatuto da Juventude
e essa medida provisória, que acabamos de aprovar.
No mais, eu sugeriria que deixássemos para a semana
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que vem, até para podermos estudar os projetos que
foram propostos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu entendo que a manifestação do Líder do PSDB,
Aloysio Nunes, restringe a Ordem a Dia à apreciação
da medida provisória.
Consulto o Líder do Governo.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, efetivamente, com todo o respeito e carinho que temos ao Líder
do PT, nosso querido Senador Wellington Dias, efetivamente, ontem, quando da reunião que tivemos aqui
em plenário, que depois foi inclusive bastante discutida
com relação à votação do dia de hoje, foi exatamente
em torno da medida provisória e tão somente em torno da medida provisória. Não que tenhamos alguma
questão, no mérito, com relação à propositura do nobre
Líder, mas gostaríamos de fazer um apelo, pelo bom
senso, de que estamos diante de um entendimento com
quórum baixo, etc., de fazermos a deliberação dessa
matéria na semana que vindoura, quando estaremos
com todos os Líderes, com número de Senadores
apropriado à matéria. Portanto, houve entendimento
em torno da medida provisória e tão somente em torno
da medida provisória, Sr. Presidente.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, há entendimento
sobre isso, devo dizer apenas aqui o que já havia falado há pouco, é que há entendimento para a votação
em regime de urgência do Estatuto da Juventude. V.
Exª estava falando de um tema, eu estava falando de
outro. Era isso.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Pois não, com a palavra, Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Eduardo, nobre Líder do Governo, e o próprio Senador
e amigo Aloysio Nunes, ontem foi acordado que votaríamos apenas o requerimento de urgência, como
também a medida provisória. Está acordado e o DEM
encaminha da mesma forma. Eu acho que vai ser respeitado o acordo para que, naturalmente, na próxima
semana, possamos votar também o Fundo do Caju,
proposto pelo Senador Wellington Dias. Pode ter certeza de que o DEM também vai acompanhar, Senador Wellington. Entretanto, dentro do acordo firmado
aqui com as lideranças, apenas essas duas matérias
seriam votadas no dia de hoje.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Waldemir Moka. Tem a palavra V. Exª.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pois não, Senador Moka. Tem a palavra V. Exª
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Eu sei que, regimentalmente,
o requerimento de urgência para votação do Estatuto
da Juventude será votado logo após o encerramento
da Ordem do Dia. Aproveitando a presença, sobretudo,
dos Líderes aqui, especialmente a do Aloysio Nunes,
eu indago a V. Exª, que é o Vice-Presidente da Casa,
se, uma vez aprovado esse requerimento de urgência,
a votação do Estatuto da Juventude poderia se dar na
terça-feira. Os jovens gostariam de estar presentes no
dia da votação. E garantir para terça-feira é garantir
antecipadamente a mobilização desses jovens para
a votação.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu esclareço ao Senador Moka que, regimentalmente, a matéria entra na pauta na quarta-feira. Agora,
se houver entendimento das Lideranças, é óbvio que
ela pode ser votada na terça, dia 09, mas ela entra...
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Eu prefiro na quarta-feira, então, Sr. Presidente, porque aí não haverá nenhum impedimento regimental.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Perfeito. Penso que...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Líder Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Apenas para contribuir, até
porque, diante de uma longa discussão no dia de ontem, ficou acertado que terça-feira será exatamente
dedicado a um grande debate nesta Casa em torno
do Fundo de Participação dos Estados. Portanto, além
da questão regimental, há uma questão de caráter
prático: terça-feira da semana que vem nós teremos,
com certeza, nesta Casa, entre outras matérias, um
debate ampliado com relação ao Fundo de Participação dos Estados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais nada a tratar na Ordem do
Dia, encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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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.
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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.
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.

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)

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 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

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
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.
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16
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.
17
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.
18
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.
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).
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passa-se à votação...
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Exponho aos Líderes que há dois requerimentos sobre a mesa: um que trata do Estatuto da Juventude – faremos a apreciação desse requerimento de
urgência – e outro, que também foi lido, que trata da
urgência que declara nula a resolução da Mesa do
Senado Federal que extingue o mandato do Senador
Luiz Carlos Prestes.
Passo à apreciação do requerimento do Estatuto
da Juventude.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Apreciação de urgência, lido no Período do Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara nº 98, de
2011, o Estatuto da Juventude. O pedido de urgência
vem assinado, atendendo ao Regimento, pelas Lideranças da Casa. (Requerimento nº 259, de 2013.)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado. (Palmas.)
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia do próximo dia 10.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passa-se à votação do Requerimento nº 258,
de 2013.
Requerimento de urgência, lido no período do
Expediente, para o Projeto de Resolução nº 4, de 2012.
Requeiro, nos termos do art. 338 do Regimento Interno do Senado Federal, urgência para o
PRS nº 4, de 2012, que declara nula a resolução da Mesa do Senado Federal que extinguiu
o mandato do Senado Luís Carlos Prestes e
do seu suplente, Abel Chermont.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passa-se agora à apreciação do requerimento.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da quarta-feira, dia 10.
Volta-se à lista dos oradores inscritos.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sr. Presidente, permita-me pela ordem. Prometo que é um
segundo ou dois.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o nobre Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Eu queria agradecer aos
Líderes de todos os partidos. Só foi possível aprovar
esse requerimento e marcar a votação para a quarta-feira, porque os Líderes de todos os partidos – não

Abril de 2013

houve questão de situação ou de oposição – colaboraram nesse sentido.
O Senador Waldemir Moka foi fundamental tanto
na Comissão, como também nessa articulação. E, citando o nome dele, é como se eu citasse, Waldemir, todos
os líderes e todos os Senadores, para que a juventude
brasileira possa ver o Estatuto votado na quarta-feira.
Obrigado aos Líderes de todos os partidos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu agradeço a compreensão e registro aqui a
importância da fala do Senador Paulo Paim.
Convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito pela Liderança do PDT, o Senador Pedro
Taques.
Senador Pedro Taques. (Pausa.)
Chamo para fazer uso da palavra, então, o Senador Wellington Dias, como orador inscrito.
Em seguida, obviamente, mantendo-se a inscrição pela Liderança, o Senador Pedro Taques.
Com a palavra V. Exª, Senador, Líder Wellington
Dias, por 20 minutos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, quero também dizer da minha satisfação e agradecer a todas as
lideranças de todos os partidos, para que possamos
ter as condições da votação, na próxima semana, do
Estatuto da Juventude e também pela oportunidade
desse debate sobre o Fundo de Participação, agendado para a próxima terça-feira.
Devo apenas aqui lembrar que nós temos, nesse caso – eu diria até mais do que em outros –, a
obrigação de garantirmos uma regra que possa ser
trabalhada após esse amplo entendimento que acontece, envolvendo os Estados, os governadores, os
secretários de Fazenda, técnicos do próprio Governo
Federal, permitindo-nos apreciar o relatório do Senador Walter Pinheiro.
Eu diria que o Senador Walter Pinheiro conseguiu, nesse caso, aquilo que podemos chamar de um
verdadeiro milagre, ou seja, garantir as condições de
uma proposta em que, nos anos de 2013, 2014 e 2015,
teremos praticamente a manutenção das regras atuais,
permitindo, como ele lembrava ontem, o cumprimento
do Plano Plurianual, que garante o cumprimento da Lei
de Diretrizes Orçamentárias em relação à distribuição
do Fundo de Participação dos Estados.
É bom lembrar que, não fazendo o Senado Federal uma regra, vai caber ao Supremo, como já fez
em casos em que o Congresso é omisso, a definição
da regra sem ferir a Constituição, que vai prevalecer.
Por essa razão, o papel de legislador, que é nosso, o
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papel da representação dos Estados, que é do Senado, deve ser cumprido.
Pela proposta, nos anos de 2016 e 2017, teremos
condição de garantir aos Estados o recebimento do
patamar até o ano de 2015 e, a partir de 2016, a inflação mais 50% do crescimento do PIB, como parâmetro
mínimo de crescimento. O excedente será distribuído
para os Estados que, pela nova regra, tenham ganhos.
Então, quero aqui parabenizar todo esse esforço.
Acredito na possibilidade da apreciação e da aprovação da matéria na próxima terça-feira.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos que
nos acompanham pela Rádio e pela TV Senado, de forma especial, sempre, do meu querido Piauí, lembro-me
do ano de 2004, aliás, ainda antes, de 2002, quando
eu participava de um comício de campanha no Estado
do Ceará e, ao final do evento, descendo do palanque,
encontrei-me com um cidadão, meu querido Benedito,
de aproximadamente cem anos de idade, que estava
ali na Praça do Ferreira, em Fortaleza, e queria um
encontro comigo.
Naquela oportunidade – eu tinha sido eleito, no
primeiro turno, Governador do Estado do Piauí –, ele
me disse que já havia dialogado com outras autoridades, mas que não tinha encontrado eco para suas
palavras. Disse-me também que tinha vindo naquele
dia, à noite, mesmo com idade avançada, porque,
como pesquisador do departamento nacional dessa
área de gás e petróleo, que depois se transformou na
Petrobras, ele tinha conhecimento – e me trazia ali vários documentos – da existência de gás e petróleo na
Bacia do Rio Parnaíba e – ele afirmava também – no
litoral do Estado do Piauí, onde há um delta.
Sobre o Delta do Parnaíba, ele afirmava que todos os outros deltas do mundo já estavam em fase de
exploração de petróleo ou de petróleo e gás e ali, naquele instante, ele lembrava que havia, sim, a condição
de se encontrar gás e petróleo entre a cidade de Barreiras, no Maranhão, Parnaíba, no Piauí, e Camocim,
no Ceará. Hoje isso já é uma realidade. Os lotes em
mar já foram liberados na última rodada, e ali foi encontrado petróleo – falta apenas a declaração quanto
à sua comercialização para que sejam estabelecidas
as condições de exploração.
Pois bem, ele me entregou um livro que mostrava
que cem anos atrás aquelas descobertas já haviam sido
feitas – vejam, naquela época, sem os equipamentos
devidos. A partir dali, eu busquei o Presidente Lula
também, que havia sido eleito, e, com muito trabalho,
conseguimos localizar na Agência Nacional de Petróleo aquela documentação que ele ali me apresentava
informalmente.
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Ainda era o Dr. Alexandre que estava na Agência Nacional de Petróleo, mas ali já eu tive um primeiro contato com a Drª Magda Chambriard, que hoje é
técnica dessa área e Diretora da Agência Nacional
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no Brasil.
Pois bem, por que cito isso? O Presidente Lula
autorizou, com base nessa documentação, as pesquisas na Bacia do Parnaíba. Foram investidos cerca de
R$80 milhões nessas pesquisas, e o resultado é que,
alguns anos depois, tivemos a confirmação técnica da
existência de gás e da possibilidade de petróleo. Isso
também abriu caminho para que o Brasil pudesse rever a Bacia do Rio São Francisco, do Rio Tocantins e
de outros rios em nosso País.
Por que trago isso aqui? Porque o Estado do Piauí
está prestes a contar com uma nova matriz energética:
o gás natural. Nós temos hidrelétricas, usina eólica e
agora termoelétrica. Inclusive está em andamento uma
termoelétrica a partir do capim-elefante, ali na região
sul. E, de acordo com a Diretora-Geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Drª Magda
Chambriard, o nosso Estado deverá produzir gás natural nos próximos anos.
Ela esteve no meu Estado na última segunda-feira, lançando, junto com o Governador do Estado, com
membros da Bancada federal, com empresários, enfim,
o edital para o leilão que será realizado nos próximos
dias 14 e 15 de maio, para 20 blocos naquela região
da Bacia do Parnaíba: 6 pelo lado do Maranhão e 14
pelo lado do Estado do Piauí.
De acordo com a Diretora-Geral, as pesquisas da
Agência Nacional de Petróleo mostraram um grande
potencial de produção de gás no Piauí.
O próximo passo, segundo ela, será a abertura
do processo licitatório para a escolha das empresas
que irão explorar essa riqueza natural, que já está
marcada, como eu disse, para o próximo mês de maio.
Do lado do Piauí, como falei, o leilão vai contar
com 14 lotes, com mais de 20 mil, são exatamente 22
mil quilômetros quadrados na Bacia do Parnaíba. E,
do lado do Maranhão, serão leiloados mais 6 lotes.
Eu destaco que o gás natural foi encontrado na
Bacia do Rio Parnaíba, numa região que envolve 34
Municípios do Piauí e outros na parte do Maranhão.
Por sinal, a exploração no Maranhão – como ali já
havia um campo perfurado pela Petrobras – já está
mais adiantada. Uma empresa, ainda quando a regra
permitia, adquiriu esse lote e ali trabalha já na fase de
extração de gás natural.
Nossa expectativa positiva em relação aos poços
do Piauí é baseada nos bons resultados das áreas
pesquisadas e também dessas áreas já exploradas
nos postos do lado maranhense.
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No campo Gavião Real, explorado desde janeiro, a produção atual é de 1,6 mil metros cúbicos de
gás por dia.
O objetivo é usar esse gás natural para o desenvolvimento da indústria, no abastecimento de automóveis, no consumo do comércio e de residências,
podendo também ser utilizado para geração de energia
termoelétrica. Outra possibilidade de uso é o beneficiamento do minério de ferro a ser produzido no sul do
Piauí, na divisa com Pernambuco e Bahia.
Grandes distritos ferríferos foram descobertos nas
províncias tectônicas de Borborema, Parnaíba e São
Francisco, que ficam na região sul do Piauí, como eu
disse, no extremo norte da Bahia e no oeste de Pernambuco. Estima-se que o reservatório de minério de
ferro, com teor de 20% a 40% nessa região, possa
chegar a alguns bilhões de toneladas.
As reservas de gás natural estão geograficamente próximas das regiões dos distritos ferríferos do
sul do Estado, o que faz do Piauí um excelente ponto
de partida para o fornecimento de gás natural para as
mineradoras que venham a se instalar naquela região.
Penso que, agora, mais que nunca, devemos tratar da construção mais acelerada do gasoduto Meio-Norte, que liga Fortaleza, Teresina, São Luís do Maranhão – inclusive é previsto um ramal em direção à
Parnaíba e em direção ao sul do Piauí. Desde 2005,
esse gasoduto tem a licença ambiental aprovada, e o
grande impasse para essa construção era exatamente a crise da Bolívia e as dificuldades de consumo do
próprio Brasil. Algo em tomo de R$3 bilhões são os
investimentos com que se trabalha para aquela região.
O leilão, como eu disse, está programado para
acontecer nos próximos dias 14 e 15 de maio e vai envolver as áreas de 34 Municípios piauienses: Alvorada
do Gurgueia, Amarante, Antônio Almeida, Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Cajazeiras do Piauí,
Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do Gurgueia, Currais, Elizeu Martins, Flores do Piauí, Floriano, Francisco
Ayres, Guadalupe, Itaueira, Jerumenha, Landri Sales,
Manoel Emídio, Marcos Parente, Nazaré do Piauí, Oeiras, minha cidade natal, Pajeú do Piauí, Palmeira do
Piauí, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração,
Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, São Francisco
do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçuí.
Devo então afirmar, Sr. Presidente, que, quando aqui sustentei posição da necessidade de uma
distribuição justa de royalties e a participação especial – aliás, com o julgamento no Supremo Tribunal
Federal previsto para a próxima semana –, o fiz com
a convicção de também o Piauí ser produtor de gás
e petróleo em terra e em mar, e isso, certamente, em
uma região como essa do Maranhão e do Piauí, muito
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vai contribuir para que tenhamos um fortalecimento na
nossa economia.
Nós temos um grande potencial, além do ferro,
como eu citei aqui, na área da argila branca, já que,
para a produção, como exemplo, da porcelana, há a
necessidade de importação de gás. Portanto, é exatamente nas proximidades dessas reservas que haverá
agora esses 14 lotes que entrarão no leilão.
Eu quero aqui conclamar: já são cerca de 60
empresas que se candidatam aos cerca de 280 lotes
que estão sendo oferecidos pela Agência Nacional do
Petróleo em todo o Brasil, repito, também com grande
potencial para o xisto betuminoso, que é a possibilidade de um gás inclusive mais barato. Vejam que, neste
instante, os Estados Unidos da América, na exploração
do xisto betuminoso, permitem as condições para as
suas indústrias terem energias mais baratas, o que está
dando um diferencial na economia mundial, voltando as
suas indústrias a ter grande competitividade, além da
tecnologia que já era um diferencial. Portanto, o Brasil
precisa caminhar de forma acelerada nessa direção.
Então, eu quero aqui agradecer à Agência Nacional do Petróleo e destaco também a colaboração
do Dr. Haroldo Lima, que na época era o presidente
e não mediu esforços para que realizássemos essas
pesquisas ali, quando eu era Governador. Agradeço à
equipe também do atual Governador Wilson Martins,
do Estado, que busca no Governo da Presidenta Dilma as condições de esta exploração poder acontecer
nos próximos dias.
Sr. Presidente, eram essas as informações que
eu queria apresentar e comemorar, é claro, com o
povo do Piauí.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passo a Presidência para fazer um breve relato,
tendo em vista que eu tenho um voo agora, e, com a
complacência do meu colega Pedro Taques, farei uso
da palavra em permuta com ele, como orador inscrito.
O Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem!
Senador Jorge Viana, 1º Vice-Presidente desta
Casa, por permuta com o Senador Walter Pinheiro.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu venho à tribuna do
Senado, tendo a legitimidade de estar o Senador Paim
na Presidência, que tem uma luta diária pelo direito dos
aposentados, dos trabalhadores, uma de suas causas
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de vida – que é de todos nós, mas dele especialmente
–, me referir à Emenda à Constituição nº 72, de 2013,
promulgada na terça-feira, dia 2.
Senador Pedro Taques, isso foi algo que resgatou
um pouco do prestígio das duas Casas perante a opinião pública, tendo em vista se tratar de um tema que
tinha um clamor da sociedade para que se encontrasse uma solução. E já passava da hora de se encontrar
uma maneira de dar direitos que sempre deveriam ter
os empregados e as empregadas domésticas.
Isso foi celebrado, segue sendo celebrado; foi feita
uma sessão especial para a promulgação. Mas acho
que o desafio agora é tão grande quanto o de fazer a
aprovação da lei, ou seja, regulamentá-la.
E o Senador Pedro Taques, como eu, é membro
de uma comissão, que, na sua primeira reunião, tomou
a decisão de fazer dessa matéria o seu primeiro item,
sob pena de nós agravarmos as relações de trabalho
que acontecem diariamente nas casas dos brasileiros.
Estamos falando de mais de seis milhões de pessoas, que têm ali a sua fonte de renda e que, de alguma
maneira, estabeleceram uma relação de convivência
e de trabalho. Isso porque, se a relação de trabalho
já traz alguns problemas em uma empresa, imaginem
quando ela é feita na intimidade de uma casa, como
acontece com os trabalhadores e as trabalhadoras
domésticas, nas famílias brasileiras!
Então, eu estou aqui fazendo um registro porque
celebrei com os colegas essa aprovação, essa PEC,
mas, sinceramente, vi que isso gerou um debate nacional também. Hoje um dos jornalistas de referência
deste País, Jânio de Freitas, faz um artigo inteiramente
voltado a este tema, um artigo que merece ser lido,
deve ser lido.
E, eu, modestamente, venho aqui... Conversei
com o Senador Jucá, algumas vezes, sobre isso, que
é o Relator da Comissão de Regulamentação das Leis
desta Casa, da Comissão Mista, que tem como Presidente o nobre Deputado Cândido Vaccarezza, e eu
tenho o privilégio, a honra de ser membro.
Mas, veja, caro Presidente Paim, o que mudou
com a PEC? Antes da aprovação da PEC, para ter
uma empregada doméstica legalizada, o empregador
precisava atender as seguintes regras: pagamento
de, pelo menos, um salário mínimo; integração à Previdência Social; um dia de repouso remunerado, folga
por semana, preferencialmente aos domingos; férias
anuais remuneradas; décimo terceiro; aposentadoria
pelo INSS; irredutibilidade de salário; licença à gestante; licença-paternidade; aviso prévio; carteira de trabalho assinada. Com a aprovação da PEC, as principais
mudanças que passam a valer imediatamente: jornada
de trabalho de 8 horas – 44 horas semanais –, bem
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como pagamento de horas extras. Outro destaque é
a obrigatoriedade de seguir as normas de segurança
do trabalho e saúde do trabalho. Aí nós precisamos
regulamentar a indenização em demissão sem justa
causa; conta no FGTS; seguro-desemprego; salário-família; adicional noturno; auxílio-creche; seguro contra acidente do trabalho. São questões complexas, que
precisam ser regulamentadas para que o objetivo da
PEC seja plenamente atendido.
O Ministro do Trabalho, Manoel Dias, determinou
a criação de uma comissão especial, que vai interpretar a PEC e trabalhar a sua regulamentação. E mais,
ele deu um prazo de três meses para que, do ponto de
vista do Executivo, a PEC seja regulamentada.
Aqui, no Senado, no Congresso, no dia 2 de fevereiro, foi instalada a comissão mista que trabalha a
consolidação das leis e regulamenta dispositivos da
Constituição Federal. Eu sou membro, como já disse,
e o próprio Relator, Senador Romero Jucá, e os colegas, Senadores e Senadoras, Deputados e Deputadas,
deixaram claro que, se não criarmos o Super Simples
para que possamos tratar o empregado e a empregada doméstica, vamos ter sérios problemas e os que já
existem em alguma relação de trabalho doméstico, em
milhares de lares brasileiros, vão se agravar.
A lei, a PEC, a mudança na Constituição, que
veio para garantir direitos e formalizar uma relação
de trabalho, pode virar um centro de conflito nessa
relação de trabalho.
O jornal O Globo também traz uma série de matérias sobre este tema e a opinião de advogados e especialistas. Vejamos, para que se faça a regulamentação
da PEC do empregado e da empregada doméstica,
se não fizermos uma boa regulamentação, o primeiro passo será o empregador contratar um contador,
um escritório de contabilidade, como é feito por quem
abre uma empresa. Isso envolve custo, burocracia e,
sinceramente, não foi esse o propósito, de dificultar a
relação de trabalho, quando se concebeu e quando se
votou essa emenda à Constituição.
Então, não quero me alongar, mas quero apenas
deixar três aspectos, já que o Senador Pedro Taques vai
fazer, com a propriedade que tem, um discurso ligado
a este tema. Queria sugerir – e vou lutar por isso na
Comissão – que façamos algo que seja ágil, que faça a
PEC ser aplicável, que distensione a relação de trabalho
dentro das casas. Na maioria das casas brasileiras, há
uma boa relação de trabalho. Tenho uma boa relação de
trabalho com as pessoas que trabalham comigo e vejo,
nesta PEC, a oportunidade de formalizá-la e garantir
os direitos das trabalhadoras. Trocarmos o opcional
recolhimento do FGTS pela obrigação. Mas quantos
brasileiros e brasileiras, chefes de famílias, vão fazer
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o recolhimento do FGTS se deixarmos escrito que, no
caso de demissão sem justa causa, terão que fazer o
pagamento de 40% do valor recolhido?
Senador Paim, Presidente, isso é algo que funciona para uma empresa, mas, certamente, uma mãe
que contrata uma jovem ou outra pessoa para ajudá-la a cuidar dos filhos, a melhor gerenciar a sua casa,
ela vai ter dificuldade de assumir um compromisso, de
fazer o recolhimento do FGTS, de cumprir tudo o que
nós estabelecemos nesta nova lei. Ela vai ter dificuldade para lidar com isso.
Quantas saídas de empregados domésticos de
uma casa são feitas hoje por justa causa? Se nós não
criarmos um mecanismo de facilitação, de simplificação
para que não se paguem os 40% do FGTS recolhido,
vai haver muitos BOs – Boletins de Ocorrência – Brasil afora. E, então, vai dificultar a relação de trabalho,
e não facilitar a relação de trabalho, a formalização
de um trabalho que envolve milhões de brasileiras e
de brasileiros e que precisa, de fato, ser formalizado
e dar garantias para as trabalhadoras e os trabalhadores domésticos.
Então, eu queria encerrar elencando três aspectos. Penso que o recolhimento do FGTS para o empregado e a empregada doméstica, na regulamentação,
não pode ser igual ao que é feito hoje por empresas,
porque nós não temos uma empresa doméstica. Segundo, a alíquota do INSS recolhida não pode ser de
8%. Temos que facilitar, sugerindo uma alíquota menor. E, último, eu penso que não temos que colocar,
no meio do caminho dessa relação, dessa busca de
formalização do trabalho doméstico, o pagamento dos
40% do FGTS recolhido. Já existem vários mecanismos. O importante é que esteja recolhido, que seja do
trabalhador, da trabalhadora. E hoje nós temos regras.
Ou seja, nós temos que tirar, na regulamentação da lei,
toda e qualquer dificuldade que implique a não formalização do trabalho dentro das casas, do trabalhador
e da trabalhadora doméstica.
Estou aqui explicitando e pretendo dar a minha
contribuição. Creio, sinceramente, que nós temos que
fazer isso rápido, ainda agora em abril, porque, se formos esperar dois, três meses para regulamentarmos
esta PEC, ela pode transformar-se num conjunto de
problemas Brasil afora.
A partir de hoje, cada trabalhador já pode ter o
seu FGTS recolhido. A lei já está em vigor. Mas e a
regulamentação dela?
Então, o quanto antes, devemos colocar o que
for decidido na nossa comissão aqui em uma medida
provisória que esteja tramitando na Casa. Essa é uma
solução. Estou aqui defendendo a criação do Super
Simples do empregado e da empregada doméstica,
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simplificado, com menor alíquota e que facilite a relação entre quem emprega e quem é empregado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço, mais uma vez, ao Senador Pedro Taques. Tenho que pegar um voo agora e não faria este
meu registro aqui sem a colaboração e o companheirismo do nobre de S. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Jorge Viana, pelo
pronunciamento. Como eu tinha dito outro dia, na mesma linha de V. Exª, há a possibilidade de INSS e fundo
de garantia, em um único documento, serem encaminhados. Eu sei que essa comissão vai construir isso.
Mas vou falar menos e fazer o meu papel de Presidente, convidando os Senadores a falar.
Com a palavra, o Senador Pedro Taques, pelo
tempo de 20 minutos.
Mais uma vez, cumprimento o Senador Jorge
Viana pelo pronunciamento.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Senador Jorge
Viana, sempre é um prazer ouvir a voz do Acre.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Pedro Taques, permita-me, porque eu
havia me comprometido com a moçada lá em cima.
Temos aqui visitantes dos Estados de Minas Gerais,
Goiás, Rio de Janeiro, como também representante da
França, cidade de Paris. Sejam bem-vindos!
Desculpe-me, Senador.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sim,
Sr. Presidente.
Sr. Presidente, amigos que nos assistem e nos
ouvem pela Rádio e TV Senado, a minha fala se dividirá em duas partes. Uma bem rápida, que trata de um
assunto sobre o qual eu deveria ter me pronunciado
no dia 1º de abril, mas, se assim fizesse, iriam achar
que eu estava mentindo.
O tempo é capaz de mudar uma realidade, e eu
tenho certeza de que 1º de abril de 2013 foi um dia
esperado por muitos policiais, delegados de polícia,
magistrados e membros do Ministério Público Federal
espalhados pelo Brasil. Um tempo de mudança, dia em
que a aplicação da lei penal e processual penal em
nossa Nação ganhou mais espaço para efetividade.
De 1º de abril em diante, os membros dessas
instituições que aqui citei – ao menos muitos deles,
com atuação direta no combate à criminalidade – passaram a ter mais segurança na hora de cumprir suas
atribuições.
Dia 1º de abril de 2013 também é a data em que
criminosos do nosso País tiveram um novo motivo para
desconforto, já que a sensação de impunidade foi en-
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fraquecida e a própria segurança de nossa sociedade
ganha um reforço inquestionável.
Nesse dia, Sr. Presidente, 1º de abril, quero lembrar, deu-se a aposentadoria do Juiz Federal Fernando
da Costa Tourinho Neto.
Existe uma música de uma famosa cantora chamada Roberta Miranda, e essa música diz assim, Senador Armando: “Vá com Deus.” Esse magistrado se
aposentou, e eu quero dizer que vá com Deus, porque
ele era useiro e vezeiro de dar, nas suas decisões,
sermões em magistrados, membros do Ministério Público, policiais. Essa não é uma função de um desembargador federal.
Recentemente, no Conselho Nacional de Justiça,
houve troca de e-mails não muito republicanos, e nós,
como membros da Comissão de Constituição e Justiça, vamos querer saber que troca de e-mails foi essa.
Muito bem. Eu quero dizer que, quanto a esse
magistrado, eu tenho aqui um rosário de decisões dele
que foram infirmadas pelos Tribunais Superiores. Eu
quero dizer a esse servidor público que essa música
da Roberta Miranda a ele se aplica com razão.
A segunda parte da minha fala, Sr. Presidente,
agora mais longa, é a mesma aqui trazida pelo Senador Jorge Viana.
O Congresso Nacional promulgou, nesta semana,
a Emenda Constitucional nº 72/2013, que concede aos
empregados e empregadas domésticas os mesmos
direitos de todo trabalhador brasileiro. Nada mais justo. São cidadãos e cidadãs que devem ter, de nossa
parte, a mesma consideração e o mesmo respeito que
qualquer dos nossos compatriotas.
Mas esse resgate dos direitos dos nossos irmãos
somente será real se for levado à prática. O empregador doméstico também é um cidadão, um trabalhador
e tem que ser visto como parceiro nesse resgate de
direitos. O empregador doméstico já terá um aumento
do custo de seus empregados. Não podemos impor a
ele outras obrigações desnecessárias.
Estou me referindo, Sr. Presidente, à burocracia
no registro trabalhista e no recolhimento de encargos,
aquilo que tecnicamente chamamos de obrigações
acessórias. Por exemplo, é direito do empregado doméstico uma jornada de trabalho semanal de quarenta
e quatro horas, com o máximo de oito horas diárias,
como nós todos sabemos. Pois bem, registrar a jornada
de trabalho do empregado, em qualquer empresa, é
um processo complexo, dá um trabalho enorme, exige
relógios de ponto e vários documentos. Outro exemplo:
é direito do empregado doméstico o recolhimento do
FGTS pelo empregador. Pois bem, recolher o FGTS
é um procedimento muito detalhista e muito custoso
para qualquer empresa, não só no momento do reco-
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lhimento bancário, mas também no grande número de
declarações posteriores que precisam ser feitas aos
órgãos de fiscalização.
Se cada uma dessas providências já é difícil
para uma empresa organizada, como não será para
o empregador doméstico de classe média? Se não levarmos em conta a dificuldade dessas pessoas, que
não são contadores, que não são empresários, esses
empregadores vão ser injustamente punidos – querem
pagar, reconhecem que é justo tratar os empregados
com o mesmo respeito que eles próprios recebem em
seu trabalho, mas têm dificuldades de compreender e
cumprir os formulários, exigências, declarações, relatórios e guias. Se essas exigências não forem simples,
se não forem compreensíveis, o próprio empregado doméstico não vai conseguir fiscalizar se os seus direitos
estão sendo respeitados. O resultado final então pode
ser o contrário do que se deseja: em vez de ampliação
do emprego, aumento de litígios judiciais que, por erro
ou má fé, penalizam o empregador que deveria estar
sendo apoiado para cumprir as novas obrigações.
Fica muito claro, agora, que não basta declarar
direitos, é preciso torná-los realidade. Conquistado o
reconhecimento na Constituição, o Poder Público agora
tem que fazer a sua parte.
Algumas notícias têm veiculado declarações de
dirigentes do Governo Federal no sentido de ampliar
os abatimentos no Imposto de Renda das pessoas físicas pelo valor dos encargos previdenciários pagos
ao empregado doméstico, ou mesmo de redução de
alíquotas ou criação de outras isenções. Essas iniciativas são promissoras, merecem ser consideradas com
muita atenção pelo Governo.
Mas existe outra iniciativa que é absolutamente
prioritária e urgente, que precisa entrar imediatamente na agenda de políticas públicas. É a facilitação do
cumprimento desses encargos. É a criação de um
processo simplificado – na verdade, um processo
super-simplificado – para o cumprimento das obrigações acessórias da relação trabalhista do empregado
doméstico. O País precisa de um mecanismo de simplificação das exigências formais, de documentos, de
burocracia, para que os direitos dos trabalhadores domésticos sejam cumpridos e esse cumprimento seja
formalmente registrado para garantia do empregado
e do empregador. Precisamos, Sr. Presidente, dar segurança jurídica a essa nova relação. De certa forma,
precisamos trazer para o âmbito do trabalho doméstico
um instrumento com o mesmo efeito positivo que teve a
criação da figura do microempreendedor individual ou
no âmbito do direito empresarial. Eu falo de oferecer a
empregadores e empregados instrumentos como guias
de recolhimento simplificados, uma página na Internet
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com cálculos e orientações básicas colocadas de forma
simplificada e uniforme, um leque de modelos padronizados de contratos e meios de registro de jornada,
entre outros instrumentos. Além de reduzir conflitos no
ambiente de trabalho, a existência de regras expressas
poderá oferecer critérios mais firmes e objetivos para
os julgamentos na Justiça trabalhista, reduzindo a imprevisibilidade e a insegurança decorrentes do receio
do empregador em relação às demandas judiciais, o
que viria a aumentar a confiança e a disposição de
empregar no âmbito doméstico.
Se o País conseguir fazer isso rapidamente, diga-se, teremos uma verdadeira ampliação dos direitos
do empregado doméstico, gerando uma tendência de
maior formalização do emprego com consequências
altamente positivas para a economia.
E, se isso der certo no trabalho doméstico, vamos
ter um caminho aberto para levar essa experiência positiva para a simplificação das obrigações acessórias
de todas as empresas, reduzindo custos e aumentando
a competitividade da nossa economia.
Como fazer isso, Sr. Presidente? Foi criada, na
semana passada – e eu fui indicado para participar –
uma comissão especial que vai buscar a aplicação, a
integração da Constituição através de leis ordinárias e
leis complementares. Alguns dizem, Senador Armando,
que a nossa Constituição precisa de 130 leis ordinárias
e mais 30 leis complementares. Alguns dizem que nós
temos no Brasil hoje quase 180 mil atos normativos,
entre leis, decretos, portarias, resoluções. Isso cria um
verdadeiro cipoal que busca a burocracia, que faz com
que nós tenhamos que vender a dificuldade – alguns
– para comprar a facilidade. Essa Comissão – mais
uma Comissão aqui do Senado – buscará a uniformização da legislação. Só em Direito Penal, nós temos
hoje 1.715 crimes em 115 leis especiais. Portanto, é
de boa hora uma Comissão como essa.
Essa Comissão, que vai consolidar a legislação
nacional, deve começar por esta matéria, a que já fez
referência aqui o Senador Jorge Viana, que, junto comigo, está compondo essa Comissão, que é presidida
pelo Deputado Vaccarezza e tem como relator o Senador Romero Jucá.
É uma boa iniciativa, mas o essencial dessa medida não é composto de leis: a maior parte dos direitos
está perfeitamente caracterizada na CLT e em outras
leis específicas. O que se faz necessário é a produção
de regulamentos, normas detalhadas que tratem da aplicação da lei, dos procedimentos que tornam concretas
as condutas previstas na norma legal. A regulamentação da lei é uma prerrogativa constitucional do Poder
Executivo, de acordo com o art. 84 da Constituição.
Assim, como se diz na gíria, a bola agora está com o
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Governo Federal, com o Ministério do Trabalho e com
a Receita Federal. A nós, no Legislativo, cabe cobrar
que essa regulamentação seja feita a tempo e a hora.
A bola, como se diz, está com o Executivo, em
especial com o Ministério do Trabalho. E o Ministério
do Trabalho está hoje sob a responsabilidade de um
dirigente do meu partido, o PDT. O nosso Partido tem
hoje a oportunidade e a responsabilidade de dar essa
resposta aos empregadores e empregados brasileiros.
Eu tenho confiança no Ministro Manoel Dias e tenho
certeza de que ele saberá dar uma resposta. E eu vou
também acompanhar, de muito perto, esse trabalho,
dentro do Partido e aqui na atividade legislativa. Para
isso, vou apresentar um requerimento de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, propondo
que seja feita em conjunto com a Comissão de Assuntos Sociais, para que o Ministro possa vir aqui expor,
aos Senadores e ao País, como está encaminhando
essa imensa demanda dos brasileiros, empregados e
empregadores domésticos.
Meus amigos do Estado de Mato Grosso e do
Brasil, nós estamos vivendo um momento muito feliz,
Senador Rodrigo Rollemberg, em que uma parcela dos
brasileiros recebe o direito pleno de cidadania, como
trabalhadores que são, iguais a qualquer um de nós.
Mas nós precisamos fazer com que esse momento de
recuperação seja também um momento de respeito
com os empregados e com os empregadores, com
aqueles que contratam esses trabalhadores e aqueles que são contratados. Precisamos fazer desta hora
uma hora de união. Vamos fazer, pelo nosso trabalho,
o resgate de cidadania dos trabalhadores domésticos,
transformando-o em uma grande oportunidade de
melhoria para todos os trabalhadores brasileiros, Sr.
Presidente. Nós precisamos retirar o direito que está
previsto na Constituição e fazê-lo ser mais concreto.
Não adianta a previsão de direitos na Constituição se
esses direitos não puderem ser vividos, se esses direitos não puderem ser sentidos pelo trabalhador mais
simples da República Federativa do Brasil.
Assim, Sr. Presidente, fica aqui esse requerimento
de convite ao Ministro do Trabalho, para que ele possa
aqui esclarecer a essas Comissões quais as ações já
desenvolvidas, para que nós possamos fazer com que
esse direito saia da Constituição como folha de papel
e tenha uma força normativa própria.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Pedro Taques. Conte com meu apoio na Comissão de Assuntos Sociais,
para aprovar o requerimento nesse sentido.
Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 257, de
2013, do Senador Luiz Henrique, por meio do qual
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solicita licença de trabalho da Casa, no período de 6
a 10 de maio de 2013, para desempenhar missão oficial destinada a discutir a agenda ambiental e florestal
brasileira na Bélgica, França e Inglaterra, por indicação
do Presidente do Senado Federal.
É o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a decisão do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Cyro Miranda,
para integrar, como titular, a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, nos termos do Ofício
nº 110, de 2013, da Liderança do PSDB.
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício nº 110/13-GLPSDB
Brasília, 4 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cyro
Miranda, para integrar, como titular, a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, agora, mediante permuta com a Senadora Lúcia Vânia, ao Senador Rodrigo
Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares,
em primeiro lugar, quero agradecer à Senadora Lúcia
Vânia a oportunidade dessa permuta, mas não poderia deixar de assomar à tribuna, na tarde de hoje, Senador Paulo Paim, Senador Armando Monteiro, para
manifestar a minha grave preocupação com a matéria
publicada hoje no jornal O Estado de São Paulo, sob
o título “Abin monitora movimento sindical no Porto de
Suape”. Diz a matéria que “para o setor de inteligência
do Planalto, trabalhadores que se uniram a Eduardo
Campos, contra MP dos Portos, podem decretar greve geral”.
Quero registrar aqui que não posso acreditar
que o Governo Federal, um Governo que se elegeu
democraticamente, possa estar fazendo investigações
sobre o movimento sindical e quero repudiar qualquer
insinuação de que haveria investigação das relações
do Governo de Pernambuco e do Governador Eduardo
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Campos com o movimento sindical de forma que não
seja absolutamente transparente.
O Governador Eduardo Campos, cumprindo a
sua responsabilidade de Governador de Estado, de
liderança nacional, de Presidente do Partido Socialista Brasileiro, Partido que tem compromisso com os
trabalhadores, vem se manifestando sobre esse tema
de forma cristalina, de forma transparente, de forma
pública, como divulgado pela imprensa. Foi assim que
ele recebeu, em seu gabinete, lideranças sindicais, de
todo o Brasil, preocupadas com as consequências da
MP dos Portos para os trabalhadores e para o funcionamento dos portos.
As posições manifestadas pelo Governador Eduardo Campos são públicas, de conhecimento público.
Ele tem feito essas manifestações pessoalmente, tem
feito nessas reuniões, tem feito pela imprensa e as fez,
recentemente, aqui na Comissão Especial que trata da
Medida Provisória dos Portos.
Nós sabemos o quanto foi dolorosa a luta pela
democracia, compartilhada por grandes líderes deste País, como o Governador Eduardo Campos, como
a Presidenta Dilma Rousseff, e é uma conquista da
democracia a liberdade de organização sindical. Portanto, nós consideramos inadmissível qualquer tipo de
investigação nesse sentido.
Entendemos que a questão social tem de ser
tratada no ambiente democrático através do entendimento, através do diálogo, através da negociação.
E é esse diálogo e esse entendimento que o Partido
Socialista Brasileiro, por meio de sua liderança maior,
o Governador Eduardo Campos, tem procurado fazer
para garantir um ambiente de tranquilidade, para que os
portos possam continuar funcionando adequadamente
e para que qualquer modificação para a modernização
dos portos brasileiros não signifique qualquer tipo de
afronta aos direitos dos trabalhadores. Investimos no
diálogo, investimos no entendimento. Esta tem sido a
posição do PSB.
Portanto, fiz questão de falar pessoalmente com
o Ministro-Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General José Elito
Carvalho Siqueira, que fez questão de, pessoalmente,
reafirmar-me a nota à imprensa, publicada pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, em que nega veementemente qualquer tipo
de investigação nesse sentido.
É muito importante que a posição do Governo
seja muito clara nesse sentido para que não possa
pairar qualquer tipo de dúvida a respeito da posição do
Gabinete de Segurança Institucional quanto às ações
que estão sendo realizadas pela Abin, que não podem
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ser ações que contrariem os princípios democráticos,
tão importantes para o nosso País.
Ouço o Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador
Rodrigo, oxalá esse general a que V. Exª fez referência
esteja falando a verdade. Tomara que ele esteja a falar
a verdade. Espero que sim, porque, do contrário, nós
estaríamos num Estado policial, nós estaríamos num
Estado reacionário. Pelo simples fato de um governador se reunir com sindicalistas, alguns deles ligados
ao Partido de que faço parte, o PDT... Ao que consta,
o Paulinho da Força teve uma reunião para discutir a
questão dos portos. Você pode ser contrário ou favorável, mas você ser contrário ou favorável não significa
você ser inimigo. Alguns ainda têm a ideia de inimigos
internos, uma ideia da Escola Superior de Guerra das
décadas de 60 e 70. Quero dizer a V. Exª que a campanha eleitoral de 2014 foi antecipada. Já começam a se
formar dossiês, já existe toda uma patrulha se você fala
contra ou a favor nas redes sociais... Eu quero crer que,
no momento em que o Governador Eduardo Campos
atravessar o Rubicão, ou, como se diz em Mato Grosso, “pular o corguinho”, a partir desse momento, o céu
poderá ficar mais escuro. Queremos crer, quero crer
que o Brasil esteja preparado para disputas eleitorais
em que possamos debater projetos estruturantes para
o Brasil, independentemente de partido político. Infelizmente, alguns entendem que a dicotomia, no Brasil,
deve existir apenas entre PSDB e PT. O Brasil é maior
do que os seus partidos políticos, e nós precisamos de
cidadãos, como o Governador Eduardo Campos, que
tragam novos temas para o debate. Fico preocupado,
também, com esse – se for verdade, e quero confiar
na palavra desse general – Estado policialesco, com
a utilização de agências governamentais como instrumento de governo. Agências governamentais devem
ser instrumento do Estado. O governo é temporal, o
Estado é espacial.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Obrigado, Senador Pedro Taques.
Ouço o Senador Armando Monteiro.
O Sr. Armando Monteiro (Bloco/PTB – PE) –
Meu caro Senador Rodrigo Rollemberg, quero aqui
não só manifestar o meu inconformismo, como, sobretudo, também traduzir aqui a minha surpresa, porque é difícil imaginar que se possa utilizar expedientes dessa ordem. Eu creio mesmo que isso só pode
ser debitado à paranóia que é muito própria de certas áreas da Inteligência que ficam, por assim dizer,
querendo mostrar serviço. Eu não creio e não poderia
admitir que a Presidente Dilma pudesse, ela própria,
encorajar ou mesmo estimular algum tipo de iniciativa
dessa natureza. E quero também, como pernambuca-
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no, dar o testemunho de que o Governador Eduardo
Campos não se pauta por esse tipo de ação, eu diria,
eleitoreira. O Governador Eduardo Campos tem uma
relação com vários segmentos da sociedade, inclusive
com os setores sindicais, mas isso se dá num marco
de absoluta transparência das relações institucionais,
que devem ser preservadas e nunca com a visão da
instrumentalização para qualquer outro fim. Portanto,
eu repudio esse tipo de prática, volto a dizer que me
recuso a imaginar que o Governo da Presidente Dilma possa estimular algo nessa direção e quero, mais
uma vez, afirmar que o Governador Eduardo Campos,
em que pese estar aí colocado como um ator político
que está no primeiro plano da política brasileira, independentemente de candidatura, ele se pauta por uma
postura responsável, sobretudo levando em conta as
suas responsabilidades como um gestor que vem realizando uma obra transformadora em Pernambuco.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado.
Eu quero agradecer as palavras do Senador Pedro
Taques e as palavras do Senador Armando Monteiro
e registrar que fiz questão, Senador Cristovam, de,
antes de vir a esta tribuna, Senador Wellington Dias,
ligar para o Ministro do Gabinete Institucional da Presidência da República, que negou categoricamente
qualquer ação da Abin nesse sentido.
Não posso deixar de subir a esta tribuna para
registrar isto e para manifestar essa preocupação,
porque, efetivamente, se qualquer ação nesse sentido
estiver sendo realizada, estamos diante de um atentado à democracia, democracia que foi conquista com
muito esforço e que teve na Presidente Dilma uma das
grandes lutadoras para a construção deste momento
de democracia que teve como uma das grandes conquistas a liberdade de organização sindical.
Repito: as posições do Governador Eduardo Campos sobre esse tema têm sido públicas, cristalinas e
transparentes, defendendo que haja, sim, autonomia
dos Estados na administração dos portos, especialmente o porto de Suape, considerado o porto mais eficiente
do Brasil. Essa posição foi explicitada claramente aqui
na Comissão Especial. Ele tem defendido também que
é necessário avançar no processo de modernização
dos portos brasileiros, mas isso também não pode significar tratamento diferenciado para os trabalhadores
portuários, para os estivadores deste País. E ele tem
procurado, como liderança nacional que é, como Presidente de um Partido, buscar construir uma alternativa,
através do diálogo, através do entendimento, que é a
melhor forma de tratar as questões sociais.
Não há saudade alguma do tempo em que as
questões sindicais e as questões sociais eram tratadas
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como caso de polícia. Uma das grandes conquistas da
democracia brasileira foi a liberdade de organização
sindical, foi a liberdade de expressão. Portanto, esse
é um patrimônio de todo o povo brasileiro.
Quero, ao mesmo tempo, reiterar as afirmações
do Ministro-Chefe e manifestar a minha preocupação
em relação à matéria do jornal O Estado de S. Paulo.
Ouço o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF)
– Senador Rodrigo Rollemberg, em primeiro lugar,
parabéns por não ter deixado passar em branco uma
matéria como essa. Ainda que seja para o Governo se
explicar e dizer que não é verdade, para desmentir, é
importante esse seu pronunciamento. Mas eu gostaria
que o Governador Eduardo Campos visse isso como
a prova de que a candidatura dele é importante. Precisamos dar uma virada no que temos feito nesses últimos vinte anos. Vinte anos privilegiados para o Brasil;
não foram, de jeito nenhum, ruins. Quatro Governos
se sucederam em uma homogeneidade muito positiva
para o Brasil: Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula
e Dilma. São Governos com as mesmas quatro bases:
a democracia, a estabilidade monetária, a transferência de renda para os pobres e a busca do crescimento
econômico. Só que esse modelo se esgotou. Isso aqui
prova que a democracia não está satisfazendo, não
está boa. Há alguma coisa errada quando se levanta
essa suspeita, mesmo que não seja verdadeira. Está
na cara que a estabilidade monetária está ameaçada.
A transferência de renda também está se esgotando.
Nós precisamos fazer com que, no Brasil, nenhum
brasileiro precise de bolsa. Enquanto um brasileiro
precisar de bolsa, a gente tem que dar, mas a gente
precisa de um candidato a Presidente que diga como
vai fazer para que nenhum brasileiro precise de bolsa,
mas garantindo que, enquanto um precisar, ele vai dar.
E, quarto, o modelo econômico tem que mudar, tem
que estar em equilíbrio com o meio ambiente, tem que
ser distributivo e tem que ser baseado em produtos
industriais de alta tecnologia e não em commodities e
metalmecânica. Por isso eu acho tão importante que
haja uma candidatura do tipo da candidatura do Governador Eduardo Campos, que traga uma nova visão
de futuro para o Brasil, que traga uma proposta nova,
que faça uma inflexão nesse rumo dos últimos vinte
anos, que estão se esgotando. Seja ou não verdade
isso, eu espero que o Governador tome isso como prova de que o Brasil precisa de um novo rumo, e esse
novo rumo poderá ser conduzido por ele.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF) – Muito obrigado, Senador Cristovam Buarque.
Comentarei as afirmações de V. Exª, mas não posso
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deixar de ouvir o Líder do PT, o Líder do Bloco, Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Eu também quero parabenizar V. Exª por trazer esse tema
ao plenário e elogiar, inclusive, a forma como V. Exª o
fez: tendo, primeiramente, se dirigido ao Ministro da
Segurança Institucional, ouvindo dele a posição que,
afirmo, é a do Governo. Eu diria até ser impensável
imaginar, pela característica da Presidente Dilma,
pela sua história, junto com tantos outros lutadores
deste nosso País... Permita-me, do PSB, lembrar aqui
o nosso querido e saudoso Miguel Arraes, de tantas
lutas importantes pelas aberturas democráticas no
nosso País. E reconheço aqui a luta do próprio Partido Socialista Brasileiro. Então, vejam, quero aqui me
somar, porque, nos últimos dias, tem havido uma coisa estranha, e isso, sim, é muito esquisito para a democracia. A Presidenta da República vai à África. Lá
dá uma declaração, e aqui alguém se acha no direito
de dizer o que ela não disse. Com que interesse? Há
poucos dias, recebemos aqui, dentro do Senado Federal – dentro do Senado Federal! –, a presença do
Presidente do Banco Central. Eu, pessoalmente, estive na audiência. E não foi naquela audiência que foi
dito pelo Presidente do Banco Central o que imediatamente foi repercutido na imprensa. A quem interessa isso? Então, quero aqui chamar a atenção. E digo,
como Líder do Partido dos Trabalhadores, do Partido
da Presidente da República: participei, agora, desse
momento importante lá em Fortaleza, com a presença da Presidenta e dos Governadores, e destaco a
do Governador Eduardo Campos, ali trocando ideias,
apresentando caminhos para a situação: não apenas
de proteção, da rede de proteção às pessoas que sofreram e sofrem com os impactos da seca, mas o caminho seguinte, assim como temas relacionados ao
social, como diz aqui e lembra o Senador Cristovam.
Quero aqui parabenizar V. Exª e dizer que, se há algo
que é muito caro a este Governo, ao nosso Governo,
é a democracia. Nós temos que escancará-la, temos
que fazê-la valer, porque há, inclusive, sangue de muita gente, para que pudéssemos viver este momento
hoje. Então, parabenizo V. Exª pela forma como traz
este debate aqui. Acho importante. Não poderia ficar
apenas nas páginas dos jornais, como se não fosse
uma matéria de maior importância. Muito obrigado.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Wellington Dias.
Quero registrar que considero da maior importância as declarações de V. Exª como Líder do PT, que
compreende todo o processo histórico que vivemos,
até porque é muito importante o Governo esclarecer
de forma que não paire a mínima dúvida sobre isso,
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porque, com qualquer tipo de suposição, se pairar
qualquer tipo de dúvida em relação a isso nós não
estaremos agredindo o Governador Eduardo Campos,
estaremos agredindo a democracia, que, como disse,
é uma conquista do povo brasileiro, uma conquista
que muitos sofreram bastante para construir, até este
momento que vivemos.
E quero dizer ao Senador Cristovam que é muito
importante esclarecer, porque, como há uma possibilidade alimentada pelas disputas políticas, alimentada
pela própria imprensa de forma natural, de uma possível candidatura do Governador Eduardo Campos à
Presidência da República, que qualquer tipo de ação
desse tipo – que deve ser repudiada sempre! – contra
qualquer pessoa, se por acaso isso estiver motivando
alguns órgãos, mesmo sem a orientação do Governo,
em função de combater uma possível candidatura,
estaremos vivendo um momento de muita gravidade
de atentado à democracia.
Portanto, quero registrar que é fundamental que
não paire dúvida nenhuma sobre essa questão, para
que ela seja esclarecida definitivamente e para que
possamos construir, em um ambiente de entendimento,
de diálogo, de negociação, uma solução para a questão que está colocada, Senador Paim, legitimamente pelos trabalhadores que estão reivindicando, que
querem tratamento igual entre os portos públicos e os
portos privados que serão implementados. E esse é
um processo de negociação legítima. Como eu disse,
em um ambiente de democracia, a questão social tem
que ser tratada assim, através do diálogo.
Não poderia, Sr. Presidente, deixar de fazer esse
registro nesta tarde de hoje, agradecendo aos colegas
Senadores a manifestação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero registrar a presença em plenário do ex-Deputado Federal constituinte, sempre constituinte,
João Paulo, de Monlevade, Minas Gerais.
Quero dizer também, não poderia deixar de registrar, que a informação que tenho é que houve um
grande acordo inclusive com a participação do Líder do
Governo, Senador Eduardo Braga, e que a greve não
acontecerá. Por isso, espero que não tenha nenhuma
procedência essa notícia. Até porque a informação
que tenho do movimento sindical é que houve acordo
e não haverá greve. Oxalá seja só boato!
Com a palavra o Senador Armando Monteiro, pela
Liderança do PTB. Em seguida, o Senador Benedito
de Lira, como orador inscrito.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Paulo Paim; companheiros e companheiras do Senado, o prolongamento da
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estiagem no Nordeste brasileiro tem agravado a situação de dez milhões de pessoas em mais de 1,1 mil
Municípios em toda Região.
O flagelo do atual ciclo da seca, considerada a
mais grave dos últimos 40 anos, que se iniciou em
2011, concentrou-se inicialmente na zona rural e agora
invade, a passos largos, os centros urbanos, afetando
o cotidiano das pessoas.
Pernambuco é um dos Estados que mais tem
sofrido com esse quadro: estamos apenas com 28%
da nossa capacidade de armazenamento de água;
130 Municípios estão há muito tempo em estado de
emergência; 1,2 milhão de pessoas foram atingidas
diretamente.
Na fase inicial, observava-se a quebra de safra e
a perda de rebanhos afetando a vida econômica das
pessoas e, na esteira desse processo, o aumento do
preço dos produtos, a queda da atividade comercial e
a desestruturação dos pequenos negócios.
Por exemplo, dados da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco, Adagro, meu
caro Senador Benedito de Lira, apontam para uma
redução de quase 70% da produção da bacia leiteira
em nosso Estado.
O Estado de Pernambuco produzia 2,3 milhões
de litros por dia, mas essa produção vem declinando
e hoje se situa num patamar de 650 mil litros de leite
apenas. Isso causa um prejuízo de quase R$40 milhões
por mês. Além disso, em decorrência desse quadro,
Pernambuco perdeu quase 800 mil cabeças do seu
rebanho bovino – algumas, uma parcela expressiva,
pela morte dos animais; outras em decorrência da precoce venda desses animais e, ainda, da transferência
de parte dos rebanhos para outras áreas.
No ano passado, ainda no primeiro semestre,
os preços do milho e do feijão mais do que dobraram.
Em uma segunda fase, com o prolongamento da estiagem ampliou-se o êxodo rural e a pressão sobre
as prefeituras, e agora nos encontramos numa etapa
mais crítica, na qual não é somente a produção agrícola e a atividade pecuária que estão sendo duramente
atingidas, mas cresce o risco de um colapso total no
abastecimento de água em vários Municípios.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pela extensão e dimensão desse fenômeno, que volto a enfatizar
é o mais grave dos últimos 40 anos, o enfrentamento
de suas consequências tem exigido um esforço cada
vez maior e mais articulado entre os Governos Federal e Estaduais.
Segundo um balanço do Ministério da Integração,
o Governo Federal deverá investir R$16,6 bilhões em
medidas que vão desde as mais tradicionais às de caráter emergencial, tais como operação de carro-pipa,
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construção de cisterna, perfuração de poços e o custo,
também, da prorrogação das operações de crédito rural.
Esse valor de R$16,6 bilhões inclui os R$9 bilhões
anunciados, no início dessa semana, pela Presidente
Dilma, na reunião deliberativa da Sudene, que contou
com a presença de vários companheiros aqui do Senado, do Presidente da Casa, o Senador Renan Calheiros,
além, evidentemente, dos Governadores da Região.
Segundo o anúncio, teremos uma expansão de
30% no número de carros-pipa, com mais de 6 mil veículos mobilizados. Deverão ser ainda construídas, até
2014, mais de 500 mil cisternas, mais de mil novos poços, além da recuperação de 1.400 poços já existentes.
Quanto às dívidas rurais, os agricultores sediados nos Municípios da área da Sudene em situação
de emergência terão as parcelas com vencimento entre 2012 e 2014 prorrogadas por 10 anos. Além disso,
serão entregues aos Municípios atingidos um conjunto
de equipamentos; a chamada patrulha mecanizada:
caminhões, retroescavadeiras e motoniveladoras.
Nesse conjunto de ações, também estão incluídas
as medidas referentes ao Projeto de Lei de Conversão nº 3, oriundo da Medida Provisória nº 587, que o
Senado acaba de aprovar, hoje, no plenário, as quais
eu destaco: o adicional de R$560 para os agricultores familiares que aderiram ao Fundo Garantia-Safra
e que tiveram perdas na produção de 2011 e 2012.
Com isso, cada agricultor beneficiário receberá um
total de R$1.260.
A ampliação, em até R$320,00, por família, do
Auxílio Emergencial Financeiro, atualmente limitado a
R$400,00, previsto para o caso das intempéries ocorridas no ano de 2012, totalizando, portanto, um valor
de R$720,00 por família.
A concessão de subvenção extraordinária aos
produtores independentes de cana-de-açúcar, o que
beneficia sobretudo os Estados de Alagoas e Pernambuco, maiores produtores de cana, que foram penalizados com perdas expressivas na safra 2011/2012. O
subsídio será de R$10,00 por tonelada, limitado a 10
mil toneladas por produtor, exatamente para contemplar os produtores pequenos e médios, o que beneficia
cerca de 17 mil agricultores na região.
Finalmente, é importante ressaltar a expansão
para 500 mil toneladas da compra de milho pela Conab, para venda direta ao produtor, a preços subsidiados, que se destina aos pequenos criadores de aves,
suínos, bovinos, caprinos.
É importante destacar que temos um problema
sério de logística no suprimento do milho. Existe milho
no Brasil, mas temos uma dificuldade grande de colocar
o milho à disposição, com o caráter de emergência de
que se reveste essa medida.
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No âmbito estadual, destaca-se o Programa Chapéu de Palha Estiagem, iniciativa inédita em todo o
Nordeste, com expressivo orçamento, e que se destina à complementação de renda para os produtores
vinculados ao Programa Garantia Safra e para os beneficiários do Bolsa Estiagem, contemplando já quase
200 mil famílias, o que contribui, evidentemente, para
minorar o sofrimento da população.
Além disso, o Governador Eduardo Campos, de
forma inovadora, criou o Fundo de Desenvolvimento
dos Municípios, que repassará, em 2013, R$228 milhões diretamente às prefeituras, sem a necessidade
de firmar convênios, o que desburocratiza substancialmente a liberação de recursos.
É criado um Fundo de Desenvolvimento Municipal
e os recursos, portanto, são transferidos de fundo a
fundo, do Fundo Estadual para o Fundo Municipal, evidentemente com os recursos sujeitos à fiscalização, à
rigorosa fiscalização, e não poderia ser de outra forma.
E os recursos têm de ser vinculados a programas de investimento em infraestrutura no Município,
evidentemente podendo ser utilizados em ações que
contribuam para mitigar os efeitos da seca.
Creio que é preciso complementar essas ações
de curto prazo com o fortalecimento das companhias
estaduais de água, que são penalizadas duplamente
com a seca, pois perdem receita com as contas d’água
e ainda têm seus custos elevados, pois são obrigadas
a abastecer a população com carros-pipa.
Nesse sentido, o Governador Eduardo Campos,
em encontro no início desta semana na Sudene, propôs
a isenção de PIS e de Cofins para essas empresas.
Se já estamos desonerando a energia elétrica e outros setores, por que não estender essa desoneração
às companhias que atuam na área de saneamento e
de abastecimento d’água, que estão sendo também
muito atingidas nesta hora?
Além disso, é preciso dar uma solução definitiva, meu caro Senador Benedito de Lira, ao problema
recorrente das dívidas rurais na área de abrangência
da Sudene. Eu destaquei algumas medidas de prorrogação, mas cerca de 90% das propriedades na região
são consideradas de pequeno e médio porte. Assim, a
despeito do esforço que o Governo Federal tem realizado, os termos de renegociação ainda são restritivos,
excluindo dos benefícios milhares de produtores rurais.
Eu concedo, com muita satisfação, um aparte ao
nobre Senador Benedito de Lira.
O Sr. Benedito de Lira (Bloco/PP – AL) – Meu
caro Senador Armando Monteiro, eu queria cumprimentar, inicialmente, V. Exª por essa manifestação e pela
análise que V. Exª faz sobre a calamidade pública que
está atravessando o Semiárido do Nordeste brasileiro,
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com muita ênfase, sem dúvida alguma, ao Estado de V.
Exª, Pernambuco, e ao meu pequeno Estado, Alagoas.
Hoje, pela manhã, nós fizemos uma audiência pública
na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para
que nós pudéssemos discutir com as autoridades do
Governo, com a iniciativa privada, com as entidades,
com as cooperativas e com as instituições que cuidam
da cadeia produtiva do leite o que exatamente acabou
de dizer V. Exª. O seu Estado produzia mais de dois
milhões de litros de leite/dia e está produzindo aproximadamente 600 mil litros/dia, com uma queda na
produção da ordem de 72%. Isso é realmente um caos
total! No meu Estado, por exemplo, que era tido como
uma das boas bacias leiteiras do Nordeste, nós produzíamos uma média de 700 mil a 800 mil litros/dia, mas,
agora, estamos na faixa de 280 mil a 300 mil litros/dia.
Ora, nobre Senador, todas as ações que estão sendo
implementadas pelo Governo Federal e pelos governos
estaduais são necessárias no momento e se tornarão
evidentes. Agora, são todas elas, parece-me, paliativas.
É momento de emergência. É o corre-corre da hora. O
que nós temos de fazer – e acho que isso vai dar uma
lição muito grande ao Governo e às autoridades constituídas do nosso País – é ter uma convivência com o
Semiárido. Precisamos fazer projetos e impor ações
de convivência, para que nós não tenhamos momentos dessa natureza. Nós temos milhares e milhares de
cisternas espalhadas pelo Nordeste brasileiro, todas
secas, sem uma gota d’água. Então, realmente, esse
é um investimento que o Governo tem feito, mas os
resultados não são imediatos. E nós precisamos fazer
investimentos para que tenhamos resultados imediatos, urgentes, como acabou de dizer V. Exª. Também
farei, logo mais, uma manifestação a respeito dessa
situação. Quanto mais a gente possa falar, mais a gente, talvez, possa encontrar alguns posicionamentos e
alguns direcionamentos para aquilo que sempre tenho
dito: temos de criar uma situação para termos um projeto de Estado. Nem é um projeto de governo, porque
o Governo de hoje tem essa sensibilidade, mas o governo de amanhã – no processo democrático, há uma
mudança de quatro em quatro anos – poderá não ter a
mesma sensibilidade que tem o Governo que está no
exercício do cargo no momento da crise. Então, pode
ser que, com isso, a gente, realmente, encontre esse
caminho. Do contrário, nós vamos continuar fazendo
isso, porque a seca acontecerá anualmente. Então, eu
queria cumprimentar V. Exª e dizer que estamos solidários com aqueles que estão sofrendo no seu Estado,
na região do Semiárido do Nordeste brasileiro. Muito
obrigado, nobre Senador.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Agradeço a manifestação de V. Exª.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as políticas públicas de combate a esse fenômeno, como aqui
destacou o Senador Benedito de Lira, precisam avançar, precisam ampliar os seus horizontes e modificar a
composição dos seus gastos, que hoje concentram-se
nas ações emergenciais.
Na linha estruturante, de médio e longo prazo,
nessa agenda de Estado, é preciso acelerar as obras
de transposição do São Francisco, construir barragens
e viabilizar o sistema de adutoras, criando, por assim
dizer, o conceito de segurança hídrica.
Por exemplo, destaco como fundamental a entrega, no final de março, da primeira etapa do Sistema
Adutor Pajeú, no Município de Serra Talhada, lá no
nosso Sertão. O trecho que vai de Floresta a Serra Talhada possui 118km de extensão e teve investimentos
de R$200 milhões. Precisamos avançar e concluir as
etapas restantes. Com o término dessa obra estruturante, de 600km de extensão, nós vamos captar água
do Rio São Francisco e do Eixo Leste do Projeto de
Integração, atendendo 400 mil pessoas em 21 Municípios de Pernambuco e em 8 Municípios da Paraíba.
Temos também que acelerar a implantação da
Adutora do Agreste. Veja, meu caro Senador Benedito de Lira, o Agreste tem uma situação mais difícil de
déficit hídrico do que até mesmo o Sertão, porque tem
maior densidade populacional e está sofrendo fortemente os efeitos desse processo. Portanto, a Adutora
do Agreste é um empreendimento fundamental para,
de alguma maneira, garantirmos o abastecimento da
água, aí, sim, alcançando dois milhões de habitantes
em 70 Municípios, como destaquei aqui, com maior
densidade populacional.
São também estruturantes para Pernambuco a
ampliação da capacidade da Adutora do Oeste e a interligação das barragens de Algodões e de Tamboril
ao sistema adutor em Ouricuri.
Os projetos existentes são viáveis e podem oferecer à população segurança hídrica, tão necessária
para garantir o acesso da população à oferta adequada de água para o consumo e para o atendimento das
atividades econômicas, especialmente a agropecuária.
Por sua importância, inclusive como política de desenvolvimento regional, os investimentos de infraestrutura
hídrica precisam ser acelerados.
Concedo aparte ao Senador Cássio Cunha Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Sr. Presidente, estou inscrito para também fazer uso da
palavra na sessão de hoje, mas eu não poderia deixar
de felicitá-lo, Senador Armando Monteiro, pela oportunidade do seu pronunciamento e de fazer, como fez
o Senador Benedito de Lira há poucos instantes, uma
exortação à Bancada do Nordeste tanto do Senado
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quanto da Câmara, para que possamos unir a nossa
voz na defesa da nossa região. Como já foi registrado
por V. Exª, o Nordeste enfrenta nesta quadra a pior
seca dos últimos 50 anos, e o que chama a atenção
é o completo e absoluto desconhecimento por parte
do Governo Federal da nossa realidade. Hoje mesmo,
na Ordem do Dia, aprovamos uma medida provisória
que é louvável, mas que contempla apenas os agricultores familiares, enquanto, na região do Semiárido
do Nordeste, existe uma classe média rural que está
desaparecendo por completo. O nosso rebanho está
morrendo, estamos perdendo, inclusive, a genética
desse rebanho, que foi duramente construída ao longo do tempo de convivência com a seca. Essa genética vai desaparecer. Não há crédito, não há nenhum
programa de distribuição de ração animal. No passado, havia a alternativa do bagaço de cana, tínhamos
crédito para que os produtores pudessem comprar a
torta de algodão, o suplemento protéico que fosse necessário. A palma praticamente desapareceu em decorrência da praga cochonilha-do-carmim; hoje, resta
a alternativa do mandacaru. A situação se agrava a
cada dia. A Presidenta Dilma esteve no Ceará recentemente, somou todas as dotações orçamentárias já
previstas para a região e anunciou, com certo estardalhaço, R$9 bilhões para o Nordeste, com ações que
são bem-vindas, como a construção de cisternas e o
aumento do número de caminhões-pipas. Contudo, em
breve, não teremos onde buscar água. Na Paraíba, já
são mais de 30 cidades em colapso absoluto. Ontem
– vou concluir o aparte, pois não quero tomar o tempo do pronunciamento oportuno de V. Exª –, estive na
Agência Nacional de Águas.
(Soa a campainha.)
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB)
– Por exemplo, o seu Estado de Pernambuco, no dia
de hoje, tem, no somatório de todos os seus reservatórios, o que se chama tecnicamente de reservatório
equivalente, que é a soma de todos os açudes com
mais de 10 milhões de metros cúbicos, apenas 29%
de sua capacidade. Temos de rogar a Deus para que
chova. Temos de implorar para que não tenhamos mais
um ciclo seco, porque, prolongada essa estiagem – e
a estiagem, a seca é inevitável no Nordeste –, nós teremos uma situação de calamidade. E, assim, concluo
este meu aparte. A seca, de fato, é inevitável. Ela se
transforma em calamidade quando falta governo, como
tem faltado neste instante.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Eu lhe agradeço, Senador Cássio Cunha Lima.
V. Exª conhece muito bem essa realidade, e eu concordo inteiramente com a posição que V. Exª traz,
sublinhando, inclusive, a questão da necessidade de
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que se proceda a uma ação e, sobretudo, a uma mobilização e a uma articulação das bancadas de forma
absolutamente suprapartidária, para que possamos
implementar uma agenda de curto e, principalmente,
de médio e longo prazo capaz de reforçar a infraestrutura hídrica da região, a fim de que possamos conviver
com esse fenômeno, que é recorrente. Mas podemos
estabelecer um padrão de convivência diferente, sobretudo preservando as economias locais que foram
agora tão duramente atingidas.
Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que
é certo que a rede de proteção social, representada
pelas políticas de transferências de renda, tais como
o Bolsa Família, os benefícios de Prestação Continuada da Assistência Social e as aposentadorias rurais,
combinado ao crescimento do salário mínimo, proporcionam ao Nordeste hoje condições sociais e de renda
mais favoráveis para enfrentar a seca se compararmos
com o passado.
Segundo estudo do economista Gustavo Maia
Gomes, o montante dessas transferências alcança
quase R$40 bilhões por ano somente nos grandes programas, como Bolsa Família, Benefícios de Prestação
Continuada e aposentadorias do INSS.
Por outro lado, o mesmo estudo aponta, tendo
como marco de comparação o ano de 2010, que as
intenções de investimento da União no Nordeste em
infraestrutura de transporte, recursos hídricos e energia elétrica, nos quatro anos de vigência do PAC, ou
seja, no período de 2007 a 2010, somavam pouco mais
de R$30 bilhões ou R$7,5 bilhões por ano. O aporte
anual previsto do Fundo Constitucional do Nordeste
(FNE) alcançou R$4,5 bilhões em 2010; o do Fundo
de Desenvolvimento do Nordeste, gerido pela Sudene, R$1,6 bilhão.
Portanto, Sr. Presidente, é preciso ter uma visão
estratégica para fortalecer a base econômica da região
e das áreas mais suscetíveis à estiagem, calcada num
modelo de desenvolvimento de longo prazo.
Nessa agenda, destaco como fundamental o
apoio às economias locais, que podem ser relançadas em bases tecnificadas de modo a estabelecer já
essa preocupação de convivência com esse fenômeno recorrente.
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
–Temos os exemplos de sucesso de vários arranjos
produtivos locais. Defendo a implantação de um programa audacioso de qualificação técnica e profissional, a
melhoria das técnicas de irrigação e inovação na agropecuária, inclusive com o apoio decisivo da Embrapa.
Enfim, temos alternativas para recompor e fortalecer a economia desses Municípios que hoje sofrem
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com o flagelo da seca. É preciso investir em soluções
mais duradouras e sustentáveis que possam contribuir
para uma convivência menos traumática com o fenômeno recorrente da seca.
Muito obrigado, Sr. Presidente, inclusive pela
tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Esse foi o Senador Armando Monteiro. Cumprimento
V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ofícios. A Presidência designa o Senador Cícero Lucena como membro suplente, em substituição
ao Senador Alvaro Dias, e o Senador Cyro Miranda
como membro titular, em substituição ao Senador
Aloysio Nunes Ferreira, para integrarem a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 608, de 2013, conforme Ofícios nº 108 e 109,
de 2013, da Liderança do PSDB do Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados à comissão mista
para serem juntados ao devido processado.
São os seguintes os Ofícios.
Ofício nº 108/13-GLPSDB
Brasília, 4 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Cícero
Lucena para integrar como suplente a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória nº 608 de 2013, em
substituição ao Senador Alvaro Dias.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
Ofício nº 109/13-GLPSDB
Brasília, 4 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais indico o Servidor Cyro
Miranda para integrar, como titular a Comissão Mista
para análise da Medida Provisória nº 608 de 2013 em
substituição ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência designa o Senador Luiz Henrique
como membro titular, em substituição ao Senador Eunício Oliveira, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 595, de
2012, conforme Ofício nº 137, de 2013, da Liderança
do PMDB do Sendo Federal.
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O ofício será encaminhado à comissão mista para
ser juntado ao devido processado.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 137/2013
Brasília, 4 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente, nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação
do Senador Luiz Henrique – PMDB/SC como titular
na Comissão Mista destinada a examinar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 595, de 2012, em
substituição ao Senador Eunício Oliveira.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos de apreço e consideração.
Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB e do
Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência designa o Senador Waldemir Moka
para integrar, como titular, a Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, em vaga cedida pelo Bloco Parlamentarda União e Força, nos termos, respectivamente,
dos Ofícios nºs 138, de 2013, da Liderança do PMDB,
e nº 75, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar
‘União e Força’.
São os seguintes os Ofícios na íntegra.
Of. GLPMDB nº 138/2013
Brasília, 4 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, nos termos regimentais, comunico a indicação do
Senador Waldemir Moka – PMDB/MS, como membro
titular da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
em vaga cedida pelo Bloco União e Força, conforme
Of. nº 75/2-013-BLUFOR, em anexo.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.
Of. nº 75/2013-BLUFOR
Brasília, 3 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Bloco
Parlamentar União e Força cede provisoriamente uma
vaga de membro titular na Comissão de Agricultura e
Reforma Agrária do Senado Federal ao Bloco Parlamentar da Maioria.
Na oportunidade, renovo protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente, – Senador GIM, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força, PTB/PR/PSC/PPL.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Passamos a palavra, como orador inscrito, ao
Senador Benedito de Lira, lembrando que é um inscrito e um Líder. Depois do inscrito, fala como Líder
o Senador João Costa. Em seguida, V. Exª, Senador
Cássio Cunha Lima.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, hoje, no
Senado Federal, desde a Ordem do Dia até o Grande
Expediente, nós estamos tratando, exatamente, do
flagelo da seca.
Sobre os comentários a respeito dessa situação,
no que diz respeito às ações que deverão ser empreendidas, nós vamos dar algumas sugestões. O Governo
tem agido emergencialmente, mas nós pugnamos por
uma ação efetiva e duradoura, porque, como disse o
nobre Senador Cássio Cunha Lima, a seca não é uma
ação para se resolver num momento emergencial. É
um fenômeno da natureza. Nós teremos que criar condições para conviver com ela. E isso é possível, sim.
Na manhã de hoje, nós trouxemos representantes
do Governo, dos produtores de leite, das cooperativas,
da iniciativa privada, para, numa audiência pública na
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado
Federal, discutirmos a cadeia produtiva do leite, atividade econômica praticada por pequenos e médios produtores de leite, ou criadores de vacas leiteiras, melhor
dizendo. Mais de 5 mil Municípios brasileiros produzem
leite. O Nordeste brasileiro, por exemplo, participa com
12% da produção do leite nacional.
Hoje, nós estamos numa situação delicadíssima.
Como disse nesse instante o Senador Armando Monteiro, o Estado de Pernambuco, que produzia cerca
de 2,1 milhões de litros de leite/dia, está com apenas
pouco mais de 600 mil litros. O meu Estado era tido
como uma das grandes, das melhores bacias leiteiras
do Nordeste. Hoje, estamos resumidos a cerca de,
aproximadamente, 300 mil litros de leite/dia.
Isso é o caos! Essa é uma situação com a qual
precisamos ter muito cuidado. Juntemos as forças na
atividade política, nas bancadas, no Senado e na Câmara, para, em diálogo permanente com o Governo
Federal, encontrarmos caminhos, porque não é o caminho da emergência. Isso está fora da regra. Teremos
que ter uma regra.
Continuo batendo nesta tecla, Senador Cássio:
enquanto não tivermos um projeto de Estado ou de
Governo, comprometido com o semiárido deste País,
não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos ter sempre
esse fenômeno.
O Governo vai desembolsar bilhões de reais e, no
próximo ano, mais outros bilhões de reais e, no outro
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ano, mais bilhões de reais, e nunca chegará ao fim.
Nunca teremos estabilidade na convivência da população com esse fenômeno da natureza, que é a estiagem.
Nós temos, por exemplo, um órgão do Governo Federal cujas razões da desativação desconheço.
Esse órgão fora criado exatamente para desenvolver
ações no Nordeste brasileiro, que é o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas. Ainda, Senador
Cássio, esse quantitativo de reserva de água do semiárido, que V. Exª acabou de enfatizar, talvez ainda seja
reflexo dos grandes açudes construídos pelo DNOCS.
Eu me lembro que, no governo do Presidente
Fernando Henrique, eu era Deputado Federal. Meu
primeiro mandato. No Município de Delmiro Gouveia,
Alto Sertão de Alagoas, ainda à época de Delmiro Gouveia, ele construiu, naquele Município, uma barragem
que dava para abastecer a cidade e fazer até pequenas irrigações. O tempo se encarregou de deteriorar a
barragem, e ela se rompeu. Quarenta anos depois, eu
tive uma audiência com o Presidente Fernando Henrique. Fui ao DNOCS, e eles fizeram o projeto para recuperar essa barragem. E a barragem foi recuperada.
Quarenta anos depois um matagal, uma espécie de
capoeira forte, como diz o sertanejo.
Certo dia, era Ministro da Integração Nacional
Ney Suassuna, do Estado de V. Exª, Senador e Ministro, e ele fez uma viagem em direção a Paulo Afonso
e, de lá, ao sertão, para uma supervisão do Canal do
Sertão, uma obra patrocinada pelo Ministério da Integração. Pois bem, ao sobrevoar essa barragem, ele
perguntava se ali era um pedaço, um braço do Rio São
Francisco, porque era uma coisa fantástica! Uma barragem muito bonita, um volume considerável de água
acumulada. Foi uma obra feita pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Eu não sei por que,
agora, esse órgão está praticamente desativado. Ele
existe apenas na organização administrativa do Governo Federal, mas as suas ações são minimamente
existentes na região.
É preciso que se revigore o DNOCS ou que se dê
outra sigla a esse órgão, mas que ele faça as ações que
sempre fez, em benefício da reserva hídrica daquela
região. Ou se tomam essas providências, ou vamos
continuar nessa mesma situação em que estamos hoje.
Essa é uma das sugestões que deixo aqui, da tribuna do Senado Federal, para conhecimento do Ministério da Integração e do Governo da Presidenta Dilma.
Temos, por exemplo, o Departamento de Engenharia do Exército Brasileiro, que, com essa duplicação
da BR–101, tem inúmeras máquinas espalhadas pelo
Brasil afora, particularmente na Região Nordeste, no
meu Estado, Pernambuco, onde há dezenas de máquinas pesadas, nobre Senador Paim, paradas, porque os
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trechos que o Exército estava construindo da BR–101,
por ordem técnica, por exemplo, em alguns lugares foi
suspensa a construção. Essas máquinas estão paradas. Seria interessante que agora, por exemplo, a Presidenta Dilma determinasse que o Departamento de
Engenharia do nosso Exército Brasileiro aproveitasse
as máquinas que lá se encontram e fizesse grandes
barragens no semiárido brasileiro, para que, quando
chovesse, as águas fossem acumuladas; para que,
como está ocorrendo agora, não haja milhares e milhares de carros-pipas, contratados para buscar água.
E, daqui a alguns dias, não sei nem onde vão buscar
água, porque os reservatórios estão todos acabando.
Então, é preciso criar condições para armazenar
a água. E essas barragens, nobre Senador, ficarão
muito mais baratas do que se se fizer grandes adutoras, que não podem deixar de ser feitas para atender
o consumo da região urbana, por exemplo.
Mas é uma sugestão que nós podemos apresentar aqui: sugerir que a Presidenta Dilma determine e
mande fazer uma análise técnica para viabilizar essa
providência, que, talvez, fique muito mais barata do que
o que está sendo feito hoje, com volume considerável
de recursos que ela está disponibilizando para o carro-pipa, que, na verdade, não atende às necessidades da
população, principalmente da que vive na zona rural.
No meu Estado, por exemplo, nobre Senador, não
é mais um privilégio do Semiárido a situação da seca.
Atacou também a Zona da Mata. A produção de cana
da Zona da Mata do Estado de Alagoas, nobre Senador Paim, teve um decréscimo de aproximadamente
40%. Eu não sei se muitas usinas no meu Estado este
ano vão rodar, porque não há cana.
Nobre Senador, concedo um aparte a V. Exª, que
ilustrará, sem dúvida nenhuma, esta manifestação que
faço agora. E vamos continuar batendo nessa tecla,
porque ela é fundamental para o Brasil, porque o Nordeste é uma parte de fundamental importância para
a vida nacional.
Concedo um aparte ao Senador Cássio Cunha
Lima.
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB) –
Senador Benedito de Lira, apenas para também, assim
como fiz com o pronunciamento do Senador Armando
Monteiro, felicitá-lo pela iniciativa de ocupar a tribuna
do Senado, trazendo a voz sempre altiva de Alagoas,
para que nós possamos, todos juntos, nordestinos que
somos, chamar a atenção do Governo Federal para a
gravidade da crise enfrentada no Semiárido. Faz-me
lembrar um soneto do meu pai, Ronaldo Cunha Lima,
o nosso poeta Ronaldo, no quarteto inicial, quando ele
dizia que “quando o grito de dor do nordestino unir-se
à voz geral do desencanto, esse eco, de repente, faz
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um canto, e um canto de repente faz um hino”. E é exatamente esse brado que devemos levar adiante, com
toda a nossa força, com toda a nossa coragem, frente
a essa situação – repito – gravíssima que o Nordeste
vive. E quando V. Exª se refere ao Dnocs, que tem um
erro de origem, porque nasceu como Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas quando devia ser
convivência com as secas. Na Europa, por exemplo,
Presidente Paim, nós não temos um departamento
de combate à neve. A neve é uma realidade climática
como a seca é uma realidade do nosso clima. E nós
temos é que conviver com essa realidade. A seca –
repito – é inevitável; vai acontecer outras vezes como
já aconteceu no passado. Ela se transforma em calamidade quando não há a compreensão da dimensão
das consequências econômicas que ela traz em torno
da tragédia que encerra. É inegável o avanço do Bolsa Família, do Seguro Safra, de outros programas sociais implementados, seja pelo governo do Presidente
Fernando Henrique, seja pelo governo do Presidente
Lula, ampliado pelo da Presidenta Dilma, todos merecem aplausos por isso, mas são ações insuficientes, incompletas, que não contemplam a realidade da
economia nordestina. Já foi dito por V. Exª, como direi
daqui a pouco da tribuna, onde também farei pronunciamento com igual teor: nós estamos vendo a nossa
economia sendo desestruturada por completo. E não
quero crer que o Nordeste sobreviverá apenas com o
Bolsa Família. O Nordeste quer e precisa muito mais. E
pronunciamentos como o que V. Exª faz neste instante,
sobretudo – permita-me a análise política – sendo da
Base do Governo, como também o é o Senador Armando, contribuem, e contribuem muito, porque não
estamos aqui para fazer oposição a este ou àquele
governo; estamos aqui para defender os interesses do
Brasil e do Nordeste, que enfrenta neste instante um
período extremamente difícil da sua trajetória econômica. Que todos esses pronunciamentos cheguem aos
ouvidos da Presidenta Dilma e que ela possa compreender a real dimensão do drama vivido na economia
nordestina neste instante. Parabenizo V. Exª pelo seu
pronunciamento.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Agradeço a V. Exª, nobre Senador Cássio Cunha Lima.
Suas manifestações são sempre muito lúcidas, porque V. Exª, como ninguém, conhece a realidade, até
porque é oriundo da região e teve a oportunidade de
governar o seu Estado por dois mandatos e, também,
como prefeito da maior cidade da Paraíba.
Pois bem, há uma outra ação, nobre Senador
Cássio Cunha Lima, que era exatamente o que dava
sustentação ao rebanho leiteiro do Semiárido nordestino, em especial dos Estados de Pernambuco, Alagoas,
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Paraíba, etc., que era o cacto, a palma. A palma é uma
forrageira que, realmente, se adapta ao sertão brasileiro.
Hoje, ela está sendo dizimada – quase não existe
mais palma –, não só pelas pragas que acabam com
ela, mas...
O Sr. Cássio Cunha Lima (Bloco/PSDB – PB.
Fora do microfone.) – Cochonilha-do-carmim.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Pois é, além dessa, agora, com essa estiagem, no meu
Estado, por exemplo, havia grandes plantios de palma,
hoje praticamente ela não existe, porque foi toda levada
para manter, além de Alagoas, Pernambuco.
Como é que se vai repor? É preciso que o Governo, através do MDA, do Ministério da Agricultura ou de
outros órgãos, possa abrir uma linha de crédito, mas
uma linha de crédito com tempo para o plantador de
palma, o homem que cria uma vaca de leite, porque ela
não está pronta para ser utilizada entre dois e três anos.
Eu ainda sou mais enfático no que diz respeito
a essa linha de crédito para os pequenos produtores:
não podemos exigir juros para crédito agrícola na situação que estamos vivendo atualmente.
Há uma coisa que nos chama a atenção.
A Presidente Dilma, em recente visita que fez ao
Estado do Ceará, anunciou R$9 bilhões para atendimento aos pequenos produtores, ou seja, ao agricultor
familiar. Mas não é apenas o agricultor familiar que vai
precisar de recursos para revitalizar a sua atividade.
E os pequenos e médios produtores, que não estão
enquadrados dentro desse perfil de agricultura familiar? Terão de ter o mesmo tratamento, porque, assim
como o agricultor familiar perdeu, ou está perdendo,
o pequeno e o médio produtores também perderam.
Então, é preciso dar esse tratamento igualitário neste
momento, para que ele possa se recuperar. Do contrário, num tempo mais adiante, não teremos mais
ninguém nessa média, e sim todos estaremos dentro
do mesmo patamar.
Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as
barragens têm necessidade, nobre Senador Walter, de
ser reativadas e construídas, como também deve-se
abrir uma linha de crédito para financiar o plantio de
palmas, para recompor a palma que hoje não existe
mais nos Estados onde ela servia de alimentação para
o gado. E é preciso também fazer com que tenham
oportunidade não só o agricultor familiar, mas também
os pequenos e médios produtores, de serem beneficiados com esse aporte de recurso que a Presidenta
Dilma anunciou, recentemente, no Estado do Ceará.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
fazer com que a Sudene possa entrar nessa tarefa,
porque a Sudene, que fora criada como órgão de desenvolvimento regional, também é outro órgão que pra-
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ticamente não tem mais ação de desenvolvimento no
Nordeste brasileiro. E que a Codesvasf, por exemplo,
que é um órgão do Ministério da Integração Nacional,
possa se integrar para fazer pequenos projetos de irrigação e criar condições, principalmente no Semiárido,
para fazer um campo de produção de forrageiras, para
atender o rebanho, que está praticamente se acabando.
Pois bem, Sr. Presidente, com essas considerações, continuarei pleiteando ao Governo um programa sustentável para a convivência com a seca do
Nordeste brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância
de V. Exª.
Eu queria fazer ver isso o eminente Senador
Walter Pinheiro, grande líder do PT nesta Casa, que,
tenho certeza absoluta, também está totalmente integrado nessa frente combativa em defesa dos interesses dos Estados do Nordeste brasileiro, especialmente
do Estado da Bahia – há algum tempo, e ainda hoje,
eu explicitei isto na Comissão de Agricultura –, que é
o Estado do Nordeste que tem o maior percentual do
seu território cravado no Semiárido, 62%.
O Sr. Walter Pinheiro (Bloco/PT – BA. Fora do
microfone.) – Quase 70%, 68%.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – Setenta por cento do seu território. Não é brincadeira isso!
Imagino o que não estão aguentando o Governador da Bahia e a população que habita essa região, o
sofrimento que têm tido nesses últimos anos.
Se não tomarmos as providências, se não houver
aqui – vou repetir – uma ação, como um programa, um
projeto de governo ou de Estado, não teremos como
conviver com a seca.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Meus cumprimentos, Senador Benedito de Lira,
pela sua solidariedade ao Nordeste, principalmente
atingido pela seca.
Passo a palavra, como Líder inscrito, que não
estava presente, mas chegou – o Senador Cássio já
estava pronto para subir à tribuna –, ao Senador João
Costa, pela Liderança do PPL.
Em seguida, Senador Cássio Cunha Lima; logo
após, Senador Walter Pinheiro.
O SR. JOÃO COSTA (Bloco/PPL – TO. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador
Paulo Paim, em seu nome, permita-me cumprimentar
os demais Senadores e Senadoras, amigos e amigas
que nos assistem e nos ouvem pela TV Senado e pela
Rádio Senado, e os que nos acompanham pela Internet.
No Poder Judiciário, Sr. Presidente, nós incorporamos o amicus curiae, o amigo do juiz, naquela
hipótese em que o juiz se sentia inseguro, ele poderia
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convocar alguém para auxiliá-lo como amigo do juiz.
Há uma controvérsia de que o amicus curiae surge no
Direito romano; a maioria diz que ele surge no Direito
inglês, no sistema Common Law, e depois ele se engrandece no modelo americano. E os juízes passam a
admitir a sociedade civil organizada, órgãos e entidades, dentro dos processos, dando a sua contribuição.
O Brasil, a partir da lei que regulamenta a Adin
de 99, passa a admitir esse amigo do juiz, o amicus
curiae, no Supremo Tribunal Federal.
Nesta tarde, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha proposta é trazermos esse amigo para o processo
legislativo. Esse amicus curiae, que é o amigo do juiz,
agora vai passar a se chamar amicus legislatoris, amigo do legislador, e vem dar a mesma contribuição que
deu ao Poder Judiciário e o engrandeceu. Agora chegou a hora de dar a contribuição ao Poder Legislativo.
Na última segunda-feira, ingressei com o Projeto
de Resolução n° 23, de 2013, que altera a redação do
art. 252 do Regimento Interno do Senado Federal, para
admitir a atuação de órgãos, entidades e parlamentares no processo legislativo, na condição de amicus
legislatoris, amigo do legislador.
O ordenamento jurídico brasileiro ainda não registra a possibilidade de atuação do amicus legislatoris
no processo legislativo.
Esse vazio normativo acaba impedindo a ampliação do debate sobre temas constitucionais complexos
e importantíssimos ao desenvolvimento e ao progresso
do País, ao fortalecimento democrático e à consolidação
dos direitos decorrentes do pleno exercício da cidadania. Também afasta a análise da repercussão social,
econômica, política, cultural e jurídica de tais temas.
Dita omissão tem impedido que as Casas Legislativas brasileiras venham a dispor de todos os elementos informativos possíveis e necessários ao exercício
de sua função típica, isto é, legislar bem e para o bem.
Vê-se que, no processo legislativo, o amicus legislatoris deve se transformar em instrumento útil para
se evitarem injustiças substanciais e inconstitucionalidades formais e materiais, além de contribuir para o
regular cumprimento da distribuição da competência
constitucional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O amicus legislatoris deve ser visto como um
instrumento da democracia participativa, que visa facilitar o acesso e a contribuição do povo ao processo
de elaboração das normas. Isso porque se pretende
dar ao instituto a maior amplitude e alcance possíveis,
com o fim de democratizá-lo cada vez mais.
É preciso garantir aos cidadãos brasileiros uma
forma de participação pública e democrática no processo legislativo e, ainda, que terceiros penetrem no
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mundo fechado e subjetivo do processo legislativo para
discutir objetivamente matérias que vão afetar toda a
sociedade brasileira.
Sabe-se que o interesse público sempre se mostrou merecedor de uma tutela diferenciada. O amicus
legislatoris garantirá, indiscutivelmente, maior equilíbrio na atuação dos legisladores, principalmente nas
matérias que envolvam interesses transindividuais.
A presença do amicus legislatoris no processo legislativo que tramita no Senado Federal muito auxiliará
seus integrantes, a exemplo do que tem sido feito no
Poder Judiciário. Idêntico raciocínio deve ser aplicado
às demais Casas Legislativas brasileiras.
Caberá também aos amici informar aos Senadores e Senadoras a existência de alguma questão econômico-social relevante, porventura não apresentada
pelo autor do projeto, bem como opinar sobre pontos
essenciais do projeto de lei ou de resolução.
No Poder Judiciário, os amici curiae não buscam
substituir os juízes, mas, diferentemente, colaboram
com uma melhor prestação jurisdicional. Da mesma
forma, a finalidade do amicus legislatoris não será substituir o legislador, mas, diferentemente disso, ajudá-lo
a desempenhar e a exercer o seu mandato de forma
cada vez melhor e efetiva, além de imprimir prestígio
ao Senado Federal, segurança e rapidez à tramitação
do processo legislativo.
No processo legislativo, é inevitável que o autor do projeto submeta à atenção do Senado Federal
apenas os dados conhecidos e considerados úteis à
avaliação das suas razões. Diante dessa constatação, é possível que os demais integrantes do Senado
Federal não sejam informados sobre as questões de
fato e de direito, que, apesar de serem estranhas aos
interesses do autor do projeto, são relevantes ao exame da controvérsia e à correção das normas editadas
pelo Senado Federal.
Para a admissão do amicus legislatoris, todavia, é
preciso que suas razões sejam relevantes para o desfecho da matéria e que consistam em informações ou
argumentos que, apesar de não terem sido levantados
pelo autor do projeto, sejam úteis ao Senado Federal.
Sem dúvida, a aplicação do amicus legislatoris
dependerá de um esforço criativo por parte dos membros do Senado Federal, que deverão aceitá-lo como
instrumento de tutela dos interesses que se encontram
em posição de vulnerabilidade, podendo, por isso, ser
atingidos pelos efeitos da lei futura.
Inegavelmente, pode-se concluir, entre outras
coisas, que o amicus legislatoris é, sem dúvida, uma
forma de participação pública e democrática no Poder
Legislativo, ou seja, uma maneira a mais de participação
dos cidadãos na elaboração das leis e atos normativos.
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Com isso, o amicus legislatoris possibilita resultados cada vez mais seguros e justos, além de conferir
credibilidade às normas editadas pelo Poder Legislativo e de qualificá-las como fator de legitimação social. Busca-se, com esse instituto, pluralizar o debate
jurídico-normativo.
Ao aceitar a participação de um amicus legislatoris, os membros do Senado Federal estarão ampliando as fontes de seu convencimento. É certo que
a participação do amicus legislatoris é acompanhada
de certa parcialidade, expressada em seus interesses.
Isso, contudo, não retira sua objetividade; pelo contrário, permite ao Senado Federal valer-se de qualificadas
visões antes de pronunciar-se com plena cognição da
matéria.
Busca-se, com isso, colocar, à disposição dos
membros do Senado Federal, Senador Cássio Cunha
Lima, uma ampla fonte de pesquisa, através da qual
se possam conseguir os elementos de convencimento
necessários a uma correta decisão da controvérsia.
No processo legislativo, a amplitude referente à
atuação do amicus legislatoris será cada vez maior,
máxime quando a controvérsia recair sobre questões
complexas.
Inegável é a influência causada no convencimento
dos membros do Senado Federal, pelas informações
e dados contidos no brief apresentado pelo amicus.
E inegável também a utilidade das informações, da
base fática e da interpretação do direito, proveniente
de sujeitos, na condição de amici legislatoris, majoritariamente representativos no contexto social.
Com os elementos e informações apresentados
pelos amici, os membros do Senado Federal adquirirão
um conhecimento mais profundo do contexto jurídico,
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social, cultural e econômico da questão em torno do
que deverá a controvérsia ser dirimida.
Terão, ainda, uma exata noção do impacto que
a futura norma poderá causar nas áreas referidas,
direta ou indiretamente, o que possibilita uma ampla
visão acerca das possíveis alternativas que poderão
ser adotadas.
Sob esse aspecto, o amicus legislatoris se constitui num válido instrumento para dar voz aos interesses metaindividuais: coletivos stricto sensu, difusos e
individuais homogêneos.
O amicus legislatoris reduzirá as inúmeras e, às
vezes, intermináveis audiências públicas que são realizadas nas diversas comissões temáticas, além de documentar, por escrito, a colaboração dada pelos amici.
No processo legislativo, deve ser assegurada a
participação de órgãos, entidades e Parlamentares. Em
se tratando de órgãos e entidades, o ingresso estará
adstrito à relevância da matéria e à representatividade
dos postulantes.
Considerando, Sr. Presidente, o adiantado da
hora e o número de oradores inscritos, bem como a
presença do Senador Cássio Cunha Lima, requeiro
que as demais peças deste pronunciamento sejam
dadas como lidas.
Obrigado a todos e, de maneira especial, ao Senador Cássio Cunha Lima, que gentilmente aguarda
para vir a esta tribuna. Tenham todos uma boa noite.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR JOÃO COSTA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Receba meus cumprimentos, Senador João Costa, pelo pronunciamento feito pela Liderança do Partido Pátria Livre.
Tem a palavra o Senador Cássio Cunha Lima,
que fala como orador inscrito.
O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB – PB.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, telespectadores e ouvintes da TV e
da Rádio Senado respectivamente, nos pronunciamentos que me antecederam – o Senador Armando Monteiro falando por Pernambuco, e o Senador Benedito
de Lira trazendo a palavra de Alagoas –, abordaram,
mais uma vez, um tema que não pode ser esquecido
neste instante gravíssimo da trajetória econômica e
social do Nordeste brasileiro. Como já foi dito várias
vezes, nesta quadra, o Semiárido convive com a pior
seca dos últimos 50 anos.
A seca é inevitável, é uma realidade do nosso
clima. Porém, ela se transforma em calamidade, como
acontece agora, no instante em que o Governo Federal demonstra desconhecimento da nossa realidade.
Eu já disse em outras oportunidades e volto a
repetir para que eu não seja mal interpretado: a Bolsa
Família é importante, o Seguro Safra é uma conquista
relevante; contudo, o Nordeste brasileiro não vive apenas do Bolsa Família. Nós não estamos mais vendo a
cena do flagelo humano da seca, porque as pessoas
conquistaram, ainda no início do governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, ampliado e consolidado
pelo Presidente Lula e, agora, também na gestão da
Presidenta Dilma, todo esse amplo programa e espectro de rede de proteção social.
Ocorre que existe uma economia no meio rural
que está sendo desestruturada, sobretudo na pecuária. O nosso rebanho está desaparecendo. No meu
Estado, a minha querida Paraíba, nós já perdemos
mais de 60% desse rebanho. E, junto com o rebanho
que desaparece, ceifa-se uma genética de convivência com o Semiárido que foi construída ao longo dos
últimos 200 anos. Porque falta, em primeiro lugar,
crédito. O Governo Federal não compreendeu ainda
que o produtor, essa classe média rural nordestina
precisa, mais do que qualquer outra coisa, de crédito.
E ela está endividada perante o Banco do Nordeste,
em decorrência desta e de outras estiagens; não consegue honrar os seus compromissos; e a inadimplência não é por outra razão senão por incapacidade de
pagamento, pela fragilidade econômica da região. E,
simplesmente, esta população rural mediana, que possui 10 reses, 20, 50, 100, 200, 400 cabeças de gado,
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está sendo simplesmente sacrificada de forma cruel,
desumana e dolorosa.
Ontem, mais uma vez, na cidade de Guarabira
– e Guarabira encontra-se no que nós chamamos de
brejo paraibano, que é uma região mais úmida –, houve mais um protesto de produtores que acumularam,
empilharam carcaças de animais mortos naturalmente, em frente ao Banco do Nordeste. E essa é uma
cena que se tem repetido no Nordeste inteiro com os
produtores juntando as carcaças de seus animais, colocando nas beiras de estrada, ou vendo esse gado
morrer no campo.
A agricultura, quando vem a seca, se perde naturalmente. O que é preciso é compreender exatamente
a dificuldade que está sendo vivida por falta de uma
política que contemple esse segmento econômico.
Hoje à tarde, na Ordem do Dia, aprovamos uma
medida provisória que garante mais recursos para assistência às populações atingidas pelo Nordeste. Sobretudo no que diz respeito ao Seguro Safra. E vai se
incrementar R$400 para os agricultores familiares no
Nordeste, em média. Esse dinheiro é bem-vindo. Mas
qualquer pessoa com o mínimo de bom senso, com o
mínimo de compreensão de uma atividade econômica estruturada haverá de concluir que R$400 não vão
resolver esse drama.
Ontem eu estive na Agência Nacional de Águas.
Fui recebido por Dr. Vicente e por sua diretoria, sempre
de forma solícita, de forma cortês, e recebi da mão do
Dr. Vicente dados que são extremamente preocupantes.
Fui até a Agência, ontem, para levar pessoalmente
ao conhecimento do Dr. Vicente e de toda a diretoria
da Agência Nacional de Águas o debate que foi realizado pela Assembleia Estadual da Paraíba, em Campina Grande, a minha cidade natal, a minha querida e
amada Campina Grande, há coisa de 15 dias. Numa
sessão especial, a Assembleia somou técnicos, professores da universidade, e o Professor Janiro Rêgo
fez uma exposição extremamente preocupante em
relação ao Açude Epitácio Pessoa, conhecido mais
popularmente como Açude Boqueirão, que abastece
não apenas Campina Grande, mas 16 outros Municípios do Semiárido paraibano.
Pois bem, o Açude Boqueirão, por ser um açude
federal – foi construído no Governo Juscelino Kubitschek pelo DNOCS –, tem como gestor a Ana. A Agência
Nacional é que gerencia os açudes federais. Boqueirão chegou a praticamente 54% de sua capacidade.
No último Plano Estadual de Recursos Hídricos,
elaborado em 2006, a época em que tive a honra de ser
governador da Paraíba, já no meu segundo mandato,
constatou-se que a vazão regularizada de Boqueirão
é de 1,3 metros cúbicos por segundo. Para traduzir

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

numa linguagem mais simples, a vazão regularizada
é aquilo que você pode retirar do açude sem comprometer a sua estabilidade hídrica.
Pois bem, só para a Cagepa, que é a nossa Companhia de Águas e Esgotos, a Ana concedeu uma outorga de 1,5 metros cúbicos por segundo. Portanto, só
na outorga para a Cagepa, já se extrapolou o limite da
vazão regularizada do açude.
Quando se soma com a irrigação que é feita de
forma descontrolada, sem nenhuma medição, nós estamos falando de aproximadamente 0,9 a 1 metro cúbico por segundo. Portanto, numa matemática simples,
percebe-se que o que está sendo retirado do Açude
Boqueirão já representa quase que o dobro daquilo
que ele é capacitado para fornecer através da sua vazão regularizada. O que prenuncia um racionamento
que Campina Grande já viveu no passado com muito
drama, com muito sacrifício econômico para nossa
população e para a região inteira do Compartimento
da Borborema.
O apelo que eu faço é para que a Presidenta
Dilma ouça o órgão técnico que gerencia as águas do
Brasil de forma generalizada, que é exatamente a ANA,
e possa adotar providências não apenas em relação à
Paraíba, mas também em relação ao Nordeste.
Tenho em mão o relatório que aponta a evolução
dos reservatórios equivalentes. O reservatório equivalente é a soma de todos os açudes com mais de dez
milhões de metros cúbicos. Então, a ANA, junto com
as agências estaduais – no caso da Paraíba, a Aesa –,
faz o monitoramento das barragens e chega à conclusão desse reservatório equivalente, que é essa soma
de toda a água acumulada.
Pois bem. Sr. Presidente, nobre Senador, extraordinário brasileiro, Paulo Paim, que vem dos pampas,
que também conhece essa realidade da seca, porque
o Rio Grande do Sul também convive com essa realidade, a Bahia tem, hoje, apenas 31% de sua capacidade de acumulação, Pernambuco, numa situação
mais grave, tem apenas 29% e a Paraíba, para citar
apenas esses três exemplos, tem 36%. Cidades inteiras
estão em colapso. Populações urbanas estão sendo
abastecidas por caminhões-pipa. Hoje, eu falei com o
Presidente da Cagepa, Deusdete Queiroga, e ele me
informou, dados atualizados, que mais de vinte cidades paraibanas estão em colapso completo e outras
regiões, duramente ameaçadas.
Numa entrevista que concedi hoje ao Correio Debate, o prestigiado jornalista paraibano Fabiano Gomes
informava que o açude em Engenheiros Ávidos, em
Cajazeiras, também conhecido, por coincidência, como
Boqueirão, está com apenas 13% de sua capacidade
de armazenamento. Portanto, a situação é gravíssima.
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Nós temos que unir a nossa fé para rogar a Deus que
chova. Se o Nordeste enfrentar mais uma quadra seca,
não há o que se esperar do futuro da nossa região.
Se, de acordo com o cronograma original, estivesse
pronta a obra da transposição do São Francisco, que
é, de fato, estruturante, nada disso estaria acontecendo, ou, pelo menos, parte significativa dos problemas
já estaria sanada.
Durante séculos, o Nordeste clamou, pediu, implorou, exigiu, lutou, até conquistar a transposição
do São Francisco, que teve seus estudos iniciais no
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
com a participação decisiva do atual Conselheiro do
Tribunal de Contas Fernando Catão, então Ministro
da Integração, que deu a ordem para licitação dos primeiros projetos, mas o fato é que a transposição está
com trechos inteiros de obras paralisadas e com um
cronograma absolutamente atrasado.
O que surpreende, o que chama a atenção é que,
para a construção de estádios para a Copa do Mundo
ou para investimentos para as Olimpíadas – dois eventos importantíssimos, que contam com o nosso apoio,
com o nosso estímulo e com o nosso melhor desejo
de pleno sucesso –, para a construção de estádios de
futebol, o Governo Federal estabeleceu um regime diferenciado de contratação, aprovado por este Senado,
para que exatamente essas obras ficassem fora dos
rigores burocráticos da Lei de Licitações, a conhecida
Lei nº 8.666, para dar agilidade para a construção de
campos de futebol, de estádios de futebol para atender ao calendário estabelecido pela Fifa, como se o
calendário humano do Nordeste não fosse ainda mais
importante do que o calendário imposto pela Fifa. Por
qual razão? Eu confesso, e vou dizer de forma muito
sincera, que juro que não entendo por que o Governo
Federal não usa, para a transposição do São Francisco, a mesma prioridade, a mesma agilidade, a mesma
disposição de fazer que tem utilizado para concluir os
estádios da Copa.
Recebi agora a notícia de que, para cumprir os
prazos, só no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro,
foram contratados mais de três mil trabalhadores recentemente para que a obra seja entregue dentro do
prazo, enquanto que a transposição dos São Francisco
continua paralisada.
O apelo que dirigimos neste instante ao Governo
Federal, ao ilustre Ministro da Integração, Fernando Bezerra, pessoa pela qual tenho total respeito e, inclusive,
amizade pessoal, é para que se possa adotar, na obra
da transposição, os mesmos critérios utilizados para
as obras da Copa e que a transposição se transforme
em uma realidade efetiva.
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Temos, no Senado, uma comissão especial de
acompanhamento da obra. Recentemente, S. Exª o
Ministro Fernando Bezerra lá esteve prestando depoimento e trazendo esclarecimentos à Comissão, que é
presidida pelo meu companheiro Vital do Rêgo Filho
e que tem como membro o Senador Cícero Lucena,
além da relatoria do Senador pernambucano Humberto
Costa. O Ministro foi taxativo e, ao justificar o atraso
da obra, apresentou como uma das razões principais
a ausência, a esta altura – pasmem! – de projeto executivo. A esta altura, a transposição do São Francisco
não tem a integralidade dos projetos executivos para
a sua construção, além dos problemas ambientais, de
outros problemas de caráter burocrático, de licitação.
É chegada a hora de o Governo adotar na transposição – repito e insisto – os mesmos critérios que
estão sendo utilizados para o cumprimento dos cronogramas para as obras da Copa do Mundo e também
das Olimpíadas.
Senador Walter Pinheiro, ilustre representante
da Bahia, Estado que não está fora dessa realidade,
digo a V. Exª, que conhece profundamente o semiárido
baiano, que conhece a realidade do Nordeste como um
todo, que é hora de realizarmos um movimento suprapatidário. Não estou aqui politizando nem diminuindo
esse debate. Falo em nome da Oposição brasileira,
dirigindo-me a uma das mais respeitáveis e destacadas Lideranças do Governo, que até o ano passado
era Líder do PT no Senado Federal, para que possamos, talvez em conjunto, chegar à Presidenta Dilma
e mostrar a ela que tudo que foi feito até aqui merece
reconhecimento e elogio, mas é insuficiente, absolutamente ineficaz diante da gravidade do problema,
porque chegará um tempo em que, por mais que se
criem mecanismos de ampliação para os caminhões-pipas, por exemplo, não teremos onde buscar água.
E o Nordeste enfrenta outro drama ainda mais
grave, Presidente Ferraço, que é o seu processo aceleradíssimo de desertificação. O que é uma região, hoje,
semiárida caminha para se transformar numa região
árida. Parcelas importantes do território nordestino já
estão desertificadas. É preciso tecnologia para conviver com a seca – e essas tecnologias existem, estão
disponíveis –, é preciso crédito e financiamento para
esse produtor médio, que está alijado, está esquecido
dos programas governamentais, é preciso incorporar
oportunidades de trabalho e de educação para os nossos jovens, mas, sobretudo, é preciso fazer a gestão
da água que nos resta.
Vou concluir minha fala chamando a atenção
exatamente para a necessidade de a ANA, de o Governo Federal, em parceria, é claro, com os governos
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estaduais, promover a gestão dos recursos hídricos
que estão disponíveis.
Remeto-me novamente ao açude de Boqueirão.
Não há controle da água que está sendo dali retirada.
Não se sabe sequer exatamente o quanto está sendo
retirado, sem falar nos aspectos da evaporação, do
assoreamento natural desses mananciais.
Portanto, é chegada a hora de agir, é chegada a
hora de tomar providências, antes que seja tarde, antes
que estejamos diante de uma calamidade de proporção ainda maior do que a que nós estamos vivendo.
Fica, novamente, o meu apelo, a minha palavra,
o meu grito, o meu brado, de forma firme, de forma
contundente, para que um dia nós possamos ter o
Nordeste brasileiro respeitado, como sua população
e sua gente merecem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cássio Cunha Lima,
o Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ricardo Ferraço.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Cumprimento S. Exª o Senador Cássio
Cunha Lima pela forma enfática com que tem, com um
conjunto muito expressivo de Senadores da região Nordeste de nosso País, chamado a atenção não apenas
para que este tema possa constar da agenda do Governo Federal, mas para que possa também ser uma
prioridade, na dimensão e na constatação de que a
região Nordeste não é um problema, mas uma solução
para o nosso País, pelos potenciais e pela vocação
que encontramos no conjunto dos Estados federados.
Portanto, a minha solidariedade e a minha congratulação por mais essa manifestação que V. Exª faz
em nome dos seus irmãos da Paraíba e dos nossos
irmãos nordestinos.
Concedo a palavra ao eminente Senador Walter
Pinheiro, nosso querido e estimado Relator de um dos
mais importantes projetos sobre os quais estamos deliberando. Quero crer que, na próxima semana, chegaremos a um entendimento e a uma convergência,
que é a definição dos novos critérios para distribuição
do Fundo de Participação dos Estados.
A palavra é de V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Senador Ricardo Ferraço, Presidente desta sessão,
Srªs e Srs. Senadores, é um prazer muito grande falar nesta sessão sob a presidência do Senador Ricardo Ferraço, .com quem, ao longo desses quase dois
anos e meio – já estamos caminhando para isso –, eu
tenho tido a oportunidade da convivência no trabalho
conjunto na Comissão de Infraestrutura.
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V. Exª, Senador Ricardo Ferraço, muito preocupado com os temas centrais dessa nossa infraestrutura,
também adentra, de forma competente, nessa seara
da tão propalada reforma tributária, do pacto federativo, portanto assumindo uma posição não de defesa
do seu Estado, o que é legítimo, mas de defesa dos
interesses desta Nação.
Claro que é fundamental que cada um faça a associação com a terra não só onde vive, mas com a terra
que, inclusive, o projetou para o Senado. Sempre faço
uma brincadeira com isso, Senador Ricardo Ferraço,
recordando uma história que se conta acerca do ex-Presidente Getúlio Vargas. Numa reunião de crise de
seu Governo, quando o Governo Federal ainda estava
na cidade do Rio de Janeiro, o então Presidente Getúlio
Vargas se afasta dessa reunião de crise para atender
a uma pessoa. Todos ficam perplexos para saber por
que o Presidente Getúlio teria saído daquela reunião.
Ele vai até uma pessoa e conversa com ela por mais
de hora. Quando ele volta para a reunião de crise para
ver as soluções, um de seus Ministros pergunta: “Presidente, quem era essa figura tão importante por quem o
senhor abandou a reunião?” Ele respondeu o seguinte:
“Eu amo o Brasil como ninguém. O Rio Grande do Sul,
meu Estado, eu amo e tenho a obrigação de defender,
mas o meu São Borja primeiro”. Aquela pessoa era
exatamente um vereador da cidade de São Borja que
teria ido conversar com o Presidente da República. É
a nossa origem, a nossa raiz, de onde viemos.
É exatamente nessa linha que faço, como hoje
já fizeram os Senadores Armando Monteiro, Benedito
de Lira e, há pouco, o Senador Cássio Cunha Lima,
um pronunciamento sobre essa dolorosa situação, que
nós enfrentamos no Nordeste brasileiro, do prolongamento ou da não existência de um intervalo com chuva, meu caro Paim, entre um período de seca e outro
período de seca.
É óbvio que essa é uma discussão que já se estabeleceu. Acho que todo mundo já firmou um pleno
conhecimento sobre isso. Ninguém está propondo aqui
alterar o clima nem as estações, porque nós teríamos
que mexer na origem. Mas, como disse V. Exª na hora
em que o Senador Cássio encerrava o seu pronunciamento, Senador Ricardo Ferraço, nós estamos falando
de áreas que são ricas em produção.
Eu costumo chamar, inclusive, o nosso Semiárido, na Bahia, de Sertão produtivo, meu caro Senador
Cristovam, que é pernambucano. Permita-me, da tribuna, chamá-lo de Cristovinho. Até na nossa forma de
relacionamento interno, fazemos isto todos os dias. V.
Exª, que vem desse Sertão produtivo, olhe a proeza do
sertanejo de Pernambuco, da Bahia, do Ceará, enfim,
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de todo o Nordeste: enfrentar essa seca, resistir ali,
saber exatamente como fazer e conviver com aquilo.
O que esse Sertão produtivo almeja, o que o
sertanejo espera é exatamente a chegada de novas
ações, o uso de tecnologia, medidas, assistência, acompanhamento e, principalmente, condições, já reunindo
tudo, para que ele permaneça na sua terra, meu caro
Senador Ricardo Ferraço. Ele não quer deixar a sua
raiz. Quantos migraram buscando solução para as suas
vidas, mas com uma dor no peito e, principalmente,
com um desafio na alma: o caminho de volta, retornar
às suas origens, voltar para a sua terra.
Fiquei muito feliz no dia dois, inclusive, eu, os
Senadores Eunício, José Pimentel, Lídice, Wellington,
o Presidente da Casa, Senador Renan, o Senador Inácio Arruda saímos daqui até em caravana e fomos à
cidade de Fortaleza acompanhar a Presidente Dilma,
os Governadores, na reunião da Sudene e no anúncio
das ações para esse momento difícil. É importante salientar que a pauta principal daquela reunião do Condel,
Conselho Deliberativo da Sudene, não poderia ser outra
senão a seca, principalmente com a apresentação de
diversas medidas, de frentes, de soluções.
Gostaria de destacar essa importância por conta da necessidade de isso acontecer na ponta onde
esse sertanejo está vivendo e, até pelas proezas desse novo tempo, está a nos assistir agora, Senador Ricardo Ferraço.
Ora, se a gente pode chegar com essa imagem
na frente desse sertanejo ou na sala da sua casa neste
momento, é sinal de que mais do que o sinal de tevê,
nós podemos aproveitar a tecnologia ou as tecnologias
desse novo tempo para a gente fazer chega mais do
que a nossa fala: chegar a nossa ação; chegar, efetivamente, com as medidas; chegar com a desburocratização, chegar com o crédito, chegar com as máquinas,
chegar com o alimento.
Nesta semana, também foi motivo de muita cobrança de todos nós, como uma verdadeira mobilização – e a expressão que eu usei foi mobilização de
guerra –, fazer chegar ali a ração animal, para que o
Nordeste não continue assistindo a uma verdadeira
eliminação do seu rebanho. É importante isso. Nós já
temos hoje ações de diversas frentes.
Fiquei contente, naquele dia, quando o Ministro
da Agricultura nos informava ali, em Fortaleza, da mobilização através de navios, da utilização da estrutura
rodoviária, de seus caminhões, da aquisição do milho
já ensacado, para facilitar a sua distribuição. Nós estamos falando em milhares de Municípios. Na Bahia,
nesse território de quase 70% cravados no Semiárido,
temos quase 270 Municípios; quase 270 Municípios!
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É um número expressivo. São 270 de 417, que são os
Municípios baianos.
Então, na realidade, o Governo Federal até já
investiu R$7,6 bilhões para reduzir esses efeitos com
subsídio seguro, o Garantia-Safra, com o Bolsa Estiagem. Aprovamos aqui a Medida Provisória nº 565,
alterando as regras com o crédito, a questão da própria renegociação das dívidas, até a liberação para
que Municípios que devem à Previdência pudessem
renegociar sua dívida, principalmente nesse período.
É impossível um Município arcar com seus compromissos. Não tem receita. Os Municípios vivem prioritariamente da agricultura, de uma agricultura que não
rendeu, de uma agricultura que não tem como... nem
com a chuva voltando, Senador Ricardo Ferraço, nós
poderíamos falar em nova produção. A semente na
terra, a essa altura, está queimada. Nós precisamos
replantar. Então, é preciso novo investimento, são precisos mais recursos.
Essa realidade foi muito bem reconhecida pela
Presidenta Dilma. Eu diria até, assim, absorvida por
ela como compromisso para enfrentar mais do que um
discurso – como disse a Presidenta durante a reunião
– para o combate aos efeitos, e não o combate à seca.
Seca não se combate, combatem-se os efeitos. E a
Presidenta usou essa expressão por diversas vezes:
o uso de tecnologia.
Então, nós teremos mais R$1,4 bilhão, com recursos para essa questão de convivência, essa questão
de combate aos efeitos. Nós vamos ter R$9 bilhões
no total destinados para, eu diria, mitigar os efeitos
da estiagem no Nordeste. Aí, você tem ainda o aumento da oferta de água, com carros-pipa, mas aí é
uma preocupação que todos os Senadores levantaram
aqui no dia de hoje. Ainda que o carro-pipa chegue, é
necessário, inclusive, ter um ponto para buscar essa
água. Então, é fundamental que nós trabalhemos com
todas essas frentes.
Na realidade, hoje, nós temos 4.746 veículos que
foram distribuídos, mas passaremos agora para 5.170.
Na questão desse plano de convivência é importante
levar em consideração a construção de novas cisternas,
mas aí entra a velha discussão: se o período marcado
é um período já anunciado de que não teremos chuvas, as novas cisternas podem, inclusive, não captar
nada. Então, portanto, podem não captar essa água
porque não vai chover. Então, precisamos voltar as
baterias para algo que o Governo também anunciou:
para perfurar poços com profundidade um pouquinho
mais elevada, porque aumenta a vazão.
Na Bahia, por exemplo, nós temos um aquífero
com uma vazão expressiva. Já havíamos feito... através
do Governo do Estado, o Governador Jaques Wagner
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fez uma grande obra ali, perfurando os poços na cidade
de Banzaê e promovendo o atendimento até a região
de Cícero Dantas, com R$90 milhões de investimento.
Os poços são perfurados, Senador Ferraço, a 400m
de profundidade. Essa é uma obra fantástica! Então,
tem água nesse subsolo.
A questão da construção das adutoras. O que nós
devemos mesclar agora são as ações emergenciais
com ações de perenização, com a possibilidade de inclusive ser alterada a infraestrutura para conviver com
essa realidade e preparar o passo seguinte. Portanto,
o receio nosso, agora...
Hoje, eu ouvia nosso ex-Governador, João Durval, que teve uma experiência na Bahia e, com isso,
foi Governador do Estado em um período muito mais
difícil. João Durval, inclusive, se caracterizou como Governador que mais obras de sistema de abastecimento
de água fez na Bahia, perfurando o maior número de
poços. E o Governo Jaques Wagner vai se notabilizando
como o Governo que mais investiu em recursos para
esse sistema de abastecimento de água.
Vamos completar quase R$7 bilhões de investimentos em sistemas simplificados, adutoras, ampliação
com as ofertas por intermédio de poços artesianos,
perfuração de poços, sistemas, como citei aqui, do
Projeto Tucano que envolve... Na realidade, o total do
Projeto, Senador Ferraço, está na ordem de R$600 milhões, com a primeira etapa no valor de R$90 milhões,
a segunda etapa no valor de R$150 milhões. No final,
deve-se atender a um milhão e duzentos mil habitantes
dessa região inteira com sistema de abastecimento de
água. É importante, então, a gente se lembrar dessas
medidas fundamentais.
A Presidenta Dilma também anunciou o aumento
dos recursos para o Bolsa Estiagem, o aumento dos
recursos para o Garantia Safra, sua ampliação...
Para que V. Exª tenha uma ideia, Senador Ricardo Ferraço, eu fui Secretário de Planejamento do
Estado da Bahia. Quando cheguei àquela Secretaria,
nossa Secretaria de Agricultura, à época, me provocou. E seu Secretário era o ex-Deputado – e meu 1º
Suplente nesta Casa –, Roberto Muniz. Então, ele era
o Secretário de Agricultura do Estado, junto com o atual Secretário hoje que, nesse período, trabalhava com
Roberto Muniz, Secretário Eduardo Salles. Fui provocado para que a gente pudesse alterar essa realidade.
Na Bahia, havia só quatro mil agricultores cadastrados
e recebendo o Garantia Safra.
Nós tomamos a atitude de resolver o problema
do pagamento por parte desse agricultor, reduzindo-o
à metade com o Estado bancando a outra metade. Os
Municípios também tiveram o valor reduzido à metade
com o Estado bancando a outra metade. A aquisição
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de equipamentos teve seus juros zerados, do facão
ao trator, para permitir que esses agricultores pudessem ter acesso a equipamentos e máquinas. E hoje...
Nessa terça-feira, à noite, o Secretário Eduardo Salles
me disse: “Pinheiro, nós vamos caminhar agora para
a casa dos 220 mil com Garantia Safra na Bahia”. De
quatro mil para 220 mil... Portanto, isso é fundamental!
Por que o Garantia Safra cumpre um papel importante? Nós falamos aqui da quebra da economia
com essa questão da longa estiagem, mas, se a gente não promover a aquisição desse Garantia Safra, a
chegada desses recursos ao município, Senador Ricardo Ferraço, a gente termina não conseguindo cumprir esse papel. Se o agricultor tem de se deslocar da
cidade dele para a cidade grande para ir ao Banco do
Nordeste sacar o Garantia Safra, aonde ele saca ele
compra. Quando ele volta para o município, já volta
com a compra feita naquele município onde ele sacou
o recurso. Consequentemente, o município deixou de
ter esse recurso para tocar a economia.
Nós temos municípios na Bahia que têm 3 mil
agricultores que vão receber o Garantia Safra. Se colocarmos um pelo outro, a R$ 700,00, nós estamos
falando de R$ 2,1 milhões. Ora, se isso é gasto em
outra cidade, esses R$ 2,1 milhões não interferiram na
economia local. Portanto, é fundamental utilizar isso
como uma injeção de recursos para superar os problemas, além de atender ao agricultor. É fundamental isso!
Esta semana, foram liberadas 13 mil toneladas
de milho para a Bahia, mas nós precisamos de mais. A
expectativa nossa é de que esse navio, que está levando as toneladas de milho para a Bahia, Pernambuco,
Sergipe, Alagoas, até o nosso Maranhão, efetivamente
chegue para dar um suporte. É necessário que essas
máquinas possam ser utilizadas, principalmente nos
locais onde temos a garantia da busca de água para
fazer esse remanejamento. É fundamental que a gente
conclua essas obras.
Na Bahia, por exemplo, nós estamos quase finalizando as obras da adutora do São Francisco, na
região de Irecê, captando água no rio São Francisco e
levando para Irecê, para resolver um problema, inclusive, em Mirorós, uma das grandes áreas de produção
que continua baixando. Há o processo de construção
de áreas para reservar água.
Eu vi agora há pouco o Senador Cássio dar um
dado da ANA. Hoje, a capacidade da Bahia é de 31%.
Insuficiente! Prolongado isso, imagine! Trinta por cento é a nossa capacidade de atender a essa demanda
que vem pela frente. As grandes cidades da Bahia já
começam a conviver com um processo de dificuldade
de acesso à água.
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O Governo do Estado, o Governador Jaques
Wagner já havia tomado, inclusive, medidas para um
racionamento, assim como tomou medidas para fazer
chegar ali o suprimento.
Então, é importante que a gente receba essas
medidas. Agora à tarde, aqui, nós aprovamos mais
uma medida provisória ampliando o crédito. O Governo
lançou mais outra medida provisória hoje.
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Na
vinda de Fortaleza para cá, meu caro Senador Ricardo
Ferraço, nós sugerimos à Ministra Miriam Belchior algo
sobre parte do que estava na medida provisória. Por
exemplo, a renegociação das dívidas nós reconhecemos que foi muito importante, mas, neste período, tenho
a impressão de que o correto não seria mais abrir um
prazo para a renegociação de algo que o agricultor não
teve a oportunidade de colher. É o perdão! Não há jeito!
O agricultor vai tomar novo recurso para plantar e vai
pegar esse novo recurso para pagar a dívida contraída nesse período em que ele não conseguiu plantar?
E mais: é preciso ampliar ainda o limite. Estava
com R$35 mil, e, na Medida Provisória nº 565, nós
trabalhamos com R$100 mil. Portanto, já é um valor
com que o pequeno agricultor consegue operar nessas regiões.
Há a questão das técnicas e do envolvimento
de uma das áreas que venho batendo aqui em todo
momento. Eu falo muito dos portos secos. Os nossos
portos secos no Brasil não armazenam grãos. Imaginem um porto seco no Centro-Oeste brasileiro que
não armazena grão!
(Soa a campainha.)
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Aí,
o grão sai de caminhão desse nosso grande celeiro de
produção, que é o oeste, e termina sendo armazenado
no porto. Ou o caminhão já faz parte do próprio processo de armazenamento, porque a viagem é muito longa.
Então, é fundamental que essas coisas todas
sejam empreendidas, para que todos nós possamos
atacar esse problema neste momento.
Louvo aqui – quero fazer este registro – o esforço, o empenho e a participação pessoal da Presidenta Dilma, que está permanentemente cobrando dos
Ministros e chamando-os. Ela fez uma pressão lá em
Fortaleza. Tem que desburocratizar as etapas de licitação, as etapas de avaliação de documentos por parte
do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil.
Essas coisas precisam ser agilizadas, para que
a gente tenha a condição de atender a demanda do
agricultor na sua pior fase, na sua relação com esse
período de longa estiagem. Na Bahia, alguns chegam
a falar, Senador Ferraço, que, nos últimos cem anos,
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essa é a fase mais crítica que se tem enfrentado. Não
conto mais com a presença do meu avô, que morreu há
muito tempo, aos 105 anos, e, portanto, não sei se eu
poderia contar com esse testemunho, mas o testemunho é dado por aqueles que trabalham com pesquisa
e com análise e que estudam a realidade. Espero que
a gente tenha a condição de, usando essas tecnologias, amenizar essa situação.
Olha que contrassenso: avançamos tanto tecnologicamente e, agora, estamos afirmando que, nos últimos cem anos, os impactos foram muito mais fortes.
Podem dizer que não houve saque, que não houve
isso nem aquilo, que o Governo está tomando medidas, mas é preciso que a gente utilize cada vez mais
tecnologia, para fazê-la chegar à ponta.
Insisto, Senador Ferraço: a gente pode chegar lá
com o celular, que está na mão de todo mundo – duvido que você vá a uma área dessas e não encontre
uma pessoa com um celular na mão –, e, se essa tecnologia chegou à mão do agricultor, por que as outras
não podem chegar? Podem chegar, sim!
Então, é importante esse esforço. Agora, é um
esforço que não tem coloração partidária nem tem posição deste ou daquele. Temos de fazer um esforço, para
trabalharmos na direção de dizer: “Precisamos retomar
o caminho, criar as condições, aproveitar esse Sertão
produtivo e cuidar desse nosso sertanejo onde quer
que ele esteja, em qualquer lugar do nosso Nordeste”.
O Nordeste tem de continuar servindo e alimentado a
mesa do povo brasileiro e, principalmente, resolvendo
o problema em cada canto.
Par finalizar, lembro o que diria o velho Getúlio
Vargas: “O meu São Borja”. Aqui, é o meu Sertão, a
minha raiz, o meu local, a minha origem, o meu povo!
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Meu caro Senador Walter Pinheiro,
meus cumprimentos a V. Exª. De igual forma, eu agi
com diversos Senadores da Região Nordeste que, não
apenas hoje, mas também ao longo dos últimos dias,
têm ocupado a tribuna do Senado da República para
sensibilizar as pessoas. Muito mais do que sensibilizar,
buscam produzir um ambiente de ações objetivas que,
de fato, possam solucionar essa que não é uma crise
conjuntural, é uma crise estrutural.
Lá do meu Espírito Santo, nós acompanhamos
isso com um sentimento de solidariedade. O nosso
desejo é o de que as ações, de fato, possam traduzir-se em resultados efetivos e consequentes para os
Estados da Região Nordeste.
Repito o que disse há pouco para o Senador
Cássio Cunha Lima: o Nordeste não é um problema,
é uma solução, a partir da vocação dos diversos seg-
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mentos da atividade produtiva que estão ali instalados.
É como se o Nordeste estivesse necessitando de uma
oportunidade – essa é a palavra – para se revelar e
para contribuir ainda mais com o desenvolvimento
econômico e social do nosso País.
O meu desejo é o de que nós possamos encontrar alternativas, para que estas possam minorar o
sofrimento dos nossos irmãos nordestinos, que vivem
a pior seca dos últimos 50 anos – V. Exª fala, agora,
em cem anos.
Minhas congratulações a V. Exª!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Concedo a palavra ao eminente e querido Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Ricardo Ferraço, eu quero fazer três registros. O
primeiro deles o Senador Walter Pinheiro não precisa
ouvir, porque ele já o conhece: trata-se do FPE, da
posição do Rio Grande. Eu sei que ele está buscando
uma alternativa que atenda também ao interesse do
povo gaúcho, mas, é claro, numa visão nacional.
Sr. Presidente, a bancada gaúcha, como o povo
gaúcho, está em estado de alerta, em estado de vigilância total, numa ampla mobilização, acompanhando
aqui o debate do famoso FPE – Fundo de Participação
dos Estados.
Como eu disse antes, meu amigo João Paulo,
de Monlevade, que foi Deputado Federal Constituinte
e que nos visita, reunimo-nos, diversas vezes, com o
Líder e Relator da matéria, meu amigo Walter Pinheiro.
Digo que ele nos tem recebido com muita diplomacia e
com muito respeito, ouvindo a opinião do povo gaúcho.
O próprio Governador Tarso Genro, do nosso
Rio Grande, e o Secretário da Fazenda do Rio Grande, Odir Tonollier, estiveram aqui. Eu vim para cá, num
voo fretado, com o Governador e com os técnicos, para
dialogar com o nosso Relator. Ali, foi demonstrada a
situação do Rio Grande.
O Rio Grande não quer nada. O Rio Grande só
não quer ter prejuízo. O Rio Grande tem uma dívida
acumulada impagável, que se vem repetindo há décadas. E nós teríamos um prejuízo, em matéria de arrecadação, que pode chegar a R$600 milhões se for
decidido o FPE pela forma original.
Nós apresentamos como sugestão ao Relator
que uma forma equilibrada seria estabelecer o limite
populacional em, no mínimo, 1% – com isso, a gente
beneficia não o Rio Grande, mas todos os pequenos
Estados, principalmente os do Norte – e, no máximo,
7%, como critério para a distribuição dos recursos. A
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nossa proposta garante aos Estados o mínimo efetivo
de 1,21% e um índice máximo de 8,44% em relação
ao FPE. Além disso, nós pedimos a inclusão de um
redutor: em vez de 70%, que fosse para 75%. Nem
seriam 80%, como muitos querem, mas seria um número intermediário de 75% em relação à renda domiciliar per capita.
Solicitamos também a inclusão do art. 2º, que já
estava na proposta dos notáveis, que trata da inaplicabilidade da fórmula para os demais repasses. Se isso
não for feito, nós teremos outro prejuízo muito grande
no momento em que se chegar a uma conclusão na
questão dos royalties do petróleo.
Estamos na expectativa de que o debate que aqui
faremos na terça-feira caminhe para uma posição que
vá atender, dentro do possível, a maioria dos Estados.
E o que faço aqui é o mesmo que os outros Senadores
estão fazendo em relação aos seus Estados.
Os três Senadores do Rio Grande, o Governador,
a bancada federal do nosso Estado, representada pelo
Deputado Roberto Nogueira, têm acompanhado, passo
a passo, essa movimentação que aqui estamos fazendo. Já fizemos meia dúzia de reuniões com o Relator.
Também para tratar do ICMS, fizemos uma reunião
com o Senador Delcídio do Amaral no mesmo sentido.
Sr. Presidente, além disso, quero também registrar que, na semana que vem, teremos uma audiência
pública solicitada por este Relator, que vai ser realizada
às 9 horas na Comissão de Assuntos Sociais (CAS),
sob a Presidência do Senador Waldemir Moka, que
está fazendo um belíssimo trabalho, como o fez também o Senador Jayme Campos, naquela Comissão.
Essa audiência pública vai tratar da Convenção nº 151
da OIT – Organização Internacional do Trabalho. Essa
Convenção estabelece o princípio da negociação coletiva entre os trabalhadores públicos e o Governo nas
esferas municipal, estadual e federal.
Destacamos que foi importante para os servidores o fato de que, recentemente, a Presidente da
República, Dilma Rousseff, promulgou o Decreto nº
7.944, que praticamente ratifica a Convenção nº 151,
uma antiga reivindicação de todas as centrais, de
todo o movimento sindical e, principalmente, é claro,
da área pública. A iniciativa é um importante passo na
implantação da negociação coletiva em nosso País,
consolidando, assim, direitos sindicais plenos para os
servidores públicos, entre outros avanços.
A Convenção nº 151, da OIT, assegura a liberdade de expressão e o direito de o servidor representar
e ser representado e de participar e organizar atos
que busquem a ampliação de direitos e melhorias nas
condições de trabalho. Acima de tudo, faz com que os
gestores públicos passem efetivamente a respeitar as
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entidades representativas desse importante setor da
sociedade brasileira. Essas entidades sindicais são
os legítimos representantes, de fato e de direito, dos
trabalhadores.
A Convenção nº 151, é claro, precisa ainda do
aval do Congresso Nacional. E, com essa audiência
pública, nós estamos avançando nesse sentido.
Todas as entidades, centrais, confederações e
federações já confirmaram a presença. Quando encaminhei requerimento para essa audiência, consultei
todos e entendo que, no dia 9, às 9 horas, na Comissão de Assuntos Sociais, faremos um grande debate
sobre o tema.
Por fim, Sr. Presidente, volto ao tema e digo que
foi com alegria que vimos, na Comissão de Assuntos
Sociais, presidida pelo Senador Waldemir Moka, a
aprovação do substitutivo que apresentei do Estatuto
da Juventude.
Quero aqui falar do meu relatório ou mesmo do
relatório do Senador Randolfe Rodrigues, que a CCJ
também aprovou por ampla maioria. Falo também do
relatório da Deputada Manuela D’Ávila na Câmara.
Quero destacar o exemplo dado pelo Senador Cyro
Miranda, Presidente da Comissão de Educação; pelo
Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de
Meio Ambiente; e pela Senadora Ana Rita, Presidente da Comissão de Direitos Humanos. Esses nobres
colegas, os Senadores e a Senadora, abriram mão da
discussão do texto na sua Comissão a pedido da juventude brasileira, porque entenderam que o Estatuto
está em debate nas duas Casas há mais de dez anos.
É chegada a hora da aprovação.
Quero dizer que, ainda no dia de ontem, por volta
das 11h30, fomos à presença do Presidente Renan,
acompanhados por Senadores e por Senadoras; por
representantes de movimentos da juventude, da UNE,
da Ubes e da Conjuve; por representantes de movimentos sociais do campo e da cidade; por juventudes
partidárias e religiosas; por representantes do movimento LGBT; por entidades sindicais; por coletivos de
cultura e da periferia.
E, na reunião com o Presidente Renan, ficou
acertado que o Presidente, então, faria gestão junto aos Líderes para que conseguíssemos aprovar o
requerimento de urgência que foi por nós solicitado
– digo nós, Senadores – já na Comissão de Assuntos
Sociais, abraçado pelo Presidente Waldemir Moka,
que o colocou em votação, aprovamos, mas dependia
ainda da assinatura dos Líderes.
Quero dizer, com alegria, ao Brasil todo que nos
assiste e que nos ouve neste momento, que a urgência foi aprovada hoje à tarde, por unanimidade, com o
apoio dos Líderes de todos os partidos. Aqui não houve
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aquela questão de situação, de oposição ou de quem
quer marcar posição.
Assim, além de o requerimento ter sido aprovado
por unanimidade, hoje à tarde, ficou também ajustado
com o Presidente da Casa e com os Líderes de todos
os partidos – todos –, por unanimidade, que a votação
do Estatuto da Juventude vai se dar na próxima quarta-feira, no plenário do Senado. E, claro, ele retorna para
a Câmara dos Deputados.
O Estatuto da Juventude trata dos direitos da
nossa moçada em várias dimensões: cidadania, participação social e política, representação juvenil, educação, profissionalização, a questão da meia passagem, da meia-entrada, trabalho e renda, saúde integral, cultura, desporto, lazer, igualdade, liberdade de
expressão e meio ambiente, liberdade de orientação
sexual e meio ambiente ecologicamente equilibrado e
politicamente correto.
O Estatuto beneficia a nossa juventude de 15 a
29 anos. Construímos um grande entendimento para
que ele não se chocasse com o ECA – Estatuto da
Criança e do Adolescente, ficando, assim, firmado
que valerá sempre a legislação que mais atender à
juventude, seja no ECA ou mesmo no Estatuto que
ora estamos aprovando.
Parabéns, quero repetir, à Relatora na Câmara
dos Deputados, Deputada Manuela; parabéns ao autor
do projeto, Deputado Benjamin Maranhão; parabéns
ao Relator aqui, na CCJ, Randolfe Rodrigues, já que
eu relatei na Comissão de Assuntos Sociais.
Repito o que venho falando há dias: o Senado da
República, com a aprovação do Estatuto da Juventude,
estará dando um grande passo em direção aos jovens
brasileiros, aos anseios da nossa querida juventude.
Sabemos que já fizemos muito, mas, como digo
sempre, temos muito, muito por fazer. Temos consciência de que estamos apenas no início de uma longa
caminhada de valorização da juventude brasileira.
A transformação do nosso País teve início – por
que não lembrar –, nesse viés avançado, a partir de
2003, sem deixar de lembrar as conquistas do passado.
A transformação mostrou para uma verdadeira Nação
que respeita toda a sua gente, todo o seu povo, os seus
Estados federados; que valoriza os idosos, os negros,
os índios, os aposentados, os brancos, as mulheres,
as pessoas com deficiência, gente de meia idade,
suas crianças e, é claro, seus jovens e sua juventude.
Peço a atenção de vocês. Olhem com carinho.
Muitas famílias, muitos pais, muitas mães, tios, avós
perderam seus jovens, seus filhos. Muitos irmãos perderam seus irmãos, muitos amigos perderam seus
amigos, por coisas da vida, por fatalidades como, por
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exemplo, a violência, mas também por omissão de governos, por descaso, muitas vezes, do Estado brasileiro.
Essa é uma realidade que não podemos esquecer. Não podemos mais fechar os olhos. Claro que dói.
Dói no peito cada lembrança de um jovem que perdeu
a vida. Dói o peito de todos vocês, como também o
nosso, que estamos aqui.
Assim escreveu – aqui lembro – Martim César:
O que fazer com tanto amor? Com tantos cadernos que restaram pelos quartos, com tantos
sorrisos tão alegres nos retratos, com tantos
abraços que estarão sempre à espera [de alguém que foi e não voltará]?
A juventude tem o brilho de um sol ao meio-dia, uma canção não tem o dom de um sentimento. É uma gota de memória num oceano
em desatino,
Pra que não se esqueçam nunca mais desses
meninos!... O que fazer com essa dor, Santa
Maria?
Minha Santa Maria, nossa Santa Maria, Santa
Maria dos jovens do Brasil.
Sr. Presidente, meus amigos e minhas amigas,
a primavera sem o florido das rosas, das margaridas,
das tulipas, das dálias, dos cravos não faz sentido. É
página em branco de algum diário. Não conversa com o
universo, muito menos deixa que a lágrima caia quando o coração aperta.
O Estatuto da Juventude é um pouco disso tudo.
É bonito, mexe com os sentimentos, mas aponta para
um futuro melhor para toda a nossa gente, no campo
da educação, da saúde, da habitação, do ensino técnico, enfim, da cidadania.
O Estatuto da Juventude, após sua aprovação
pelo Senado, volta para a Câmara dos Deputados com
esses objetivos e muito mais, como, é claro, o de combater a violência contra a nossa juventude.
Termino, Sr. Presidente, dizendo que esperamos
muito que, na Jornada Mundial da Juventude, que
acontecerá no Rio de Janeiro, em julho, oxalá o Brasil
possa anunciar ao mundo que o Estatuto da Juventude
não é mais um sonho. Tornou-se realidade. É lei. Será
um marco da história do nosso País. Será um marco
que jamais esqueceremos.
Mas lembro, para terminar, uma última frase: de
nada valerá, se não for cumprido; se não for cumprido,
será como a primavera sem o florido das flores que
eu tanto falei aqui.
Senador Ricardo Ferraço, V. Exª tem sido um
militante, eu diria, um lutador de todas as causas que
eu aqui falei. Por isso, para mim, é um orgulho falar
com V. Exª presidindo esta sessão do Senado. Sei que
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estaremos juntos aqui, na quarta-feira. É claro que, se
tivermos de fazer uns ajustes, faremos, mas haveremos
de aprovar o estatuto.
Sei que há um debate, aproveito para falar com V.
Exª, com o setor da cultura, com os artistas, em relação ao limite da meia passagem, se deve ter um corte
ou não. É claro que eles entendem que deve ter um
corte, não deve ser integral. Mas temos que debater
inclusive isso com calma e tranquilidade.
Pretendemos chegar aqui, no plenário, na quarta-feira, com emenda de algum Senador ou de plenário,
em um amplo entendimento, para que o Estatuto da
Juventude, termino dizendo, mais uma vez, Ricardo
Ferraço, deixe de ser um sonho e se torne lei.
Obrigado, Presidente.
Considere na íntegra o meu pronunciamento.
Nem que V. Exª não me convidasse, estou me
oferecendo para presidir a sessão, porque quero ouvir V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a bancada gaúcha está em estado de vigilância e mobilização com relação ao Fundo de Participação dos Estados (FPE).
Já nos reunimos várias vezes com o relator, senador Walter Pinheiro. Aliás, em todas vezes, fomos
muito bem recebidos pelo colega.
O próprio governador do nosso Rio Grande do
Sul, Tarso Genro, bem como o secretário da Fazenda,
Odir Tonollier, estiveram aqui em Brasília.
Eles trouxeram dados e demonstraram toda a
situação de prejuízo para o nosso estado.
Apresentamos uma proposta. Tenho certeza que
está sendo olhada com total carinho pelo senador
Walter Pinheiro.
Entre as sugestões está a de considerar um limite populacional mínimo de 1% e máximo de 7% como
critério para a distribuição dos recursos.
A nossa proposta garante aos estados um mínimo efetivo de 1,21% e um índice máximo de 8,44%
da distribuição do FPE.
Além disso, pede inclusão de redutor de 75%
em relação à renda domiciliar per capita, inclusão do
artigo 2º que trata da inaplicabilidade da fórmula para
os demais repasses, excluindo a repartição dos royalties do petróleo.
Estamos otimistas com a possibilidade de sermos contemplados.
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Eu, o Senador Simon, Ana Amélia, o deputado
federal e coordenador da nossa bancada, Ronaldo
Nogueira, estamos vigilantes.
A votação do FPE está programada para a próxima semana.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na próxima terça, dia 9, a partir das 9 horas, a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), tendo na
presidência o senador Waldemir Moka, realizará, por
requerimento de nossa autoria uma audiência pública
para tratar da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Essa convenção estabelece o princípio da negociação coletiva entre trabalhadores públicos e os governos das três esferas: municipal, estadual e federal.
Recentemente, a presidenta da República, Dilma Rousseff promulgou o Decreto 7.944, que ratifica
a Convenção 151, uma antiga reivindicação da classe
trabalhadora.
A iniciativa é um importante passo na implantação
da negociação coletiva em nosso País e na consolidação de direitos sindicais plenos para o funcionalismo
público, entre outros avanços.
A Convenção 151 da OIT assegura a liberdade
de expressão, o direito de o servidor representar e
ser representado, de participar e organizar atos que
busquem a ampliação dos direitos e melhorias nas
condições de trabalho e, acima de tudo, faz com que
os gestores públicos passem a respeitar as entidades
como órgãos representativos legítimos de fato e de
direito dos trabalhadores.
A Convenção 151 ainda precisa ser regulamentada pelo Congresso Nacional e adotada nos estados
e municípios para ter garantida a sua plena implementação.
A audiência da próxima terça, na CAS, contará
com a participação de representes do movimento sindical e de especialistas.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Comissão de Assuntos Sociais desta
casa, presidida pelo nobre senador Waldemir Moka,
aprovou ontem, pela manhã, o Estatuto da Juventude
(PLC 98/2011), com relatoria deste senador que fala.
Destaco o exemplo do senador Cyro Miranda, presidente da Comissão de Educação; do senador Blairo
Maggi, presidente da Comissão de Meio Ambiente; e
da senadora Ana Rita, presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Esses nobres colegas abriram mão da
discussão do texto nas suas comissões, por entender
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que o Estatuto da Juventude é uma causa justa e que
merece rapidez na sua aprovação.
Por volta das 11h e 30 minutos, ainda ontem, nós,
mais os senadores Randolfe Rodrigues, relator na CCJ
aqui no Senado, Wellington Dias, Vanessa Grazziotin,
Paulo Dawin, Ana Rita, representantes dos movimentos
da juventude, da UNE, UBES, CONJUVE, movimentos
sociais, do campo e da cidade, juventudes partidárias,
religiosas, LGBT, sindicais, coletivos de cultura e da
periferia fomos ao encontro do presidente do Senado
Federal, senador Renan Calheiros, que nos recebeu
na Presidência do Senado.
Pedimos a votação em regime de urgência. O
senador Renan, presidente desta Casa, nos disse que
pediria aos líderes para que aprovassem o Estatuto da
Juventude em regime de urgência por nós solicitado.
Senhoras e senhores que estão me assistindo
neste momento, na TV Senado,
A urgência solicitada por nós foi aprovada no
dia de hoje com o apoio unânime de todos os líderes
partidários do Senado.
Sr. Presidente, que bom! Nenhum partido questionou o Estatuto da Juventude e todos se comprometeram a aprová-lo na próxima 4ª feira.
O Estatuto da Juventude trata dos direitos da
Juventude em várias dimensões, como cidadania,
participação social e política e representação juvenil;
educação, profissionalização, trabalho e renda; saúde
integral, cultura, desporto, lazer; igualdade, cultura,
liberdade de expressão; e meio ambiente ecologicamente equilibrado. O Estatuto beneficia pessoas de
15 aos 29 anos.
Parabéns a relatora do Estatuto da Juventude na
Câmara, deputada Manuela
Dávila; parabéns ao autor, deputado Benjamim
Maranhão.
Repito o que venho falando há alguns dias:
O Senado da República, com a aprovação do
Estatuto da Juventude, estará dando um grande passo em direção aos jovens brasileiros, aos anseios da
nossa juventude.
Sabemos que já fizemos muito, mas temos consciência de que estamos apenas no início de uma longa
caminhada de valorização da nossa juventude.
A transformação do nosso país teve início em
2003, a transformação para uma verdadeira nação que
respeite toda a sua gente, o seu povo, os seus estados federados. Que valorize os seus idosos, os seus
aposentados, os negros, brancos, índios, mulheres,
pessoas com deficiência, gente de meia idade, suas
crianças, e, é claro, seus jovens, sua juventude.
Peço a atenção de vocês, olhem aqui, muitas
famílias, muitos pais, mães, tios, avós perderam seus
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jovens, seus filhos, muitos irmãos perderam seus irmãos, muitos amigos perderam seus amigos, por coisas da vida, por fatalidades. Mas também por omissão
de governos, por descaso do Estado brasileiro. Essa
é uma realidade. Não podemos mais fechar os olhos,
me dói o peito; dói o peito de todos vocês também.
Assim escreveu Martim César:
“O que fazer com tanto amor? Com tantos cadernos que restaram pelos quartos, com tantos sorrisos
tão alegres nos retratos, com tantos abraços que estarão sempre à espera?
A juventude tem o brilho de um sol ao meio dia,
uma canção não tem o dom de um sentimento. É uma
gota de memória num oceano em desatino.
Pra que não se esqueçam nunca mais desses
meninos!... O que fazer com essa dor, Santa Maria?”
Minha Santa Maria, nossa Santa Maria, Santa
Maria dos jovens do Brasil.
Sr. Presidente, meus amigos e minhas amigas.
A primavera sem o florido das rosas, das margaridas,
das tulipas, das dálias, não faz sentido, é página em
branco de algum diário, não conversa com o universo, muito menos deixa que a lágrima caia quando o
coração aperta.
O Estatuto da Juventude após a sua aprovação
pelo Senado, voltará para a Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, na Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de janeiro em julho, oxalá
o Brasil possa anunciar ao mundo que o Estatuto da
Juventude não é mais um sonho, que ele tornou-se
realidade.
Será um marco da história do nosso país.
Mas de nada valerá, se não for cumprido, será
como a primavera sem o florido das rosas...
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – V. Exª, seguramente, será atendido na
forma regimental.
Assim como V. Exª, estamos ansiosos pela votação do nosso Estatuto da Juventude. A minha certeza,
a minha convicção é a de que a política com “p” maiúsculo, a política como ferramenta de mediação, como
ferramenta civilizatória, via nos levar à convergência
e, seguramente, se Deus quiser, na próxima semana,
estaremos sacramentando, finalmente, nosso Estatuto
da Juventude. Será um momento, será, seguramente,
um ambiente de muita convergência.
Congratulo-me com V. Exª.
Convido-o para assumir a Presidência, para que
eu possa fazer uso da palavra.
Antes, porém...
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – A Presidência, nos termos do Ofício

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nº 294, de 2013, da Liderança do PT da Câmara dos
Deputados, retira o nome do Deputado Francisco Praciano como suplente da Comissão Mista Permanente
sobre Mudanças Climáticas.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 294/GAB-Lid/PT
Brasília, 3 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para retirar como membro suplente o Deputado Francisco Praciano (PT – AM), da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas CMMC.
Atenciosamente, Deputado José Guimarães –
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Ricardo Ferraço. Bloco/
PMDB – ES) – Passo a presidência ao eminente Senador Paulo Paim.
O Sr. Ricardo Ferraço deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Neste momento, passamos a palavra ao Senador Ricardo Ferraço, grande Líder do PMDB e, naturalmente,
do seu Estado, o Espírito Santo. Senador que é uma
referência para todos nós, povo brasileiro.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, meu caro Senador Paulo Paim, Presidente desta sessão.
Fiquei muito tocado pela generosidade das suas
palavras. Tenho tido a oportunidade de compartilhar com
V. Exª muitas e muitas lutas relevantes e importantes
para o povo trabalhador do nosso País.
Sr. Presidente, tenho ocupado esta tribuna muitas
vezes, entendendo que deve ser este o nosso primeiro
compromisso, a nossa primeira obrigação: trabalhar
pelos nossos Estados, para defender os nossos Municípios. Isso faz parte de um compromisso fundamental
de todos nós que chegamos aqui. Tenho feito aqui, no
Senado, permanentemente, a defesa do meu Estado,
o Estado do Espírito Santo, na certeza de que existe
o todo, mas que o todo é composto pelas partes, e as
partes justificam a nossa presença aqui.
Mas a minha presença hoje na tribuna, Sr. Presidente, não é para defender o meu querido e glorioso
Espírito Santo, a minha terra e a minha gente, os capixabas. A minha presença hoje na tribuna do Senado
da República se justifica não apenas pelo fato de ser
Senador, mas também pelo fato de ser um cidadão
que preside a Comissão de Relações Exteriores desta
Casa: é para saudar uma luta civilizatória, uma luta na
direção e no caminho da promoção da cultura da paz.
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Refiro-me, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
à decisão da Assembleia Geral das Nações Unidas,
decisão tomada na última terça-feira, uma decisão
histórica, aplaudida por organizações de direitos humanos e de controle de armas no mundo inteiro. Sr.
Presidente, a ONU aprovou, por maioria esmagadora
de votos, o primeiro tratado – pasmem, mas é o primeiro tratado – para regular o comércio internacional
de armas convencionais. Isso inclui, evidentemente,
desde armas leves, de pequeno porte, até mísseis,
tanques, navios, e assim por diante. O objetivo é dar
mais transparência ao mercado poderoso. Poderoso,
Sr. Presidente, e perigoso, estimado em mais de US$70
bilhões por ano. Um mercado que não obedece hoje a
qualquer tipo de regulação internacional.
Para que possamos ter uma ideia do que isso
significa, vale repetir aqui a expressão usada recentemente pelo Coordenador do Instituto Sou da Paz,
Daniel Mack: “É mais fácil exportar mísseis do que
vender mandioca no mercado internacional”.
O documento aprovado, Sr. Presidente, na ONU,
por 154 votos a favor, 3 contrários e 23 abstenções,
coloca o dedo direto na ferida, ao proibir a venda de
armas a países que possam usá-las em genocídios,
crimes contra a humanidade, alvos civis, crime organizado e outras violações à Convenção de Genebra,
a convenção que regula as leis de guerra desde 1949.
Sr. Presidente, a aprovação do Tratado de Comércio de Armas põe fim a sete longos anos de negociação
no âmbito das Nações Unidas. Também responde às
pressões crescentes de entidades não governamentais e de parcela expressiva da opinião pública mundial, que, desde a primeira Guerra do Golfo, em 1991,
vem cobrando, de forma insistente, dos governos a
adoção de regime regulatório para o comércio de armas e munições.
O Brasil, que desempenhou papel de reconhecido protagonismo durante as negociações, juntou-se
à maioria que aprovou o tratado. Os Estados Unidos,
maiores exportadores mundiais de armas, comemoraram a aprovação. Outros grandes exportadores, entretanto, como China, Índia e Rússia, abstiveram-se
nessa votação.
Os votos contrários – poucos, é verdade – vieram, por motivos óbvios, da Coreia do Norte, do Irã
e da Síria, três países envolvidos em sérios conflitos
internacionais. Os três haviam impedido a aprovação
da medida por aclamação, na semana anterior. Foi
por isso que a matéria acabou submetida a voto nessa terça-feira. E a diplomacia brasileira teve um papel
importante, relevante, foi decisiva e protagonista na
consolidação desse importante tratado, um tratado
que tem a ver com a vida.
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Chega a ser assustador o fato de o comércio de
armas letais convencionais não estar submetido a algum tipo de regulação internacional. Afinal, há muito
tempo, a comunidade internacional vem procurando
avançar na construção de uma ordem mundial pautada por regras e limites que nos afastem da barbárie,
ampliando o processo civilizatório da humanidade, promovendo a paz e a segurança, os direitos humanos e
o desenvolvimento.
Apesar de ainda convivermos, em tantas regiões, com a força bruta das guerras, dos conflitos e do
terrorismo, a realidade é que temos progredido nessa desafiadora obra de ordenamento jurídico-político
internacional, passando pelo direito humanitário, pelo
direito da guerra, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela própria constituição de organismos
internacionais como a ONU, até chegar aos regimes
de não-proliferação de armas de destruição em massa
– as armas nucleares, químicas e biológicas.
O certo é que os armamentos convencionais são
responsáveis por centenas de milhares de mortes todos
os anos – em guerras civis e conflitos de todo gênero,
em ações terroristas e na criminalidade comum que
destrói vidas e propriedades em nosso País e mundo afora, armas que no dia a dia têm sido a razão de
tanta tristeza, de uma criminalidade e uma violência
nas nossas cidades brasileiras. No núcleo, no centro
da escalada da violência em nosso País está exatamente o tráfico de drogas, o tráfico de armas, criando
um barril de pólvora nas relações dos seres humanos.
Mesmo assim, foi necessária, imaginem, uma
longa negociação para que o tratado de comércio de
armas fosse assim aprovado na ONU. E o texto final,
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, embora considerado histórico, já é alvo de críticas, particularmente por
não prever punições aos países que não cumprirem o
esse acordo que foi firmado.
Cabe ressaltar que é responsabilidade de cada
país exportador identificar os riscos da utilização dos
armamentos vendidos.
É também generalizada a preocupação com as
dificuldades que os EUA deverão enfrentar no processo
de autorização do Congresso para ratificar o tratado
que ajudaram a aprovar. Afinal, é notória a influência, é
conhecida a influência do Iobby da arma naquele país,
cuja Constituição assegura o direito ao porte de arma
a seus cidadãos, o que é objeto de grandes debates
que dividem a sociedade norte-americana e que tem
sido alvo de preocupações, de manifestações e ações
do Presidente, grande Presidente, Barack Obama. Será
uma difícil batalha política a aprovação legislativa do
Tratado de Comércio de Armas, portanto, no Congresso americano.
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Vale observar, Sr. Presidente, que o tratado precisa ser ratificado por pelo menos 50 membros da
ONU. Uma vez em vigor, constituirá norma universal
de Direito Internacional Público, a ser respeitada por
todos os países.
Embora se imponha o reconhecimento de que o
Direito Internacional Público, por se aplicar a Estados
soberanos, não raro enfrente dificuldades para se efetivar, a verdade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pela
Voz do Brasil, é que, já a partir de sua aprovação na
terça-feira, por margem tão expressiva, os padrões
que o novo tratado introduz já servirão para que a
sociedade e a opinião pública internacional passem
a se engajar na militância, na cobrança de uma nova
postura por parte dos governos nacionais.
Na prática, alguns dos elementos mais significativos do novo tratado, particularmente a exigência de
transparência e de responsabilização pelas implicações
das vendas de armas e munições, poderão começar a
ser cobrados imediatamente, antes mesmo da entrada em vigor formal do novo instrumento multilateral,
a partir do controle social, cidadão, que nos Estados
nacionais precisam cada vez mais ser intensificados
e implementados.
Entre os mecanismos inovadores, Sr. Presidente,
que o tratado estabelece destaca-se a necessidade de
que as exportações de armamentos e munições sejam
objeto de relatórios circunstanciados que serão regularmente submetidos a instâncias próprias da ONU,
que, por sua vez, divulgará o resultado de suas análises, a veracidade dos relatos, tornando públicas as
listagens com os eventuais violadores, de modo que
a opinião pública nacional e internacional possa não
apenas acompanhar, mas cobrar, cobrar intensamente.
Governos e empresas serão responsáveis pelas informações prestadas, que terão caráter público e que ensejarão responsabilização direta, caso se descumpra o
mandamento de que produtores, vendedores possam
determinar o destino exato e o uso final a ser dado aos
produtos vendidos, assim, limitando a possibilidade de
que armas e munições caiam em poder de criminosos,
terroristas e, de uma forma geral, bandidos.
Para o Brasil, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que é assolado por crescente onda de violência,
que choca a sociedade, causando perdas, angústia,
sofrimento em tantas famílias em nosso País, prejuízos
e devastações, além de muito macular a nossa imagem
mundo afora, o tratado aprovado pela ONU, esta semana, acho eu que deve ser saudado como um passo
significativo. Evidentemente, um passo ainda que não
tem a dimensão daquele de que nós necessitamos,
um passo importante. Mas outros tantos passos terão
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que ser dados. Apesar de reconhecer isso como um
fato importante, é verdade que também é uma decisão insuficiente.
O tratado, enfim, Sr. Presidente, sobre o comércio
de armas, que abrange desde mísseis, tanques, aviões
de combate, até armamento leve, tudo isso é um instrumento de elevado conteúdo civilizatório. É isso que
nós precisamos considerar e precisamos reverberar.
Trata-se de uma oportunidade sem precedentes para
afirmarmos nossa índole pacífica, nossas melhores
tradições de País que prestigia o direito na construção
de um mundo melhor.
Sr. Presidente, é nessa dimensão, é com essa
convicção que, tendo a ONU aprovado esse tratado,
tendo a missão diplomática e nosso País sido protagonistas dessa consolidação, o Congresso Nacional,
o Senado e a Câmara, o Governo Federal, o Poder
Executivo, o Brasil precisa ser um dos primeiros países
a consolidar, a ratificar esse tratado. Por isso, o meu
apelo; por isso faço aqui minha manifestação ao Poder
Executivo, a Sua Excelência, Presidente Dilma, para
que possa rapidamente enviar esse tratado ao Congresso brasileiro, e o Congresso brasileiro, a partir de
suas Casas, da Câmara e do Senado, possa ratificar
esse tratado e, com essa ratificação, firmar mais um
decisivo e definitivo comprometimento na linha, na direção e no caminho da cultura da paz.
É a manifestação, Sr. Presidente, que faço, saudando, de maneira efusiva, esse que considero um
avanço importante, que foi consolidado essa semana
pela Organização das Nações Unidas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Meus cumprimentos, Senador Ricardo Ferraço, pelo
seu pronunciamento, com o brilhantismo de sempre,
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defendendo uma questão internacional, que é a cultura da paz no mundo, mediante essa manifestação da
ONU. Meus cumprimentos a V. Exª. Por isso é que eu
digo que V. Exª é um militante de inúmeras causas e,
claro, dos direitos humanos. Parabéns a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 2/2013 – CTS
Brasília, 4 de abril de 2013
Assunto: Eleição de Vice-Presidente
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que, na presente
data, durante a 2ª Reunião da Comissão Temporária
criada por meio do Requerimento nº 145, de 2012,
destinada a “Debater e propor soluções, no prazo de
noventa dias, ao financiamento do sistema de saúde
do Brasil”, foi eleito como Vice-Presidente deste Colegiado, o Senador Paulo Davim.
Atenciosamente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio de expediente, Relatório de Viagem do Senador
José Agripino, referente ao Requerimento nº 953,
de 2012, de missão, no qual relata as atividades da
missão parlamentar à República Popular da China do
Grupo Parlamentar Brasil-China, no período de 18 a
24 de novembro de 2012.
O expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Relatório:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. GLPMDB nº 139/2013
Brasília, 4 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência, nos termos regimentais, comunico a indicação
do Senador Lobão Filho – PMDB/MA, como membro
suplente da Subcomissão Temporária de Aviação Civil
da Comissão de Infraestrutura.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 112, DE 2013
Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de
2007, que estabelece diretrizes nacionais
para o saneamento básico; altera as Leis
nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036,
de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de
1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio
de 1978; e dá outras providências, com o
objetivo de instituir incentivos e programas
para implantação de sistemas de coleta, armazenamento e utilização de águas pluviais
em condomínios residenciais e comerciais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
IX – desperdício quantitativo de água: volume
de água potável desperdiçado em usos abusivos ou em vazamentos na rede de abastecimento.
.............................................................. ” (NR)
“Art. 36. ..........................................................
........................................................................
Parágrafo único. A cobrança de que trata o caput
sofrerá redução de, no mínimo, 50% (cinquenta
por cento) no caso de condomínios residenciais
ou comerciais e equipamentos hospitalares ou
educacionais que adotarem sistemas de captação e uso de águas pluviais.” (NR)
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Art. 2º A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007,
passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:
“Art. 45-A. Serão implementados programas
de uso racional e de aproveitamento de águas
pluviais, que conterão:
I – ações de educação ambiental voltadas a
disseminar métodos de conservação e de economia de água, com foco em medidas para
diminuir o desperdício;
II – medidas para monitorar e eliminar o desperdício de água tratada decorrente de vazamentos na rede de abastecimento;
III - obrigatoriedade de implantação de sistemas de coleta, armazenagem e uso de águas
pluviais em novas edificações de condomínios
residenciais e comerciais bem como de equipamentos hospitalares e educacionais;
IV – utilização, nas edificações listadas no inciso III, de aparelhos e dispositivos economizadores de água, tais como bacias sanitárias
de volume reduzido de descarga e lavatórios
de volumes fixos de descarga.
Parágrafo único. A água acumulada pelos sistemas descritos no inciso III destina-se a usos que
não requeiram abastecimento a partir da rede
pública de água tratada, tais como rega de áreas
verdes e lavagem de calçadas, pisos e veículos.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
A presente proposição tem por objeto estabelecer diretrizes para incentivar o uso racional de água e
a implantação de sistemas de coleta, armazenamento
e utilização de águas pluviais em novas edificações de
condomínios residenciais e comerciais assim como em
prédios destinados a hospitais e escolas.
A Organização das Nações Unidas (ONU) prevê
que, até 2025, nada menos que 3 bilhões de pessoas
estarão sujeitas a stress hídrico, caso sejam mantidas
as condições atuais de disponibilidade e gestão desse
indispensável recurso natural. A seca que mais uma
vez acomete o Nordeste semi-árido é uma parcela importante e grave desse problema global.
Essa porção do Nordeste é acometida não apenas por uma frequente escassez, mas também por
uma oferta de água extremamente desigual. No Brasil,
a maior disponibilidade hídrica encontra-se na região
Norte, enquanto nos grandes centros urbanos do Sudeste, do Nordeste e do Sul – onde reside a maioria
da população – já se observam problemas de abastecimento de água decorrentes de fatores tais como
consumo intensivo, desperdício, baixa disponibilidade
hídrica e degradação de mananciais.
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Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766,
de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11
de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978;
e dá outras providências.

Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
....................................................................................
....................................................................................
VIII - localidade de pequeno porte: vilas, aglomerados rurais, povoados, núcleos, lugarejos e aldeias,
assim definidos pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
§ 1o (VETADO).
....................................................................................
Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço
público de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os
percentuais de impermeabilização e a existência de
dispositivos de amortecimento ou de retenção de água
de chuva, bem como poderá considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.
Art. 37. Os reajustes de tarifas de serviços públicos
de saneamento básico serão realizados observando-se o intervalo mínimo de 12 (doze) meses, de acordo
com as normas legais, regulamentares e contratuais.
....................................................................................
Art. 45. Ressalvadas as disposições em contrário
das normas do titular, da entidade de regulação e de
meio ambiente, toda edificação permanente urbana
será conectada às redes públicas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita
ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos
decorrentes da conexão e do uso desses serviços.
§ 1o Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de
abastecimento de água e de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos
responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de
recursos hídricos.
§ 2o A instalação hidráulica predial ligada à rede
pública de abastecimento de água não poderá ser
também alimentada por outras fontes.
Art. 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção
de racionamento, declarada pela autoridade gestora de
recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência, com objetivo de cobrir
custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da demanda.
....................................................................................
....................................................................................

O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................

(À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, em
decisão terminativa)

Previsões da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontam para um
agravamento desse quadro, estimando uma elevação
média de 80% na demanda hídrica para os BRICs (sigla
para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), até 2050.
Além do crescimento previsto na demanda, convivemos com índices preocupantes de desperdício. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), seis em cada dez municípios com população
acima de 100 mil habitantes apresentam perdas estimadas entre 20% e 50% do volume de água captada.
De outra parte, o uso inadequado de água potável para limpeza de calçadas, irrigação de áreas
verdes urbanas e descargas sanitárias, entre outras
formas impróprias de utilização, indica que há muito
a avançar no campo das políticas públicas, que incorporem medidas de racionalização do uso da água e
de conscientização da população para a importância
desse recurso. Para tais usos, reservar águas pluviais
seria solução mais racional, inclusive para atenuar o
fluxo da drenagem em situações de chuvas intensas.
Ao estabelecer diretrizes para o uso racional dos
recursos hídricos nas edificações, o que inclui a adoção de sistemas de coleta e aproveitamento de águas
pluviais, o presente projeto pretende contribuir com a
implementação dessas políticas públicas no âmbito
local. Vários municípios têm adotado normas legais
que obrigam a adoção desses dispositivos em novas
construções, a exemplo do Rio de Janeiro, de Curitiba
e de São Paulo, além de diversos municípios de menor
porte. Tais iniciativas indicam a necessidade de que
se harmonize a matéria no âmbito da competência da
União para estabelecer normas gerais de defesa dos
recursos naturais e de proteção do meio ambiente.
A presente iniciativa tem, assim, o sentido de garantir
o abastecimento hídrico de nossas cidades e de promover práticas de uso racional desse precioso recurso. Em
face de sua relevância, contamos com o apoio dos nossos
Pares para o seu aperfeiçoamento e a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador João Durval.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 11.445, DE 5 DE JANEIRO DE 2007
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 113, DE 2013
Altera o art. 7º da Lei nº 9.868, 10 de novembro de 1999, e o art. 482 do Código de
Processo Civil, para admitir a participação
de parlamentar como amicus curiae.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 7º da Lei nº 9.868, de 10 de
novembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 7º ............................................................
§ 2º O relator, considerando a relevância da
matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, observado o prazo fixado
no parágrafo único do art. 6º, a manifestação
de outros órgãos e entidades, por meio de despacho irrecorrível, bem como a manifestação
de parlamentar pertencente ao ente legislativo
competente para a edição da norma jurídica em
questão, por meio de despacho recorrível.” (NR)
Art. 2º O § 3º do art. 482 da Lei nº 5.898, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 482. ........................................................
§ 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá
admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação
de outros órgãos ou entidades, bem como, por
despacho recorrível, a manifestação de parlamentar pertencente ao ente legislativo competente
para a edição da norma jurídica em questão.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O projeto de lei que ora submetemos à apreciação do Senado Federal tem como objetivo alterar a
disciplina do instituto do amicus curiae no processo
civil e nas ações diretas de controle de constitucionalidade, para admitir a participação no debate do tema
jurídico em questão de parlamentar que integre a Casa
legislativa competente para a edição da lei porventura
objeto de tal debate.
Não se trata, por óbvio, no caso do processo civil, de permitir que o parlamentar participe do debate
sobre a lide concreta, sobre os interesses individuais
ou coletivos que são objeto da ação. Trata-se de admitir sua participação quando, no Tribunal, acha-se
em debate a questão jurídica pertinente e, assim, a
interpretação da norma jurídica elaborada pela Casa
Legislativa a que pertence o parlamentar.
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Sabe-se da legitimidade das Mesas da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal, assim como de
Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, para propor ações de inconstitucionalidade ou ações declaratórias de constitucionalidade,
nos termos das leis que ora se pretende alterar.
Entretanto, as mesas das casas legislativas são
chamadas apenas, nessas questões, para informar e
defender a norma sob apreciação, e não para opinar
com mais ampla liberdade a esse respeito.
Sobretudo, e principalmente, essa competência
exclui o parlamentar individualmente considerado, e
este pode, certamente, dar uma contribuição de relevo ao debate jurídico, contribuindo, de forma relevante, para o deslinde de matéria objeto da ação judicial.
Não se institui, na norma ora proposta, uma inovação absoluta: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nos autos da ADI nº 2004002008459/7, mediante
decisão do relator, Desembargador Edson A. Smaniotto, em 22 de dezembro de 2005, decidiu que o parlamentar integrante da Câmara Legislativa do DF tem
legitimidade para participar
como terceiro interveniente – amicus curiae – nas
ações que discutam a constitucionalidade de lei distrital.
Essas são as razões por que solicitamos aos
eminentes pares a devida atenção para a proposição
que ora apresentamos, assim como as medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento e aprovação pelo
Senado Federal.
Sala das Sessões, – Senador João Costa.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999
Dispõe sobre o processo e julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade
Seção I
Da Admissibilidade e do Procedimento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade
....................................................................................
Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros
no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá,
por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo
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fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros
órgãos ou entidades.

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

LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

Justificação

Institui o Código de Processo Civil.

Conforme o ordenamento jurídico em vigor, o controle de constitucionalidade de norma jurídica alcança
a lei e os atos normativos do poder público. Ocorre, entretanto, que o contrato, muitas vezes, pode se revestir
de uma natureza ampla, geral, e afetar a muitos, além
dos próprios envolvidos em sua celebração.
Ademais, são correntes, no mundo real, os chamados
contratos de adesão, de cuja elaboração um dos signatários não participa, pois a ele apenas adere, na condição
de consumidor de um bem ou de um serviço. Essas razões apontam no sentido da razoabilidade de se alterar a
legislação para permitir o controle de constitucionalidade
de contratos, quando este assuma a natureza geral.
Sabe-se que a obrigação pode resultar da vontade do Estado, que se expressa por meio de lei ou
ato normativo do poder público ou da vontade do contratante. Tanto a vontade do Estado como a vontade
do contratante, na condição de fontes de obrigação,
produzem norma jurídica: a norma jurídica estatal e
a norma jurídica contratual, respectivamente. Assim
como fez em relação à norma jurídica estatal, Kelsen
também atribuiu vigência à norma jurídica contratual,
ou seja, limite temporal de validade e obrigatoriedade.
A mais significativa diferença entre a norma jurídica estatal e a norma jurídica contratual é o fato de
nessa, em regra, os sujeitos vinculados terem participado da sua criação. Já na norma estatal, também em
regra, o sujeito alvo de seu comando não tem qualquer
espécie de participação direta em sua criação, exceto
se se tratar de parlamentar, chefe do Poder Executivo,
dentre outras, que, nessa condição, tenham participado
do respectivo processo legislativo ou de sua elaboração.
Enquanto a lei ou ato normativo é fonte imediata
da obrigação e produz efeito erga omnes, a norma jurídica contratual é fonte mediata e normalmente produz
efeito inter partes. Atualmente, porém, não é incomum
que a norma jurídica contratual imponha direitos e deveres aos contratantes e a terceiros estranhos à relação contratual, podendo, nas hipóteses de contrato
de massa que envolvem interesses difusos, impor,
inclusive, efeitos erga omnes.
Com isso, enquanto a sanção, ou atos de coerção
decorrentes da violação da norma jurídica estatal, é
dirigida, em tese, contra todos ou contra um grupo, na
norma jurídica contratual, essa mesma sanção é, quase
sempre, dirigida contra o contratante – que pode ser
um grupo – que, após ter celebrado um contrato, a ele
se opõe ou deixa de arcar com o prejuízo causado por
essa conduta. Se a norma jurídica contratual produz

....................................................................................
Art. 482. Remetida a cópia do acórdão a todos
os juízes, o presidente do tribunal designará a sessão
de julgamento.
....................................................................................
§ 3o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá
admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de
outros órgãos ou entidades.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 114, DE 2013
Altera a Lei nº 9.868, de 10 de novembro de
1999 que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal
e a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que institui o Código de Processo Civil, para
admitir o controle de constitucionalidade da
norma jurídica contratual de caráter geral,
nas condições que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso I do art. 3º da Lei nº 9.868, de 10
de novembro de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ............................................................
........................................................................
I – o dispositivo da lei, do ato normativo ou da
norma jurídica contratual de caráter geral impugnados e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O caput do art. 480 da Lei nº 5.869, de 11
de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 480. Arguida a inconstitucionalidade de
lei, de ato normativo do poder público ou da
norma jurídica contratual de caráter geral, o
relator, ouvido o Ministério Público, submeterá
a questão à turma ou câmara, a que tocar o
conhecimento do processo.
.............................................................. ” (NR)
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efeitos sobre terceiros, há a possibilidade de ela sofrer
oponibilidade externa, maxime se o contrato envolver
interesses transindividuais: individuais homogênios
(socialmente relevantes), coletivos (de interesse de
grupo, classe ou categoria) e difusos (difundidos por
toda a sociedade ou comunidade).
Segundo essa hipótese, a norma jurídica contratual pode ter caráter individual ou geral. Ao contrário do
primeiro, o segundo obriga um ou ambos os contratantes a um número indeterminado de prestações ou de
prestações e contraprestações. É o caso, por exemplo,
do plano de saúde, no qual a seguradora se compromete a pagar todas – ou quase todas – as despesas
que o segurado faça com tratamentos de sua saúde.
Os contratantes detêm uma função criadora de
norma jurídica contratual. Em caso de discrepância com
relação à sua interpretação, ao intérprete caberá, apenas,
a opção entre a vontade real e a exteriorizada, de acordo
com a opção feita pelo ordenamento jurídico respectivo.
No Direito brasileiro, diante da dúvida, deve-se
buscar a verdade real, uma vez que nas declarações
de vontade, se aterá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem. Esse voluntarismo pretende
suprir o eventual vazio da norma jurídica. A vontade
real ou exteriorizada, entretanto, somente será aferida pelo intérprete caso esteja em um espaço livre
a preencher-se, com maior ou menor apreciação ou
avaliação autônoma. Nesse aspecto, a norma jurídica contratual assemelha-se à norma jurídica estatal,
distinguindo-se, no entanto, pelo fato de, na interpretação da norma jurídica estatal, o intérprete buscar a
mens legis (no passado, preferia a mens legislatoris),
e na norma jurídica contratual buscar a vontade real.
No que se refere à interpretação da Constituição
– enquanto parâmetro jurídico – Kelsen, ao alinhavar
seus estudos sobre a construção escalonada das
normas, já sustentava que entre a Constituição e as
normas inferiores é estabelecida uma relação dispositiva, estipulativa ou de vinculação, segundo a qual a
norma mais alta vincula o conteúdo e o procedimento
de produção inferior. Tal determinação, todavia, não é
absoluta, porquanto, segundo Kelsen, a norma mais
alta nem sempre vincula o ato mediante o qual ela se
aplica, havendo um espaço livre a preencher-se de
apreciação ou avaliação autônoma.
Diferente do direito público – que se desenvolve
entre um sujeito supra-ordenado e um sujeito subordinado ou entre o Estado e o súdito –, a relação de
direito privado sempre representou uma relação entre
sujeitos em posição de igualdade. Nessa condição, a
norma jurídica contratual dispensava seu controle de
constitucionalidade pelos órgãos do Poder Judiciário.
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Ocorre, porém, que, nas últimas décadas, com a
massificação de contratos quase sempre de adesão,
observou-se um súbito rompimento dessa posição de
igualdade que se transformou, a exemplo do que já
ocorria no Direito Público, numa relação de poder ou de
domínio. Nessa relação, uma das partes contratantes,
na condição de mais forte, age de forma desumana
e com total desrespeito aos direitos constitucionais e,
de forma especial, à dignidade da parte mais fraca.
Assim como os órgãos do Estado, a norma jurídica contratual de caráter geral também está vinculada a
uma ordem de valores que tem na proteção à liberdade
e à dignidade humana o objetivo maior de todo Direito.
Se Direito e Estado são a mesma coisa – entendimento
comum é que o sejam – o Estado jamais atingirá seus
objetivos, caso a norma jurídica contratual não esteja vinculada à referida ordem de valores. Portanto, nada justifica
sua exclusão, a ponto de conduzir-se à possibilidade de
ela escapar ao controle judicial de constitucionalidade.
Na atualidade, acredita-se que alguns contratos
de massa, por exemplo, como os de seguros privados,
bancários, consórcio, cartões de crédito, financiamento habitacional, empréstimo consignado, energia e
telecomunicações, cujas cláusulas, quase sempre de
adesão, atingem mais de cem milhões de brasileiros. Por outro lado, sabe-se que há leis, em sentido
formal, que não atingem um milésimo por cento desse
número, ou seja, mil pessoas. Com isso, nada justifica
a submissão das leis ou atos normativos do poder público à jurisdição constitucional e a exclusão da norma
jurídica contratual a essa mesma jurisdição.
Atualmente, com a mundialização de mercados
e a conseqüente ampliação dos horizontes contratuais, com a desigualdade nas relações contratuais e
com a massificação dos contratos – diante de uma
submissão dos mais fracos ao poder dos mais fortes,
cada vez mais intensa –, é preciso redefinir as razões
que justificaram a criação da jurisdição constitucional
no âmbito dos órgãos do Estado, a fim de estendê-la
à norma jurídica contratual.
São essas razões para apresentação deste projeto, esperando contar com a aprovação dos nossos Pares
Sala das Sessões, – Senador João Costa, (PPL/
TO).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 9.868, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999
Dispõe sobre o processo e julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade e da
ação declaratória de constitucionalidade
perante o Supremo Tribunal Federal.
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CAPÍTULO II
Da Ação Direta de Inconstitucionalidade

CAPÍTULO II
Da Declaração de Inconstitucionalidade

Seção I
Da Admissibilidade e do Procedimento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade

Art. 480. Argüida a inconstitucionalidade de lei
ou de ato normativo do poder público, o relator, ouvido o Ministério Público, submeterá a questão à turma
ou câmara, a que tocar o conhecimento do processo.

....................................................................................
Art. 3o A petição indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação
a cada uma das impugnações;
LEI No 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO
Nº 262, DE 2013
Requeiro, com fundamento nos termos regimentais, em aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012,
de criação da Comissão de Juristas com a finalidade
de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e Mediação, instituída pelo Ato do Presidente nº 36, de 2012,
que o referido colegiado passe a ser composto por 22
(vinte e dois membros).
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Rodrigues.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência recebeu o Ofício nº 516, de 2013 (nº
8.936/2013, na origem), do Ministro de Estado Chefe
da Controladoria-Geral da União, informando que estão
disponibilizados, no sítio eletrônico daquele Órgão, os
relatórios de fiscalização da 37ª Etapa do Programa
de Fiscalização a partir de Sorteios Públicos.
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO Nº 516, DE 2013
Ofício nº 8.936/2013/GM/CGU-PR
Brasília, 22 de março de 2013
Assunto: Programa de Fiscalização a partir de Sorteios
Públicos – 37ª Etapa
Senhor Senador,
Ao cumprimentá-lo, informo a Vossa Excelência que estão disponibilizados no sítio eletrônico da
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Controladoria-Geral da União http://www.cgu.gov.br/
sorteios/index 1.asp) os Relatórios de Fiscalização
contendo os resultados das ações de controle correspondentes à 37ª Etapa do Programa de Fiscalização
a partir de Sorteios Públicos.
2. Devo esclarecer que os Relatórios de Fiscalização, estão segmentados em três
partes, sendo:
a) Sumário Executivo com as informações essenciais sobre as fiscalizações realizadas;
b) Capítulo Um, onde estão evidenciadas constatações de campo que apresentam situações as quais
demandam a adoção de medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria
da execução dos Programas de Governo, ao ressarcimento de recursos públicos aplicados indevidamente
ou, se for caso, à instauração da competente Tomada
de Contas Especial. Tais medidas serão monitoradas
pela Controladoria-Geral da União;
c) Capítulo Dois, composto por situações evidenciadas nas fiscalizações para conhecimento dos
Ministérios repassadores de recursos federais que não
exigem providências corretivas isoladas por parte desses gestores, e que portanto, não serão monitoradas
pontualmente por esta Controladoria.
3. Observo que os relatórios da espécie, decorrentes do exercício das funções constitucionais do controle
interno, destinam-se, originalmente, aos órgãos da Administração Pública Federal, gestores dos programas
fiscalizados, para ciência e adoção das providências
necessárias nas situações constantes do capítulo um
do documento, e encerram, por vezes, apenas indícios
de falhas ou irregularidades.
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4. Ressalto que os resultados estão sendo enviados também aos Prefeitos Municipais, para conhecimento e adoção das providências cabíveis no
âmbito das competências desses Municípios, no que
respeite às providências determinadas pelos gestores
de programas federais e às constatações contidas no
capítulo dois.
Atenciosamente, – Jorge Hage Sobrinho Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu,
do Secretário de Governo da Prefeitura do Município
de São Bernardo do Campo, o Ofício n° 2-0140/2013SG-A, de 18 de março de 2013, que encaminha cópia
de documentação do respectivo Fundo Municipal de
Saúde.
O ofício será publicado no Diário do Senado Federal de 5 de abril do corrente.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 2-0140/2013-SG-A
São Bernardo do Campo, 18 de março de 2013
Assunto: Encaminha documentação do Fundo Municipal de Saúde
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao que determina o artigo 12
da Lei nº 12.438, de 6 de julho de 2011, encaminhamos para conhecimento desse Senado, cópia da documentação de apresentação das Plenárias de Prestação de Contas dos recursos do Fundo Municipal de
Saúde, referentes ao 2º quadrimestre de 2012, a qual
foi realizada em 25 de setembro de 2012 às 15h, no
19º andar do Paço Municipal São Bernardo do Campo e ao 3º quadrimestre de 2012 ocorrida em 26 de
fevereiro de 2013 às 15h, no Campus Vergueiro da
Faculdade Metodista.
Atenciosamente, José Albino de Melo, Secretário de Governo.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os ofícios que acabam de ser lidos vão à publicação
e serão remetidos a Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Os Srs. Senadores Eduardo Amorim, Ciro Nogueira
e a Srª. Senadora Angela Portela enviaram discursos
à Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV
Senado, todos que nos acompanham pelas redes sociais,
Hoje, em Audiência Pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática,
o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco
Antônio Raupp, nos trouxe a agenda de prioridades e
ações da sua pasta para o biênio 2013/2014, além de
dados e da execução da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e Programas de Desenvolvimento da Indústria Brasileira.
Na oportunidade, o Ministro destacou a participação de empresas, inclusive estrangeiras, e do BNDS no
financiamento de programas apoiados pelo Ministério e
citou, ainda, a transversalidade das iniciativas, ou seja, a
participação de vários ministérios e secretarias, a exemplo
do Inova Empresa, lançado pelo Governo Federal no último dia 14 e que prevê investimentos de quase 33 bilhões
de reais, para impulsionar a produtividade e a competitividade da economia por meio da inovação tecnológica.
E por falar em inovação tecnológica, ponderei sobre
uma idéia, mais que uma idéia, um sonho. O sonho de
tornar os Agentes Comunitários de Saúde, verdadeiros
Agentes de Cidadania. E, para que esse sonho se torne
realidade, sugeri ao Ministro Raupp, que, através da sua
pasta, fosse criada a possibilidade do desenvolvimento
de um software para ser utilizado em palmtops, onde
os -hoje - Agentes Comunitários de Saúde passariam a
coletar, também, dados referentes à educação, programas sociais do governo nos quais essas famílias estejam
cadastradas, dentre outras informações de interesse da
União, dos Estados e dos Municípios, no sentido de um
melhor monitoramento de suas ações.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, atualmente,
existem mais de 253 mil agentes comunitários de saúde
em todo Brasil, agora imaginem todo esse contingente de
profissionais que, além de atuarem com ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação
de doenças e manutenção da saúde das comunidades,
tenha como armazenar e enviar dados referentes a outras áreas, diretamente para os órgãos competentes?
Imaginem, a transmissão desses dados online,
chegando diretamente às secretarias competentes no
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âmbito da administração municipal e estadual e das
secretarias dos ministérios envolvidos nos programas
onde o mapeamento fosse realizado.
Poderíamos saber se os programas na esfera
da saúde, educação e sociais estariam sedo efetivos
para a população ou não; onde estavam funcionando
de maneira satisfatória e onde, exatamente, estavam
falhando. Dessa maneira teríamos um monitoramento
em tempo real das ações governamentais nessas áreas, tão específicas e tão cheias de especificidades e,
sobretudo, de importância extrema para a população.
Dessa maneira, Srªs e Srs. Senadores, teríamos
a tecnologia de ponta atuando diretamente em favor do
povo brasileiro, trazendo dados e apontando necessidades e acertos, para que as ações governamentais seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal - possam
ser otimizadas e os resultados esperados alcançados
de maneira mais ágil e transparente.
O Ministro Raupp gostou a acolheu a nossa idéia,
o nosso sonho e, daqui, torço para que possamos vê-lo, em campo, num breve período de tempo.
Muito obrigado.
O SR. CIRO NOGUEIRA (Bloco/PP – PI. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, estamos aqui, mais uma
vez, comemorando esta data tão importante que é o
Dia Mundial da Saúde. A cada ano, no dia 7 de abril é
comemorado o aniversário da criação da Organização
Mundial da Saúde, em 1948. Aproveitando a data, a
OMS escolhe um tema que deve merecer a atenção das
autoridades de saúde e da população de todo o mundo.
O tema deste ano é o combate à hipertensão,
mais popularmente conhecida como pressão alta, que
aumenta consideravelmente o risco de ataques cardíacos, derrames e insuficiência renal. Sem controle, a
hipertensão também pode causar cegueira, arritmias
e insuficiência cardíaca.
A hipertensão não foi eleita por acaso como o
tema deste ano para o Dia Mundial da Saúde: as proporções desse sério problema de saúde são alarmantes
mundo afora. Pelo menos um em cada três adultos no
mundo sofre de hipertensão. A idade faz aumentar essa
proporção: metade das pessoas entre 50 e 60 anos
são hipertensas, o que provoca metade das mortes
por derrames ou doenças cardíacas. De acordo com
as estatísticas disponíveis, esse problema foi a causa
direta de 7,5 milhões de mortes em 2004, algo como
13% da mortalidade global.
Embora tenha como finalidade principal reduzir o
número de ataques cardíacos e derrames, o Dia Mundial da Saúde tem objetivos bastante específicos: conscientizar sobre causas e consequências da hipertensão;
estimular as pessoas a abandonar comportamentos que
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causam a hipertensão e a controlar sua pressão arterial
regularmente; aumentar o número de postos de controle
de pressão arterial; e estimular as autoridades a criar
ambientes favoráveis a comportamentos saudáveis.
Trata-se, como se pode notar, de um tema mais
que relevante. No Brasil, levantamento do Ministério da
Saúde, realizado em 2012, revelou que a hipertensão
arterial atinge 22,7% da população adulta brasileira. O
diagnóstico em mulheres é mais comum do que entre
os homens: a proporção entre elas é de 25,4%, contra
19,5% entre os homens.
A frequência da doença avança com o passar dos
anos. Se entre 18 e 24 anos, apenas 5,4% da população brasileira relatou ter sido diagnosticada hipertensa,
aos 55 anos a proporção é dez vezes maior, atingindo
50,5% da população estudada. A partir dos 65 anos, a
pressão alta é encontrada em 59,7% dos brasileiros. A
maior frequência de diagnóstico em mulheres ocorre
em todas as faixas etárias.
Felizmente, o Governo Federal tem dedicado atenção ao problema e instituído vários programas de prevenção e tratamento da hipertensão. No que diz respeito à
prevenção, destacam-se os acordos feitos com a indústria alimentícia para a redução dos níveis de sódio nos
alimentos prontos. Graças a esse tipo de ação, estima-se a redução do consumo de 3 mil 957 toneladas de
sódio até 2014 apenas no caso do pão francês.
Outra ação importante de prevenção é o Programa
Academias da Saúde, que prevê a criação de espaços
equipados para a realização de atividades físicas, com
acompanhamento profissional e em sintonia com as
unidades básicas de saúde.
Somente no primeiro ano desse Programa, mais
de sete mil propostas foram inscritas em todas as unidades da Federação. Pesquisas do Ministério indicam que
a disponibilidade de espaços públicos para a prática de
exercícios eleva em até 30% a frequência de atividades
físicas nas comunidades em que estão esses espaços.
No que diz respeito ao tratamento da hipertensão, a
distribuição gratuita de remédios à população tem números
expressivos. Em apenas um ano do Programa Saúde Não
Tem Preço, 6,9 milhões de hipertensos tiveram acesso a
medicamentos gratuitos nas mais de 20 mil farmácias e
drogarias privadas credenciadas pelo Programa.
Quero assinalar, ainda, a preocupação desta Casa
com o volume de gastos dos pacientes que necessitam comprar remédios controlados e de uso contínuo,
como, aliás, é o caso dos hipertensos, que não podem
prescindir de medicação. Para amenizar a alta despesa que têm essas pessoas, há um projeto de minha
iniciativa – o PLS 12/2011 – que altera a legislação do
Imposto de Renda da Pessoa Física para permitir a
dedução de despesas com medicamentos controlados.
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Essa proposta está na CCJ, tramitando em conjunto com diversos outros projetos que tratam de abatimento no imposto de renda, aguardando designação
de relator. A aprovação dessa matéria será, certamente,
uma grande conquista do cidadão brasileiro.
Temos ainda temos muitos problemas sérios de
saúde a resolver em nosso País e há muito trabalho a
ser feito pelas autoridades.
Existem problemas crônicos, que há muito assolam a população, como a doença de Chagas, a malária,
a febre amarela, a dengue e, por incrível que pareça,
ainda a tuberculose.
Os números disponíveis sobre a dengue no Brasil
mostram que, neste início de ano, o número de casos
quase triplicou em relação ao mesmo período de 2012.
Até 16 de fevereiro, haviam sido registrados 204 mil 650
casos, contra 70 mil 489 notificados em 2012, um aumento de 190%! Felizmente, as mortes e os casos graves
diminuíram: 33 pessoas morreram este ano, contra 41
no ano passado. Os casos graves da doença somaram
324, número bem menor que os 577 do ano passado.
Em nosso Estado, o Piauí, também há, felizmente,
redução do número de casos da doença neste início de
2013. São 977 notificações neste ano, o que significa uma
redução de 70,8% em relação a 2012, de acordo com
dados da Secretaria de Saúde do Estado. Contudo, deve
permanecer o alerta, já que, apenas na última semana
medida, houve um aumento de 201 casos da doença.
Atenção especial também é requerida, em nosso
Estado, pela tuberculose. De acordo com dados do Ministério da Saúde, 848 novos casos de tuberculose foram registrados em 2011 no Piauí, que ficou, assim, em
último lugar na região Nordeste e na vigésima primeira
posição entre os Estados brasileiros. Com isso, o Piauí
fica em situação semelhante à do Brasil em relação aos
22 países com o maior número de casos da doença:
somos o décimo sétimo colocado desse triste ranking.
Como se não bastasse a existência dessas endemias, a população do Piauí vive agora as agruras
da seca, uma catástrofe em si, que traz consigo outros
problemas graves para a população do nosso Estado,
como a desnutrição e as doenças causadas pelo consumo de água contaminada ou pela falta dela.
Já acumulando dois períodos, a seca castiga,
hoje, mais de um milhão de pessoas em 203 dos 224
municípios do Piauí. Ali, além de todos os danos, a
população também enfrenta problemas respiratórios,
notadamente as crianças. Doenças como sinusite, rinite alérgica e asma estão entre as mais frequentes e
exigem atenção das autoridades, o que nem sempre
ocorre. As medidas anunciadas nem sempre chegam
a tempo, se é que chegam, de fato.
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Como se vê, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras, Senhores Senadores, há muito que fazer em
matéria de melhorar as condições de saúde da população piauiense, em particular, e da brasileira em geral.
Há doenças que sequer deveriam existir hoje em dia,
mas seguem castigando nossa população, como se
ainda vivêssemos no século retrasado.
Aproveito, assim, a passagem do Dia Mundial da
Saúde para conclamar nossas autoridades a agir com
firmeza e determinação na erradicação desses males
que ainda hoje adoecem e matam brasileiros, principalmente os mais pobres, quando são perfeitamente evitáveis, como ocorre no chamado mundo desenvolvido.
De nossa parte, estaremos sempre prontos a
colaborar, nos limites da nossa atuação parlamentar,
para o combate a essa miséria com a qual não devemos mais conviver, se desejamos, de fato, um Brasil
mais forte, mais justo e mais feliz.
Muito obrigado.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, irá, finalmente, à votação,
na próxima quarta-feira (10/04/2013), em segundo turno, no plenário da Câmara dos Deputados, a Proposta
de Emenda À Constituição (PEC) nº 111, de 2011, de
autoria da deputada Dalva Figueiredo (PT-AP), que
permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima, integrar o quadro em
extinção da administração federal.
A decisão sobre a colocação deste tema em votação, senhores senadores, se deu hoje (04/04/2013),
depois de uma audiência que nós, membros das bancadas de Roraima e do Amapá, tivemos com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Ideli
Salvatti. Na oportunidade, explicamos tecnicamente,
para a ministra e para técnicos do governo federal, que
a aprovação da PEC 111/2011, da forma como está,
não onera os cofres públicos, conforme foi suscitado
por setores contrários à proposta.
Para os senhores tomarem conhecimento, a PEC
111/2011 propõe a alteração no artigo 31 da Emenda
Constitucional nº 19/98, visando incluir no quadro em
extinção do Governo Federal os servidores que trabalhavam nos estados do Amapá e de Roraima, no período de outubro de 1988 a outubro de 1993, quando
houve de fato a instalação desses estados.
O governo temia que esta inclusão trouxesse mais
custos à folha de pagamento dos servidores públicos
federais. Porém, munidos de cálculos federais, os técnicos do governo estudaram os dados que apresentamos,
e, após fazerem as contas, chegaram à conclusão de
que o pleito que formulamos, pode, sim, ser atendido.
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Foi assim que entramos em entendimento e ficou
definido que a PEC 111/2011 irá mesmo à votação no
plenário da Câmara dos Deputados, na próxima quarta-feira, em segundo turno. Isto porque, esta proposta
de emenda à Constituição já foi votada, em primeiro
turno, em março último na Câmara dos Deputados,
quando obteve 388 votos favoráveis, apenas três votos
contrários e uma única abstenção.
Se aprovada na sua integralidade, esta PEC irá
regularizar, de forma definitiva, uma pendência que o
governo federal tem com os servidores estaduais e
municipais dos dois estados, admitidos, à época, com
autorização oficial. Aliás, não estamos pleiteando nada
impossível. Servidores de Rondônia, já conquistaram
este direito, com a aprovação da Emenda Constitucional
nº 60/2009, que já se encontra em processo de regulamentação. Acredito, nobres pares, que, a aprovação
da PEC 111/2011 representará o reconhecimento deste
Congresso Nacional, aos servidores do Amapá e Roraima, pelos relevantes serviços que prestaram aos dois
ex-territórios, no período de transição destes para Estado.
A inclusão da PEC 111/2011 na pauta do Congresso
Nacional tem sido possível, graças à articulação vimos
fazendo, desde o ano passado, junto os presidentes das
duas Casas Legislativas – Câmara dos Deputados e do
Senado Federal –, aos líderes do governo no Parlamento
e aos ministros de Estado. Se for aprovada na próxima
quarta-feira, em segundo turno, a PEC 111/2011 virá para
este Senado Federal, e, aqui, teremos a responsabilidade de reconhecer este direito pelo qual há muito tempo
lutam os servidores do Amapá e de Roraima.
De 2011 até agora, tem sido intensa a articulação
das bancadas de Roraima e Amapá em prol da tramitação desta PEC, aqui no Congresso Nacional. Em
2012, por exemplo, ao lado da deputada federal Dalva
Figueiredo, e em conjunto com a bancada de Roraima,
levamos ao conhecimento do Deputado Arlindo Chinaglia (PT/SP), à época, líder do Governo Federal na
Câmara dos Deputados, pedimos prioridade máxima
para a votação desta PEC. A mesma articulação política fizemos junto ao senador José Sarney (PMDB/
AP), então presidente do Senado.
Também em 2012, houve um diálogo entre a
bancada do Amapá e Roraima e o Deputado Henrique Eduardo Alves, atual presidente da Câmara dos
Deputados. A pauta, como não poderia deixar de ser,
foi a apresentação do pedido de prioridade para a inclusão desta PEC na pauta do plenário da Câmara.
Portanto, o acordo firmado em fevereiro e na
audiência de hoje, para que a PEC 111 seja votada,
impreterivelmente, este ano, teve como embrião as
reuniões realizadas ainda em 2012; todas elas, com
o empenho dos parlamentares de Roraima e Amapá.
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A PEC 111/2011, da companheira Dalva Figueiredo, foi muito bem recebida pelos beneficiários, exatamente porque vem ampliar o alcance da reivindicação,
conferindo o direito ao enquadramento federal até o
ano de 1993, dos servidores do Amapá e de Roraima.
Ampla e bem fundamentada, a PEC 111/2011, não enfrentou resistência nem entre os servidores, nem na
Câmara e nem tampouco aqui no Senado. Ademais,
esta PEC se respalda em um pleito formulado em um
encontro do Fórum Sindical, realizado no Amapá, em
2011. Presente a este Fórum, a deputada teve a sensibilidade de perceber o clamor dos servidores que seriam prejudicados, caso vigorassem as propostas que
tratam de enquadrar servidores contratados até 1991.
Portanto, Srs. Senadores, Tenho orgulho de fazer parte deste processo de luta dos servidores dos
extintos territórios do Amapá e Roraima, que há muito
tempo lutam para conquistar este direito.
Era o que tinha a falar hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Vamos encerrar a sessão. Eu só quero agradecer a
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visita que recebi hoje aqui, presidindo os trabalhos,
representando a Câmara Legislativa do DF, aqui da
Capital Federal, do Deputado Chico Leite, que veio
nos convidar para participar, no próximo dia 18 de abril,
de um debate na assembleia sobre democracia representativa, transparência e votos secretos. Eu acabei
confirmando com o Deputado Chico Leite; estarei no
debate e agradeço aos Deputados Distritais que nos
convidaram. E, nesse mesmo dia, farei um debate semelhante com vereadores, Senador Ricardo Ferraço,
aqui no plenarinho do Sindilegis, também sobre democracia, direitos humanos e a situação dos vereadores
no Brasil. À noite, então, viajo para o Rio Grande, onde
terei um debate, na Fiergs, sobre a questão da segurança no trabalho, promovido pelos técnicos dessa área.
Com essa pequena informação, encerramos a
sessão no dia de hoje.
Que Deus abençoe a todos.
(Levanta-se a sessão às 20 horas e 11 minutos.)
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