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SUMÁRIO
1 – LEGISLAÇÃO E ATOS NORMATIVOS
1.1 – ATO DO PRESIDENTE DO SENADO
FEDERAL
Nº 11, de 2013..............................................
2 – ATA DA 52ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 17 DE ABRIL DE 2013..............
2.1 – ABERTURA.........................................
2.2 – EXPEDIENTE......................................
2.2.1 – Mensagem da Presidente da República
Nº 27/2013-CN (nº 153/2013, na origem),
encaminhando o Projeto de Lei nº 2, de 2013-CN,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2014 e dá outras
providências. Estabelecimento de calendário para
tramitação da matéria (vide item 5.1). ..................
2.2.2 – Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY – Registro do
transcurso de dezessete anos do massacre ocorrido
em Eldorado dos Carajás-PA; e outros assuntos.......
SENADOR JOÃO ALBERTO SOUZA – Comemoração pelos 93 anos de emancipação política
da cidade de Bacabal-MA.......................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Preocupação com a falta de fiscalização sanitária nos
abatedouros e frigoríficos do País..........................
SENADOR ALVARO DIAS – Registro de audiência com o Presidente do STF para tratar de
questões referentes a conflitos fundiários envolvendo áreas indígenas; e outro assunto.................
SENADOR CRISTOVAM BUARQUE – Inconformismo com o modelo de políticas públicas
voltadas à educação infantil. ..................................
SENADOR ACIR GURGACZ, como Líder –
Defesa da redução da maioridade penal para dezesseis anos; e outro assunto.................................
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Registro
da apreciação, pelo STJ, de ação impetrada pelo Estado do Amazonas contra a Petrobras; e outro assunto..
2.2.3 – Leitura de requerimentos
Nº 330, de 2013, de autoria de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013. .............................................
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Nº 331, de 2013, de autoria de Líderes, solicitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara
nº 160, de 2009. ....................................................
2.2.4 – Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR VALDIR RAUPP – Satisfação com
a aprovação, nesta Casa, do Estatuto da Juventude;
e outro assunto.......................................................
SENADOR IVO CASSOL – Defesa da aprovação de projeto que prevê a redução da maioridade
penal para dezesseis anos.....................................
SENADOR ALFREDO NASCIMENTO, como
Líder – Preocupação com o aumento da inflação
no País. ..................................................................
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder – Reconhecimento da importância do poder público na
proteção dos índios do País...................................
SENADORA LÍDICE DA MATA – Alegria com
a aprovação, na Câmara dos Deputados, da criação
da Universidade Federal do Sul da Bahia; e outro
assunto. .................................................................
2.2.5 – Parecer
Nº 252, de 2013, da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, sobre a Mensagem nº 21, de 2013. .......
2.2.6 – Leitura de requerimentos
Nº 332, de 2013, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando autorização para
desempenho de missão parlamentar em 21 e 22
do corrente. ............................................................
Nº 333, de 2013, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando autorização para
desempenho de missão parlamentar no período de
28 a 30 do corrente. ...............................................
2.3 – ORDEM DO DIA
2.3.1 – Item 14 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 157, de 2013, de autoria do
Senador Jayme Campos, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 196, de
2007, dos Projetos de Lei do Senado nºs 431, de
2003, e 150, de 2009, a fim de que tenha tramitação
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autônoma (disposições sobre rótulos de bebidas).
Aprovado...............................................................
2.3.2 – Item 15 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 161, de 2013, de autoria
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). Aprovado. ..
2.3.3 – Leitura de requerimento
Nº 334, de 2013, de autoria do Senador Gim,
solicitando a oitiva da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado nº 105,
de 2012. Aprovado. ..............................................
2.3.4 – Item 16 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 169, de 2013, de autoria
do Senador José Agripino solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2010, além das
Comissões constantes do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (Veiculação de mensagens contra exploração
sexual e o uso seguro da Internet). Aprovado........
2.3.5 – Item 17 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 170, de 2013, de autoria do
Senador José Agripino, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 332, de 2010, além das Comissões constantes do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (Veiculação de mensagens contra exploração
sexual e o uso seguro da Internet). Aprovado..........
2.3.6 – Item 18 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 173, de 2013, de autoria do
Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 90, 180, 298
e 540, de 2007; 265 e 482, de 2008; 12, 128, 229,
230, 243, 315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e
719, de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012;
todos Complementares, por regularem matéria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal). Aprovado....
2.3.7 – Item 19 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 190, de 2013, de autoria do
Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 525, de 2009, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (equipamento pedagógico em escolas da
educação básica). Aprovado.................................
2.3.8 – Item 20 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 192, de 2013, de autoria do
Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 242, de 2007-Complementar
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(tramitando em conjunto com os Projetos de Lei do
Senado nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90,
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012-Complementares), além das Comissões constantes do
despacho de distribuição, seja ouvida, também, a de
Constituição, Justiça e Cidadania (atividades passíveis de aderirem ao Simples Nacional). Aprovado..
2.3.9 – Item 21 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 204, de 2013, de autoria do
Senador Lobão Filho, solicitando o desapensamento
do Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2012, dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005; 40 e
106, de 2007; 143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57,
75 e 99, de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado
nºs 42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340, de
2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55, 125, 180,
274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460,
463 e 470, de 2011; 90, 97, 209 e 371, de 2012,
a fim de que tenha tramitação autônoma (altera a
Lei dos Juizados Especiais Cíveis e o Código de
Defesa do Consumidor). Aprovado.......................
2.3.10 – Item 22 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 217, de 2013, de autoria do
Senador Walter Pinheiro, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 85, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (proibição
da cobrança de roaming nacional ou adicional por
chamada). Aprovado.............................................
2.3.11 – Item 23 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 230, de 2013, de autoria do
Senador Delcídio do Amaral, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012, além das
Comissões constantes do despacho de distribuição,
seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (veda comércio de refeição rápida acompanhada de objeto de apelo infantil). Aprovado......
2.3.12 – Item 24 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 262, de 2013, de autoria
do Senador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando,
em aditamento ao Requerimento nº 702, de 2012,
que a Comissão de Juristas criada com a finalidade de elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e
Mediação, passe a ser composta por vinte e dois
membros. Aprovado..............................................
2.3.13 – Item 25 (Inversão da pauta com
aquiescência do Plenário)
Requerimento nº 263, de 2013, de autoria do
Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando que,
sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2004, seja ouvida, também, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania. Aprovado..........................................
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2.3.14 – 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 330, de 2013, de autoria de
Líderes. Aprovado. ...............................................
Requerimento nº 331, de 2013, de autoria de
Líderes. Retirado, nos termos do Requerimento nº
335, de 2013, lido e deferido nesta oportunidade..
2.4.2 – Discursos
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder – Defesa da instalação de CPI para investigar possíveis
desvios no patrimônio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam); e outro assunto...
2.4.3 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Relato de decisões da Mesa Diretora que
objetivam reduzir gastos do Senado Federal.........
2.4.4 – Discursos (continuação)
SENADOR JORGE VIANA, como Líder – Satisfação com a melhoria da situação dos imigrantes
haitianos em Brasiléia-AC. .....................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Destaque à
importância das Parcerias Público-Privadas no desenvolvimento do Estado da Bahia; e outros assuntos......
SENADOR EDUARDO BRAGA – Considerações
sobre a relevância para o País da Medida Provisória
que institui o novo marco regulatório dos portos...........
SENADOR CYRO MIRANDA – Repúdio às
políticas econômicas anunciadas pelo Governo Federal para o controle da inflação.............................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA,
como Líder – Análise da PEC, cujo primeiro signatário é S. Exª, que trata da maioridade penal.........
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG –
Aplausos à Ordem dos Advogados do Brasil por
pedido de redução do ICMS incidente sobre os
alimentos da cesta básica no Distrito Federal........
SENADOR JAYME CAMPOS – Homenagem
ao Sr. Ranulpho Paes de Barros, pelo centenário
de seu nascimento..................................................
2.4.5 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 332, de 2013, de autoria do
Senador Antonio Carlos Valadares. Aprovado......
Requerimento nº 333, de 2013, de autoria do
Senador Antonio Carlos Valadares. Aprovado......
2.4.6 – Discursos (continuação)
SENADOR MAGNO MALTA – Defesa da redução da maioridade penal; e outros assuntos......
2.4.7 – Comunicação
Da Comissão do Projeto Jovem Senador, de
eleição do Presidente e do Vice-Presidente (Ofício
nº 14/2013). ...........................................................
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2.4.8 – Discursos (continuação)
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES, como
Líder – Preocupação com as questões fundiárias
envolvendo povos indígenas; e outro assunto........
SENADOR JOÃO CAPIBERIBE – Registro
das medidas adotadas para diminuir o déficit de
habitação popular no Estado do Amapá.................
SENADOR PAULO PAIM – Satisfação com a
aprovação, ontem, do Estatuto da Juventude.........
2.4.9 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 131, de 2013, de
autoria do Senador Eduardo Amorim, que altera a Lei
nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, para permitir a
dedução, em dobro, do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica, das despesas incorridas com a contratação de
empregados com mais de cinquenta anos de idade. ..
Projeto de Lei do Senado nº 132, de 2013, de
autoria do Senador Eduardo Amorim, que altera a
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, com o fim
de criar a possibilidade de acordo entre a União e
os municípios para pagamento da remuneração
dos profissionais do magistério da educação básica
pública das redes municipais. ...............................
Projeto de Lei do Senado nº 133, de 2013,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a
Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de
2001, para simplificar o acesso a componente do
patrimônio genético existente no território nacional,
na plataforma continental e na zona econômica exclusiva, e ao conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético. ..............................................
Projeto de Lei do Senado nº 134, de 2013, de
autoria do Senador Lobão Filho, que altera a Lei nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008, que “institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências”, para
criar o Instituto Federal do Sul do Maranhão. ............
Projeto de Lei do Senado nº 135, de 2013, de
autoria do Senador Clésio Andrade, que altera o Código
Penal para prever o direito de acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça. ...
2.4.10 – Pareceres
Nº 253, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Oficio “S” nº 5,
de 2013. .................................................................
Nº 254, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 131,
de 2011...................................................................
Nº 255, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 14, de 2010...........................................
Nºs 256 e 257, de 2013, das Comissões de
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, respectivamente, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 488, de 2011..........
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Nºs 258 a 260, de 2013, das Comissões de
Serviços de Infraestrutura; de Assuntos Econômicos; e de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle, respectivamente, sobre
o Projeto de Lei do Senado nº 582, de 2011..........
Nº 261, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 324,
de 2012...................................................................
Nº 262, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 91,
de 2010...................................................................
Nº 263, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 125,
de 2012...................................................................
Nº 264, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 126,
de 2012...................................................................
Nº 265, de 2013, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 420,
de 2012...................................................................
2.4.11 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Lei da Câmara nº 131, de 2011, cujo
parecer foi lido anteriormente. ...............................
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que o Projeto de Lei do Senado nº
14, de 2010, cujo parecer foi lido anteriormente, seja
apreciado pelo Plenário (Ofício nº 40/2013-CCJ). .
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que os Projetos de Lei do
Senado nºs 488 e 582, de 2011, cujos pareceres
foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo
Plenário (Ofícios nºs 68 e 69/2013-CMA). ...........
Abertura do prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros
do Senado, para que os Projetos de Lei do Senado
nºs 91, de 2010; 125, 126, 324 e 420, de 2012, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário (Ofícios nºs 70 a 74/2013-CAS). .
Abertura do prazo até o encerramento da discussão, no turno suplementar, para apresentação
de emendas, perante a Comissão de Assuntos Sociais, ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 515, de 2011 (Ofício nº 76/2013-CAS). ............
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2010. ................
Término do prazo, em 30 de março último,
sem apresentação de projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes
da adoção da Medida Provisória nº 578, de 2012,
convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 27,
de 2012. Extinção da Comissão Mista destinada à
apreciação da matéria. ..........................................
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Término do prazo, em 29 de março último,
sem apresentação de projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes
da adoção da Medida Provisória nº 579, de 2012,
convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 30,
de 2012. Extinção da Comissão Mista destinada à
apreciação da matéria. ..........................................
2.4.12 – Comunicações
Da Comissão Externa para acompanhar a crise
na Federação Paraense de Futebol, referente à sua instalação e eleição do Presidente (Ofício nº 1/2013). ....
De diversas Lideranças, de substituição de
membros na Comissão Mista destinada a proferir
parecer sobre a Medida Provisória nº 595, de 2012
(Ofícios nºs 184/2013-PP e 70/2013-PT). Designação do Deputado Eduardo da Fonte e do Senador
Antonio Carlos Valadares, como titulares, e da Senadora Ana Rita, como suplente, para comporem
a referida Comissão. ..............................................
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SENADO FEDERAL
ATO DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
N° 11, DE 2013
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares,
Resolve:
Art. 1º Instituir Comissão Técnica com vistas a
implementar e manter o Banco de Dados Sócio-Econômicos Relativos a Temas de Índole Federativa, conforme a Indicação nº 1, de 2012, aprovada em 26 de
março deste ano.
Art. 2º Designar os servidores abaixo indicados
para comporem a referida Comissão:
1) Orlando de Sá Cavalcante Neto, matrícula
53895, Consultor Legislativo/ Assessoramento em Orçamentos (CONORF), na qualidade
de Presidente;
2) Fernando Boarato Meneguin, Consultor Legislativo/ Assessoramento Legislativo, matrícula 5559-4, (CONLEG) para substituí-lo em
seus impedimentos;
3) Fernando Veiga Barros e Silva, Consultor
Legislativo/ Assessoramento em Orçamentos,
matrícula 54760 (CONORF);

4) Paulo Springer de Freitas, Consultor Legislativo/ Assessoramento Legislativo, matrícula
5622-7 (CONLEG);
5) Flávio Roberto de Almeida Heringer, Analista
Legislativo/ Informática Legislativa, matrícula
105032 (SGM);
6) Jorge Peil Marques Vaz, Analista Legislativo/
Processo Legislativo, matrícula 229201 (SGM);
7) Marcello Vavallo, Analista Legislativo/ Informática Legislativa, matrícula 105433 (PRODASEN)
8) João Jorge Squeff, Analista Legislativo/ Informática Legislativa, matrícula 105494 (PRODASEN).
Art. 3º A substituição de qualquer dos servidores
acima poderá ser feita mediante designação de um novo
servidor pelo titular da área representada na Comissão.
Art. 4º A participação na Comissão ora instituída
não será remunerada a qualquer título, sendo considerado trabalho de interesse público relevante.
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua
publicação.
Senado Federal, 17 de abril de 2013. – Senador
Renan Calheiros, Presidente.
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Ata da 52ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 17 de abril de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária Da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros e Jorge Viana, da Srª Ana Amélia
e dos Srs. Cícero Lucena, Paulo Paim, Randolfe Rodrigues e João Capiberibe
(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 21 horas e 18 minutos)

É o seguinte o Registro de Comparecimento:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA) – Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA) – Eu gostaria que V. Exª me inscrevesse para
uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não, Senador.
Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Também, Srª Presidente, para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias.
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E Senador Mário Couto?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Senadora, fui eu quem primeiro cheguei aqui.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª foi o primeiro a chegar aqui?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Fui.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – E está requerendo uma comunicação inadiável?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
não. Só estou comunicando a V. Exª. V. Exª é tão gentil
com a gente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador. Desculpe eu não ter dado
preferência a V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não,
não, imagina! Só estou alertando. Imagina! Eu quero
me inscrever – ontem eu me inscrevi, Senadora...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – ... para após a Ordem do Dia?
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
é. E “levei ferro”, não é?
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois é. Mas hoje, certamente, não, Senador.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Na
linguagem vulgar, “levei ferro”.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É, hoje não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pois
é. Hoje, eu acho que está calmo, não é?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Hoje está calmo, hoje está calmo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, eu me inscrevo. Eu me inscrevo para depois da
Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
preciso de tempo para falar. Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito após a Ordem do Dia, pela
Liderança da Minoria.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Serei o primeiro, obrigado.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Acir Gurgacz.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de me inscrever para uma comunicação inadiável. Há espaço?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª é o terceiro para comunicação inadiável.
O primeiro é o Senador João Alberto, o segundo é o
Senador Alvaro Dias e V. Exª é o terceiro, e esgota a
nossa cota do dia.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
Muito bem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu da Senhora Presidente
da República, no prazo constitucional, a Mensagem n°
27, de 2013-CN (n° 153, de 2013, na origem), encaminhando o Projeto de Lei n° 2, de 2013–CN, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da
Lei Orçamentária de 2014, e dá outras providências.
O Projeto de Lei n° 2, de 2013–CN, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos do art. 92 da Resolução n° 1, de
2006–CN, fica estabelecido o seguinte calendário para
tramitação desse projeto:
Leitura: hoje, 17 de abril de 2013.
Até o dia 22/4 – prazo para publicação e distribuição de avulsos;
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Até o dia 29/4 – prazo para realização de audiências públicas;
Até 9/5 – prazo para apresentação, publicação e
distribuição do Relatório Preliminar;
Até 12/5 – prazo para apresentação de emendas
ao Relatório Preliminar;
A����������������������������������������������
té 18/5 – prazo para votação do Relatório Preliminar e suas emendas;
Até 28/5 – prazo para apresentação de emendas;
Até 2/6 – prazo para publicação e distribuição de
avulsos de emendas;
Até 2/7 – prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório;
Até 7/7 – prazo para encaminhamento do parecer da Comissão Mista de Orçamento à Mesa do
Congresso Nacional.
A matéria será publicada em Suplemento ao
Diário do Senado Federal de 18 de abril do corrente.
Será feita a comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Eduardo Suplicy, em permuta com
o Senador Humberto Costa.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – Srª
Presidente, posso substituir a minha inscrição para
falar em nome da Liderança do PDT? Desse modo,
libera uma inscrição.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– V. Exª será o primeiro, porque o Senador Mário Couto
fez uma solicitação para após a Ordem do Dia. Então,
V. Exª será o primeiro das inscrições, pela Liderança.
Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) – Srª
Presidente, eu pediria a minha inscrição, já que abriu
uma vaga, para uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito. É o terceiro inscrito, Senador
Valdir Raupp.
Senador Eduardo Suplicy, convido V. Exª a fazer
uso da palavra, na permita com o Senador Humberto
Costa.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srªs
e Srs. Senadores, quero, em primeiro lugar, aqui dar
as boas-vindas ao Presidente do Tribunal Regional
Federal, da 3ª Região, Newton De Lucca, que se faz
acompanhado da Desembargadora Federal Regina
Helena Costa, também do mesmo Tribunal Regional
Federal, da 3ª Região, ele que é de São Paulo. Seja
muito bem-vindo aqui. Eu terei o prazer de dar apoio
à indicação que pleiteia hoje.
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Eu gostaria, Srª Presidenta, assinalar algo, uma
tragédia que ocorreu há 17 anos, em 17 de abril de
1996, quando houve uma ordem para evacuar, a todo
custo, a estrada PA–150, epicentro de agitação pela
reforma agrária.
Fabíola Ortiz, da Inter Press Service, em reportagem hoje elaborada e publicada de forma muito benfeita, recorda o que se passou:
Por volta das cinco horas da tarde do dia 17
de abril de 1996 (...) a ordem para evacuar,
a todo custo, a estrada PA–150, epicentro de
agitação pela reforma agrária. Nessa estrada
que une a cidade de Marabá e Parauapebas, no
sudeste do Estado, se concentravam os maiores projetos de mineração e pecuária. Nesse
dia, em uma área conhecida como Curva do S,
perto do Município de Eldorado dos Carajás,
a 800 quilômetros da capital do Pará, Belém,
150 policiais abriram fogo contra cerca de mil
manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) que bloqueavam
a passagem.
Dezenove pessoas morreram e 70 ficaram
feridas. Os manifestantes se dirigiam a Belém para cobrar a expropriação da Fazenda
Macaxeira, que já era ocupada por 1.500 famílias de Curionópolis, perto de Eldorado, e
a distribuição de suas terras na reforma agrária. A tragédia colocou o problema agrário na
agenda política do País, e o dia 17 de abril se
converteu em Dia Mundial de Luta pela Terra.
Não é à toa, portanto, que, hoje, centenas de
trabalhadores rurais sem terra, do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra – quando, por exemplo,
eu estava a caminho do Senado, pude observar que
havia ali uma grande passeata –, estavam esses trabalhadores do MST se dirigindo à Esplanada, diante
do Palácio do Planalto. Percorreram as vias que dão
junto ao Congresso Nacional e, depois, se concentraram perante o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, na Praça dos Três Poderes.
Ainda hoje de manhã, por requerimento do Senador Randolfe Rodrigues, na Comissão de Direitos
Humanos, presidida pela Senadora Ana Rita, ali estiveram falando os representantes da Comissão Pastoral
da Terra, do MST, da Contag, de diversas organizações
de trabalhadores rurais, e o representante do Incra,
que justamente relembraram esse episódio e a luta
pela reforma agrária.
E continua a reportagem:
Este ano, se completam 17 anos do massacre
e 15 da criação do Assentamento 17 de Abril,

Quinta-feira 18 19505

que fez justiça ao que era reclamado. O Assentamento foi fundado quase dois anos depois
do massacre, quando o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra) declarou
improdutiva a fazenda, condição necessária
para a sua expropriação. Cerca de 700 famílias
sobreviventes moram hoje no acampamento de
27 mil hectares da fazenda Macaxeira e lutam
para sobreviver sem empregos nem apoio para
tornarem suas áreas produtivas.
Ivagno Brito, filho de camponeses, tinha 13
anos quando testemunhou os fatos. Hoje, com
30, dedica-se à causa do MST. “Foi um desespero e uma loucura. Imagine muita gente
e fogo cruzado. A cena que mais me marcou
foi ver mulheres e crianças se escondendo
em uma pequena capela que hoje não existe
mais”, contou Brito à Inter Press, apontando
para o lugar exato do massacre na Curva do
S. “Não posso esquecer. Desmaiei, não encontrava meu pai e comecei a correr. Logo me vi
no meio do mato”, acrescentou.
Maria Zelzuita, de 48 anos, também foi parte
da tragédia: “Queriam que desocupássemos
a estrada, mas estávamos a pé. A forma que
a polícia encontrou foi atirar contra nós. O que
não esqueço são os gritos das pessoas e das
crianças, chamando por suas mães”, contou.
“Já havia gente morta sobre o asfalto, peguei a
mão de quatro crianças para salvá-las. Saí da
estrada, correndo para os arbustos. Carregamos inclusive uma criança baleada”, afirmou.
Zelzuita tem um lote de 25 hectares onde cultiva arroz, mandioca, milho e abóbora. Mas os
anos mostraram que não basta repartir terras,
se não forem fornecidos instrumentos e conhecimentos para desenvolver uma agricultura
sustentável. Ela trabalha em associação com
a aldeia dos assentados, ganha a vida como
ajudante de cozinha na escola local, estuda
e é mãe sozinha de três filhos. Em sua casa
tem água encanada e eletricidade.
“Me sinto feliz como assentada; tenho onde viver e criar meus filhos. Antes não tinha, e não
me vejo na cidade. Mas aqui não há trabalho
e muitos precisam partir para as cidades em
busca de sustento”, explicou Zelzuita à IPS.
Diante destas dificuldades, muitos assentados
pelo Incra venderam seus lotes e foram embora. A comercialização dos assentamentos
é um fenômeno frequente no Pará.
Aos 49 anos, “dona” Rosa Costa Miranda não
pensa em deixar o campo, mas, superada pelo

19506 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

esforço de cultivar uma horta em um solo tão
pobre, decidiu arrendar a área para criação
de gado. “Hoje tenho um lote e uma casa. Não
produzo quase nada porque sou sozinha, mas
alugo a terra. A vida no assentamento é difícil
porque não há trabalho. Tem gente endividada
com o banco sem ter como pagar”, contou à
Inter Press Service.
Dona Rosa nasceu no Maranhão, no extremo
nordeste. Aos 16 anos se mudou para o Pará
com o marido agricultor. Ela estava presente
na ocupação da fazenda, e no dia do massacre foi uma das mulheres que se esconderam
na pequena igreja. Há pouco tempo conseguiu
dinheiro para plantar cupuaçu. Mas o fogo que
seus vizinhos colocaram em uma área adjacente – prática frequente para limpar e fertilizar o terreno – fugiu ao controle e queimou
as plantas.
Apesar das dificuldades, “é melhor viver na
periferia do que nas cidades ou favelas. Quem
tem um pedaço de terra hoje está seguro. Não
penso em mudar. A rua é muito perigosa”,
afirmou dona Rosa. As expropriações de fazendas são lentas e podem demorar até uma
década. Para o assentamento 17 de Abril, a
expropriação foi obtida “dois anos depois (do
massacre) em razão do derramamento de sangue. Há acampamentos que estão esperando
há 12 anos e para eles a reforma agrária nunca
chega”, pontuou.
A Amazônia já não é o que era quando ela
veio do Nordeste. Para chegar ao 17 de Abril,
é preciso cruzar pequenas aldeias e zonas urbanas que crescem ao lado da estrada, como
Sororó, Eldorado dos Carajás e Curionópolis,
centros de grande circulação de caminhões
carregados de minérios.
Pela antiga estrada PA-150, hoje a estrada
federal asfaltada BR-155, se passa perto do
distrito industrial de Marabá, que conta com
12 siderúrgicas e grandes propriedades pecuárias, tudo em plena Amazônia. Dali se divisa
uma paisagem sem uma única árvore, apenas
pastagens. “Está mudando muito, por isso es-
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tamos morrendo de seca. Daqui a alguns anos
não haverá nem chuva, porque não há árvores”, lamentou dona Rosa.
Quero registrar que a Comissão Pastoral da Terra lançará, no dia 22 de abril, segunda-feira próxima,
a publicação Conflitos no Campo Brasil 2012, onde
narra que o número de casos de mortes cresceu de
29, em 2011, para 36 mortes, em conflitos no campo,
no ano passado.
A Região Amazônica concentra casos de assassinatos por conflitos agrários. Os números de violência no campo, em 2012, superaram os índices do ano
anterior. Um balanço preliminar da CPT mostrou que
36 pessoas morreram no ano passado em razão de
conflitos agrários...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... o que representa o aumento de 24% em relação a
2011, quando houve 29 casos.
Ressalta a CPT que a impunidade tem sido um
dos fatores que mais contribui para o aumento dos
números.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
“De 1985 até hoje, tivemos 1.566 mortes no campo.
Desses casos, apenas 72 foram a julgamento.”
Eu gostaria aqui, Srª Presidenta, de registrar o
balanço efetuado pelo Ministério do Desenvolvimento
Agrário, de 1994 a 2012, de assentamentos de trabalhadores rurais, que passaram de 2.226, em 1994; 2.410,
em 2002; 3.271, em 2012; num total geral de 132.119.
Então, peço a gentileza de transcrever aqui esses
dados sobre propriedade e posse...
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– ...dados do próprio Ministério do Desenvolvimento
Agrário e Reforma Agrária, bem como esta reportagem
da CPT, na íntegra, cujos dados eu mencionei.
Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e
§2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Senador Suplicy, na forma regimental, a solicitação de V. Exª será atendida, de publicação nos
Anais do Senado.
Convido para fazer uso da palavra o Senador João
Alberto, para uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu peço inscrição pela
Liderança do Partido Verde.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito pela Liderança do Partido
Verde, Senador Paulo Davim.
Com a palavra o Senador João Alberto.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (Bloco/PMDB
– MA. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidente, Ana Amélia, hoje é um
dia de alegria para mim, Srªs e Srs. Senadores, a minha cidade querida, Bacabal, faz, nesta quarta-feira,
93 anos de emancipação política. Lá começa a minha
Pátria. Que data memorável! Conhecida por todos como
Princesa do Mearim e Capital do Médio Mearim, minha
Bacabal está num momento único ao longo desses
93 anos. Sob a administração do Prefeito Zé Alberto,
este Município alimenta a esperança de crescimento
acelerado nos próximos anos.
Bacabal fica, aproximadamente, a 245km de distância da capital São Luís. O Município leva esse nome
por causa da grande quantidade de palmeiras de bacaba ali existente nos primórdios de sua colonização.
Bacabal se destaca, na economia por uma indústria
florescente, por uma produção pujante de lenha, milho,
arroz, carvão vegetal, mandioca, babaçu, ocupando o
segundo lugar no Estado do Maranhão na produção de
feijão, de acordo com o IBGE. A cidade também ocupa
a 54ª posição no ranking dos PIBs, conforme o IBGE,
e a 53ª posição no ranking de geração de empregos
formais entre os 217 Municípios do Maranhão.
A história dos bacabalenses é marcada pela
constante busca pelo desenvolvimento econômico,
social e cultural. Muitas lutas foram travadas no campo ideológico e comportamental. O objetivo central
era o desenvolvimento e o bem-estar do povo dessa
comunidade. Hoje, Bacabal é o lugar para se investir,
é o lugar para se viver.
Somos hoje cerca de 107 mil habitantes. Bacabal
conta hoje com uma rede de atendimento à população como hospitais, pronto socorro municipal, bancos,
escolas públicas e particulares, emissoras de rádios
e TVs e Internet.
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Seu desenvolvimento tem beneficiado muito, não
apenas os moradores de lá, mas também os moradores das cidades vizinhas como São Luis Gonzaga, no
Maranhão; Lago Verde, Bom Lugar, Pio XII
�������������
e
���������
Satubinha, Vitorino Freire, Olho d´Água das Cunhãs, Altamira
do Maranhão, Brejo de Areia, São Mateus. Desenvolvimento este que implica a qualidade de vida da população, o bem-estar nas áreas da saúde, educação,
segurança, emprego e renda, esporte, lazer, cultura,
alimentação, saneamento etc.
Fazemos parte dessas conquistas e faremos
muito mais ainda, ao certo, com a administração do
novo prefeito Zé Alberto. Nós, juntamente com os Deputados Alberto Filho, Deputado Federal, Jura Filho e
Roberto Costa vamos fazer de tudo para que a gestão
de Zé Alberto possa tornar Bacabal uma cidade mais
alegre, segura, próspera, para que seu povo seja mais
forte e respeitado.
Sou hoje Senador da República, mas já fui Governador do Estado do Maranhão, Deputado Federal e
Estadual, no entanto, tenho muito orgulho de ter sido,
na minha vida política, Prefeito de Bacabal.
Então, senhoras e senhores, parabenizo a todos
os bacabalenses, seus vereadores e prefeito por estarem sempre lutando pelo desenvolvimento do Município,
destacando seu potencial, sua criatividade, sua história,
sua cultura e suas riquezas naturais. É um momento
importante: são 93 anos de vida, de independência,
de união da sociedade e de sucesso.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador João Alberto. A Mesa também cumprimenta a sua cidade Bacabal, no seu Estado, o Maranhão.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Casildo Maldaner como orador inscrito.
O próximo, pela Liderança, está inscrito o Senador Acir Gurgacz e, para uma comunicação inadiável,
o Senador Alvaro Dias.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Nobre Presidente, Senadora Ana Amélia, e
caros colegas, eu vou traçar algumas linhas sobre um
tema que considero deveras palpitante.
O Brasil exporta produtos de carnes, abate, tem
seus frigoríficos, tem os que dominam, os monopólios
e tem também os pequenos produtores que, muitas vezes, têm lá suas 10, 12 cabeças para abater e, no seu
Município, não há um abatedouro com as condições
higiênicas e de fiscalização condizentes para o exercício do seu direito de diversidade econômica. Eles não
são de produzir grandes lotes, de grandes rebanhos
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e aí ficam à mercê, muitas vezes, de atravessadores,
que chegam e compram por preços bem ínfimos. Isso
porque não há abatedouros próximos e sob a alegação
de que têm que transportar 100km, 150km, 200km até
encontrar um abatedouro que esteja em dia, que esteja
legalizado, que esteja com condições de fiscalização.
Isso acaba dando prejuízo, e a carne de lá tem de voltar, ou seja, causa transtornos. Então, a descentralização dessa organização, dessa fiscalização é muito
importante para que nós possamos atender a todos.
Por isso, o meu Estado, Santa Catarina, hoje
com orgulho ostenta, eu diria até com indisfarçada satisfação, um selo internacional de zona livre de febre
aftosa sem vacinação, condição que habilita nossos
produtores a exportar para os compradores mais exigentes, além de garantir a qualidade dos produtos ao
consumidor brasileiro. Ou seja, além de exportar com
uma fiscalização correta, exigente, também o faz para
os nossos consumidores do País.
Essa condição que Santa Catarina ostenta, detém é fruto de anos de esforços e disciplina de nossos produtores. Contudo, a parceria com o governo do
Estado, tanto na capacitação quanto na estruturação
fitossanitária, foi essencial para que essa meta alcançasse êxito.
Tais cuidados, no entanto, não estão restritos
exclusivamente à criação dos animais, mas também
ao abate. A revista IstoÉ traz, nesta semana, notícias sobre um quadro preocupante com relação aos
abatedouros brasileiros. É aqui que eu vou entrar na
questão. De acordo com o estudo apresentado, 30%
da carne consumida no País não passa por nenhuma
fiscalização. E, pior ainda, mais de dois terços desse
produto não fiscalizado têm origem em frigoríficos e
abatedouros devidamente legalizados.
O grande problema, além da atuação dos clandestinos, está na dificuldade de fiscalização, na dificuldade de fiscalização, repito. Inicialmente, a inspeção
era única e realizada pelo Governo Federal. Com a
intenção de agilizar os processos, ela foi descentralizada e distribuída entre União, Estados e Municípios.
O Decreto 7.889, de 23 de novembro de 1989,
estabelece as competências de cada órgão governamental no que diz respeito à fiscalização de abates
de animais, segundo o tipo de comercialização a ser
efetuada. Ele define que as Secretarias Municipais
de Agricultura deverão ser as responsáveis pela fiscalização do abatedouro no caso da comercialização
municipal; as Secretarias Estaduais, por sua vez, dos
Territórios e Distrito Federal serão as responsáveis no
caso de comercialização intermunicipal; e o Ministério
da Agricultura, o responsável no caso da comercialização interestadual ou internacional.
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Dos 1.390 frigoríficos cadastrados no País, 206
estão sob fiscalização federal, com padrões rígidos de
higiene e segurança alimentar. Outros 422 ficam sob a
responsabilidade da inspeção estadual e 762 sob os
cuidados dos Municípios.
Essa descentralização, apesar de benéfica para
agilização dos processos, trouxe uma excessiva liberalidade e permitiu um certo relaxamento da fiscalização
dos Municípios com menores condições de logística
e financeira para tanto. Até a contratação de médicos
veterinários torna-se um dificultador no processo. Essas são as alegações.
Não há, nessa questão, uma solução simples e
de rápida eficácia, mas a necessidade de uma política
consistente, integrada e de longo prazo. Ora, o simples
endurecimento na fiscalização, apesar de necessário,
pode causar o efeito colateral de excluir os pequenos
frigoríficos de sua atividade, deixando espaço unicamente para os grandes grupos. Centralizar a fiscalização nas mãos do Governo Federal também seria
um retrocesso.
A solução, ao nosso entender, passa por uma forte
parceria entre União, Estados e Municípios, que permita a capacitação de suas estruturas de fiscalização,
ao passo em que se unificam as regras e exigências
sanitárias, segundo padrões internacionais.
Com relação aos abatedouros cadastrados, estes devem ser objeto de uma campanha de educação
e enquadramento às demandas, acompanhada, por
exemplo, da abertura de linhas de crédito para aquisição de equipamentos e ampliação de suas estruturas.
O Brasil, nobre Presidente, caros colegas, caminha para ser um dos maiores produtores de carne do
mundo – como é na alimentação, como é em outras
partes relacionadas às necessidades das pessoas –,
seja ela de gado, aves, suínos, ovinos ou caprinos.
Esse protagonismo, tão benéfico e importante
para nosso desenvolvimento social e econômico, se
concretizará no esforço conjunto entre o Poder Público
e nossos empreendedores.
Por isso, nobre Presidente, caros colegas, é que
trago, nesta tarde, para reflexão essa questão sanitária,
principalmente em nossos abatedouros, porque nós
temos, nesses pequenos abatedouros, dificuldade em
fazer com que os profissionais consigam desempenhar
as suas tarefas, há mesmo dificuldade em conseguir
contratá-los. E, aí, eu faria até um apelo ao Ministério
da Agricultura para que encabece isso, para que procure harmonizar, dialogar com os Secretários Estaduais de Agricultura, com os Secretários Municipais de
Agricultura, promovendo uma sintonia...
(Soa a campainha.)
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O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Já vou encerrar, Srª Presidente.
O Ministério poderia promover uma sintonia as
diferentes esferas de poder, a fim de prepará-las para
deixar em dia, porque, aí, os produtores, mesmo nas
regiões mais distantes, ainda que tenham poucas cabeças – 10, 15, 20, ou até menos, cinco, por exemplo
–, não fiquem nas mãos de atravessadores e tenham
de se reunir para deslocar 50 ou 100 cabeças, transportando esse gado por uma distância de 100, 200
quilômetros, até encontrar um abatedouro legalmente fiscalizado e poder comercializar essa carne. Eles
perdem; perde a comunidade; perde todo mundo, e
assim por diante.
Se nós descentralizarmos, isso vai dar o direito
aos pequenos produtores, também, de ter um bom produto, fiscalizado, com higiene, para consumo na sua
região ou, no caso de excesso, que tenham condições
de comercialização intermunicipal, dentro do Estado
ou, quiçá, destinado à exportação.
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Esse é o caminho.
São as observações (Fora do microfone.) que
eu não poderia deixar de trazer, porque é uma coisa
que afeta não só o interior do meu Estado, em alguns
lugares, apesar de termos o selo de qualidade, que
ostentamos com orgulho – o selo de animal sem vacinação –, mas, também, para que, no Brasil inteiro,
essa iniciativa possa ser coroada de êxito.
Muito obrigado, Presidente, caros colegas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Casildo, o seu Estado é um exemplo
em matéria de sanidade agropecuária e, como disse,
é reconhecido pela Organização Internacional de Epizootias como zona livre de aftosa sem vacinação. E
foi uma excepcionalidade que essa instituição fez pelo
esforço que Santa Catarina fez na questão da proteção do seu rebanho, das suas aves, dos seus suínos,
do seu gado.
Na sexta-feira, falei, aqui, desta mesma tribuna,
Senador, da ocorrência de uma nova cepa do vírus
H7N9 – a chamada gripe aviária – na China, já com
avisos da Organização Mundial da Saúde.
Todo cuidado em sanidade animal e vegetal é
pouco. Nós temos, como diz V. Exª, de pedir ao Ministério da Agricultura que intensifique; que toda a verba
orçamentária seja aplicada, que não haja contingenciamento; que se façam novos concursos para prover
a defesa sanitária animal e vegetal com novos fiscais
federais agropecuários.
Da mesma forma, essa parceria da União com
Estados e Municípios, porque, não se dando apoio,
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acaba-se estimulando o abate clandestino, que é o
pior dos mundos: sonegação, problema de saúde e
desestímulo aos pequenos produtores.
Então, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, Senador.
Convido para fazer uso da palavra, para uma comunicação inadiável, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs.
Senadores, ontem, estivemos em audiência com o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim
Barbosa, acompanhando uma comitiva de Senadores
e Deputados, entre eles, os Senadores Pedro Taques,
Sérgio Souza, Waldemir Moka, Jayme Campos, para
tratar, junto àquela Corte superior, de questões referentes aos conflitos fundiários envolvendo áreas indígenas em vários Estados brasileiros.
O objetivo foi pedir celeridade aos desdobramentos do julgamento da demarcação da reserva indígena
Raposa Serra do Sol, que, com embargos declaratórios não julgados ainda, afetam o julgamento de outros
conflitos em vários Estados brasileiros.
E o Presidente Joaquim Barbosa justificou que o
relator desse processo, Ministro Ayres Brito, deixou o
Supremo Tribunal Federal, em razão de sua aposentadoria, e não houve ainda a designação de seu substituto, não houve nomeação do novo Ministro.
O Presidente alega que, regimentalmente, não
pode designar novo relator a não ser em circunstâncias
de urgência absoluta. Portanto, aguarda a nomeação
do novo Ministro do Supremo Tribunal Federal para a
continuidade dos procedimentos. Espera-se que, em
15 ou 20 dias, quem sabe, possa a Presidência da
República nomear o novo Ministro.
Há conflitos que preocupam vários Estados. No
Paraná, o Município de Guairá tem enfrentado uma situação dramática com a invasão de áreas produtivas.
Há ameaça, inclusive, de que Guaranis, oriundos do
Paraguai, poderão também invadir áreas produtivas
em nosso Estado.
Esta é a razão da preocupação de parlamentares,
tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados,
nesta audiência com o Presidente Joaquim Barbosa.
E, ao final dessa audiência, levei ao Presidente o
apelo dos aposentados do Aerus, especialmente dos
ex-trabalhadores da Varig, do seu Estado, portanto,
Senadora Ana Amélia. V. Exª, que tem se preocupado
tanto com esta questão, há um cenário de injustiça,
um verdadeiro calvário vivido por trabalhadores que
se aposentaram e não tiveram, ainda, os seus direitos
assegurados, já que o Governo da União se recusa
a atendê-los nos seus reclamos, nos seus legítimos
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direitos, direitos adquiridos, ao longo do tempo. Descumprindo, inclusive, compromissos assumidos, o
Governo da União, reiteradamente, interpõe recursos,
para impedir que esses aposentados possam receber
o que a eles deve, do meu ponto de vista, a União.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Há
ações que devem ser julgadas no Supremo Tribunal
Federal.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Levamos, pois, esse apelo dramático dos aposentados
ao Ministro Joaquim Barbosa, que conhece muito bem
o assunto e anunciou que pretende pautá-lo, o mais
brevemente possível, para que todas essas ações possam ser julgadas no Supremo Tribunal Federal.
Portanto, hoje, comparecemos à tribuna, para
transmitir esta mensagem de esperança a todos aqueles que já desesperançados se encontram, uma vez
que lutam, há tanto tempo para ver os seus direitos
assegurados. Há, agora, um compromisso de um homem de bem, de uma figura excepcional da República,
o Presidente do Supremo Tribunal Federal; uma figura que já se torna histórica, pelo seu comportamento,
pela sua postura de intransigência ética. E, portanto,
o anúncio que ele fez é a certeza de que...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Srª
Presidente, o anúncio feito por S. Exª, ontem, é a certeza que adquirimos, a partir de então, de que teremos,
brevemente, o julgamento de todas as ações que se
encontram no Supremo Tribunal Federal e que dizem
respeito ao direito adquirido dos aposentados do Aerus.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Alvaro Dias, essa é uma notícia importante, porque, no dia 12, foram marcados os sete
anos da espera dramática e sofrida dos aposentados
pelo Fundo Aerus. Então, ao mesmo tempo em que o
cumprimento, queria dizer que só não estive presente,
da forma como V. Exª me convidou, porque estávamos
aqui, neste plenário, envolvidos com a votação do Estatuto da Juventude. E, como autora da emenda que
preservou e resguardou a cota de 40% de entradas
para estudantes que pagam meia entrada, eu precisava desse compromisso.
Portanto, eu gostaria de agradecer a V. Exª pelas
duas questões tratadas: o Fundo Aerus e a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, que
vai definir a forma como o Supremo Tribunal Federal
deve definir as regras para que a Funai proceda a es-
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sas demarcações, evitando a insegurança jurídica que
acontece hoje em vários Estados brasileiros.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores,
fico satisfeito que V. Exª, Senadora Ana Amélia, esteja presidindo esta sessão pela sensibilidade que tem
para alguns assuntos que nem sempre sensibilizam
cada um de nós e a opinião pública.
A opinião pública e nós, Senadores, finalmente
descobrimos, tivemos a sensibilidade para enfrentar
o assunto da corrupção, ainda de uma maneira muito
tímida, mas, pelo menos, descobrimos que esse assunto tem de ser tratado com severidade.
A Justiça, ainda mais do que nós, tomou a iniciativa de enfrentar o problema da corrupção visível,
de dinheiro público que vai para os bolsos de agentes
públicos, políticos ou funcionários.
Mas, Senadora Ana Amélia, o que não se tem
percebido é uma corrupção ainda mais dramática do
que a corrupção que rouba dinheiro. É uma corrupção que rouba o futuro, que se apropria, que destrói
e que corrompe o futuro. É o abandono das nossas
crianças, a corrupção do abandono da educação de
nossas crianças.
Não dar o atendimento educacional correto a uma
criança é roubar o futuro dela, da mesma maneira que
não lhe dar saúde. São esses os dois pontos. O resto
a gente pode dizer que é injusto, mas não é corrupto.
Contudo, não oferecer a uma criança, ao nascer,
o atendimento à saúde que ela precisa é uma corrupção em relação ao futuro dela.
E não oferecer os serviços educacionais de que
ela precisa para o seu segundo nascimento, que é o
nascimento pela educação, é uma corrupção.
Há três maneiras, Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, de vermos essa corrupção.
Há uma corrupção por conivência nossa aqui.
Nós não temos a caneta para assinar para aonde vai
o dinheiro; nós não temos o poder de definir o que
fazer. Ao contrário até. Cada vez temos menos poder
para decidir as ações de um Governo em benefício de
setores, inclusive daqueles setores que corrompem,
roubam o futuro das crianças.
A outra corrupção é a corrupção por omissão, a
corrupção feita por governos que, no lugar de realizar
aquilo que é preciso fazer para que as crianças tenham
seu futuro, não apenas são coniventes, se omitem e
deixam que o futuro evapore, porque as crianças não
entraram na escola na data certa, ou porque entraram
numa coisa chamada escola, mas que, de fato, não é
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escola. Isso é corrupção, Senador Casildo! É corrupção! É roubo do futuro!
Mas há outra, que quero deixar claro aqui e que
foi cometida hoje, Senador Alvaro. É uma corrupção
por ação. Corrupção, roubando o futuro por ação. Aconteceu, na Câmara dos Deputados. Hoje, a Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
teve a chance, Senador Alvaro, de votar um projeto
que passou por aqui. Passou por diversas comissões
na Câmara e, na última comissão, a de Constituição e
Justiça, um projeto de lei que dizia que, para receber o
Bolsa Família, os pais ou os responsáveis pela criança devem ir à escola pelo menos uma vez por ano, a
Câmara votou contra, por pressão do Governo. Mas
com voto, inclusive, de pessoas que se consideram da
oposição e pessoas que dizem defender os direitos
humanos – e que, em algum momento, eu vou citar os
nomes aqui, não hoje. Votou contra, por pressão, especialmente da Ministra da ação Social, a Srª Campello.
Eu considero isso, Senador Alvaro, uma corrupção. Tomar ação para que os pais não sejam levados a
comparecer à escola dos filhos, isso é uma corrupção,
é um roubo do futuro das crianças.
Porque educação é escola e família. Nós temos
que fazer com essas famílias se envolvam, e essas
famílias recebem um salário, por pequenininho que
seja, porque, por mim, seria um salário maior – e eu
pagava, quando fui Governador e criei o Bolsa Escola,
um salário mínimo inteiro, um salário mínimo inteiro – é
pequenininho, mas essas famílias têm que olhar que
os filhos existem. Não podem usar os filhos apenas
como a isca para receberem a bolsa. Têm que usar o
filho como caminho para que as crianças fiquem independentes.
Amanhã, Senadora, por coincidência, fará 18
anos que, eu, pessoalmente, entreguei a primeira bolsa escola da história, aqui na cidade do Paranoá, no
Distrito Federal – 18 anos. Depois disso, o Presidente
Fernando Henrique levou para o Brasil com 4 milhões;
o Presidente Lula expandiu isso para 10 milhões ou
12 milhões; a Presidenta Dilma expandiu ainda mais.
Sabe o que acontece? Quanto a essa família, que faz
18 anos que recebeu e muitas outras, é bem provável
que os filhos daquelas famílias, hoje, sejam pais recebendo bolsa família, o que mostra o fracasso de um
projeto que eu criei, mas que, no meio do caminho, foi
desvirtuado porque abandonou-se a palavra escola;
ficou-se apenas com a palavra família, e não só pela
palavra, mas também pela escola em si, e aí, a bolsa
família fica eterna, permanente.
Isso é uma corrupção; corrupção que rouba futuro. Não é só dinheiro que se rouba; se rouba futuro
também quando as medidas necessárias para proteger
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as crianças e lhes dar educação não são tomadas, e
mais grave ainda, são impedidas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Cristovam, como o senhor está falando
de educação, estamos recebendo a visita de alunos do
ensino fundamental do Sesi do Gama, daqui do Distrito Federal – seus admiradores, certamente, porque
o senhor é um Senador do Distrito Federal, ex– reitor,
ex-governador do Distrito Federal. Há tudo a ver como
tema que V. Exª está abordando.
Desculpe pela interrupção, mas achei por bem
para saudar os nossos jovens visitantes. Boa sorte.
Obrigada. Senador Cristovam.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Muito obrigado, Srª Presidenta, eu retomo dizendo
que isso é corrupção e por ação. Não foi por omissão
dessa vez, por ação, impedindo um gesto pequenininho ainda, mas que ajudaria a – o que chamam por aí
– criar a porta de saída da necessidade da bolsa. Eu
nem gosto de chamar de porta de saída; é ascensão.
Nós precisamos começar a ter governos que queiram
abolir a necessidade de bolsa; governos que assegurem que, enquanto uma família precisar vai receber
bolsa, mas que em cinco, dez, vinte, trinta anos nenhuma vai precisar disso, nenhuma vai ter que votar
porque o Presidente dá bolsa família. E a gente sabe
que hoje existe isso.
Quando é que vamos ter aqui alguém que queria
se comprometer a abolir a necessidade de bolsa? E
o caminho, qual é? É a escola. E a escola, como é? É
com as famílias comparecendo ali.
Eu fui à Ministra, não vou a ministro, mas fui a
essa Ministra faz alguns meses para tentar convencê-la de deixar aprovar esse projeto. E os argumentos
são de que os pobres não sabem conversar com os
professores.
Outro argumento é de que os pais moram longe.
Então é a escola que está longe, nunca uma família
mora longe da escola; é a escola que não está feita no
lugar certo. No Brasil, considera-se como argumento
para os pais não irem à escola o fato de que os pais
estão longe da escola. Ministra, é a escola que o seu
Governo faz que está longe da família!
Depois, que as famílias trabalham. Consigam licenças para que eles compareçam; façam reuniões à
noite; façam no sábado, no domingo, mas não podemos ter a ideia de que o Bolsa Família é para sempre,
porque isso é prova de fracasso.
Eu fico horrorizado quando vejo o Governo comemorando o aumento no número de Bolsas Famílias.
Eu queria ver um governo que fizesse uma festa dizendo que já não é mais necessário Bolsa Família no
Brasil. E o caminho não é pelos adultos, é pelas crian-

19518 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ças. São as crianças que vão abolir a necessidade de
bolsa quando essas crianças forem adultas. Mas para
que essas crianças façam isso, ascendam, é preciso
que os seus pais hoje participem da educação ao lado
dos professores, ao lado da escola. E o Governo Dilma
está impedindo isso.
Eu vou repetir: não é que está sendo omissa, ou
o Governo omisso, impediu hoje na Câmara dos Deputados que fosse aprovado o projeto que leva os pais do
Bolsa Família para as escolas. Isso é uma corrupção! É
um roubo de futuro das crianças do Brasil, sobretudo,
das crianças pobres, porque os pais das crianças de
classe média e alta comparecem E recebem do Imposto de Renda mais dinheiro do que o Bolsa Família.
Mas comparecem, atendem, vão lá. Temos que fazer
com que os pais pobres, que não foram à escola, que
têm medo da escola, que eles percebam que a escola
é deles, para eles, por meio de seus filhos.
Eu confesso que já tive muitas frustrações, Senador Alvaro, Casildo, com o atual Governo, em que eu
votei; mas hoje foi uma das maiores frustrações. Quando eu vi essa ação, pressionando os Parlamentares,
colocando na comissão parlamentares que nunca vão,
e todos votando em bloco para impedir esse projeto...
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Concede-me um aparte, Senador?
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Concedo, Senador Casildo.
E fico triste que alguns Parlamentares do chamado bloco de oposição, do bloco de direitos humanos
tenham votado contra isso. É prova do desprezo que
muitos nesta Casa têm para com os pobres, para com
os necessitados, que vêem cada um deles apenas
como objeto da generosidade do Bolsa Família e não
como seres humanos para ascenderem, com o futuro
que nós roubamos dos seus filhos.
Eu passo a palavra ao Senador Casildo.
(Soa a campainha.)
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Eu quero cumprimentá-lo pela preocupação e pela
maneira como V. Exª coloca as questões. Eu até – e
é tão comum – vi, há algumas semanas, um debate
seu sobre o Bolsa Família e chamou-me a atenção.
Quando o Governo conseguiu expandir mais o Bolsa
Família para o Brasil afora, o que era para vibrar, V. Exª
lamentou; e disse que não é para vibrar. Até aí eu andava meio não consciente disso. E começou a despertar
que quanto mais aumenta o Bolsa Família é que temos
mais pobreza, quer dizer, que tem de aumentar... Se
for para diminuir o Bolsa Família, quer dizer, que deu
para colocar no mercado de trabalho, deu resultado, e
não precisamos dar tanto assistencialismo, é que podemos comemorar. Isso me chama a atenção. A outra
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questão que chama atenção – veja V. Exª – é que estamos cansados de ouvir: “Porque superfaturou... Não
sei o quê... Aquilo... Uma escola valia 500, foi feita por
600. Houve faturamento nisso, infraestrutura.” E V. Exª
veio dizer que isso é um roubo; V. Exª veio dizer que,
na questão da educação, na questão disso e daquilo,
é roubo; na questão de não privilegiarem as crianças
lá, foi um roubo; e, às vezes, não por omissão, mas por
atuação, como no caso, agora, da decisão na Câmara
dos Deputados. O Governo orientar nesse sentido é
por atuação, não é pecar por omissão; não é roubar
por omissão, mas é por se expor, é por concordar. E
V. Exª taxa, chamando a atenção do Brasil, quando
diz: “Isso é um roubo!” É um roubo dos inocentes, é
um roubo da educação; é roubar o direito de saber se
autodefender na vida, mais tarde. Quer dizer, a maneira como V. Exª coloca é que começa a despertar o
Brasil. Até eu começo agora – nessa altura da minha
vida – a ver como a gente aprende, no dia a dia, com
V. Exª. Muito obrigado.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador Casildo.
Eu passo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Rapidamente, Senador Cristovam. É para cumprimentá-lo e
me associar à indignação de V. Exª, que, certamente,
é de todos os brasileiros de bem. Trata-se de roubar
cidadania. Nós lamentamos profundamente e consideramos muito grave a justificativa: a escola está longe.
Se a escola está longe é porque quem governa não
cumpre o seu dever, não cumpre a sua missão. A escola
é um direito do cidadão. Se ela está distante, é porque
o Governo está distante das expectativas populares, e
essa passividade do Governo diante desse fato, confessando essa omissão, exige condenação. Eu estive, no
final da semana passada, em uma localidade onde se
construiu um conjunto habitacional, com mais de 1.200
pessoas vivendo, sem escola. A escola mais próxima
estava a 6km de distância. Portanto, é uma omissão
de quem governa, é um descaso com o futuro, é um
descaso com o exercício da cidadania, que deve ser
proporcionado a todos os cidadãos brasileiros. V. Exa
tem razão nesse protesto. A sua indignação se justifica.
A causa que defende é a causa do Brasil, e V. Exa está
de parabéns, porque foi realmente um dos pioneiros
do bolsa escola. V. Exa tem um papel preponderante
na história do que se chama hoje de Bolsa Família, e
que deveria se chamar, isso sim, bolsa escola, bolsa
educação, enfim, com a presença das crianças onde
elas devem estar: nas escolas.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado, Senador Alvaro.
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Passo a palavra, se a Presidenta permitir, ao
Senador Acir.
(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Senador
Cristovam, nós do PDT sabemos do seu compromisso
com a educação, e sabemos muito bem que o senhor
tem uma visão muito apurada do que é que nós precisamos fazer para ajudar as nossas crianças. Nós
entendemos que a participação dos pais na vida dos
seus filhos na escola é de fundamental importância.
Portanto, esse projeto de que os pais deveriam estar
indo à escola pelo menos uma vez por mês, para dar o
acompanhamento dos seus filhos, para ajudar na educação dos seus filhos, é de fundamental importância.
E para isso nós precisamos ter metas e planejamento,
para que um dia nós possamos ter um Brasil, se não
sem Bolsa Família, com um mínimo necessário de
Bolsas Famílias para a população brasileira. Isso quer
dizer que nós teremos um Brasil desenvolvido, com...
(Interrupção do som.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – Muito
obrigado, Sra Presidente.
Isso quer dizer que nós teremos um Brasil mais
desenvolvido, com uma população desenvolvida também, com uma capacidade melhor de entendimento e uma satisfação maior das pessoas em ter esse
acompanhamento dos seus filhos na escola. Portanto,
solidarizo-me com V. Exª com relação a essa questão
do Bolsa Família, do Bolsa Escola, como querem que
sejam chamadas as bolsas que se colocam à disposição da nossa população. Nós temos que ter um planejamento para ir diminuindo essas bolsas famílias.
Nós precisamos, realmente, fazer com que a população tenha condições de conseguir a melhoria na sua
qualidade de vida pelas suas próprias pernas. Cabe
ao Governo induzir, orientar, dar o primeiro passo,
mas tem que haver uma boa vontade da população...
(Soa a campainha.)
O Sr. Acir Gurgacz (Bloco/PDT – RO) – ... para
que eles possam conseguir atingir essa boa qualidade
de vida, que V. Exª coloca aqui com muita propriedade.
Meus cumprimentos pelo seu pronunciamento, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Eu quero concluir – Senadora, um minuto mais
– apenas dizendo, em primeiro lugar, em relação ao
Senador Acir, que, neste momento, eu lamento que o
meu Partido faça parte deste Governo com um Ministro. Fico triste. Não merece.
Segundo, eu quero dizer que, quando eu defendo
que um dia haja redução do número... E eu faço questão de dizer: enquanto um brasileiro precisar de Bolsa
Família, tem que receber. Mas isso não merece come-
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moração. Merecerá comemoração quando ninguém
precisar. Eu tenho autoridade para dizer isso, porque
eu inventei esse conceito, intelectualmente, como professor da universidade. Eu divulguei pelo Brasil.
O prefeito de Campinas, naquela época – eu era
professor –, agarrou a ideia, levou-me lá, prestigiou-me. Eu fui eleito dois anos depois. O tempo que ele
levou para implantar foi o mesmo que eu levei aqui em
poucos meses. Amanhã, 18 de abril, comemoramos
18 anos que começamos esse programa, junto, mais
ou menos, do ponto de vista físico, com Campinas.
Hoje ele está em muitos países, mas, nos outros
países, está começando a dar resultado, porque casaram educação e bolsa. No Marrocos, o nome Bolsa
Escola, que eles traduziram, é uma palavra em árabe
– portanto, eu não vou citar, não consigo dizer nem
pronunciar –, Senador Paulo...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... que quer dizer “abrindo a porta”. É assim que
se chama Bolsa Escola lá, um nome bonito e que diz
o que é.
Eu lamento muito que nós estejamos convivendo
com corruptos que roubam o futuro.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Senador Cristovam, é até dispensável fazer qualquer
comentário depois dos apartes recebidos por V. Exª,
mas apenas como uma homenagem à sua dedicação
sacerdotal, como referi outro dia, à questão educacional
e a esse projeto tão revolucionário. Não há educação
sem a participação dos pais. Eu tenho a convicção
disso, Senador Cristovam, e partilho inteiramente da
sua avaliação sobre a relevância dos pais na escola.
Sem isso, o resultado não será absolutamente positivo.
Cumprimento-o, Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança partidária, o Senador Acir Gurgacz.
Os próximos oradores inscritos são o Senador
Alfredo Nascimento e o Senador Paulo Davim, pela
Liderança dos seus respectivos partidos. O Senador
Valdir Raupp está inscrito para falar em comunicação
inadiável.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nossos amigos que nos assistem pela
TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado.
Nessa última segunda-feira, fiz uma visita e uma
palestra para os estudantes da Escola Estadual João
Bento da Costa, na zona sul de Porto Velho, sobre um
dos mais graves problemas sociais de nosso tempo,
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que são o uso e o tráfico de drogas, suas causas e
suas consequências.
Esse problema é tão grave e está tão arraigado
em nossa sociedade que podemos dizer que enfrentamos uma epidemia das drogas, um problema social
que também é uma questão de saúde pública.
Ao conversar com as crianças, jovens e adolescentes, eu tive reafirmada a minha convicção de que
a família e a escola precisam ser resgatadas como os
alicerces para o desenvolvimento saudável de nossas
crianças, de nossa sociedade e da Nação brasileira.
Esse é um problema que tem que ser enfrentado
com mais diálogo entre pais e filhos, com o respeito
mútuo no ambiente familiar, com responsabilidades
definidas para cada idade e com uma escola com
educação em tempo integral, com mais opções de
aprendizagem, de desenvolvimento cultural, de lazer,
de esportes e de convivência comunitária.
Nessas palestras que desenvolvemos desde
2010, temos o apoio de especialistas e de voluntários,
como o nosso companheiro Dalton di Franco, jornalista
e Vice-Prefeito de Porto Velho, que conhece bem essa
problemática. Temos o apoio do Conselho Estadual
de Entorpecentes de Rondônia e de seu Presidente,
o Neirival Pedraça, bem como de professores e de
profissionais ligados aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), além de pais e lideranças comunitárias
de todo o Estado de Rondônia.
Trabalhamos basicamente na prevenção ao uso
das drogas, reforçando informações que já são trabalhadas pelos professores, alertamos os estudantes
sobre as formas de evitar o contato com as drogas,
como dizer não para as drogas.
Alertamos os estudantes para que não caiam nas
ciladas armadas pelos traficantes, nas falsas ilusões
apregoadas pela apologia ao uso da maconha; no encantamento das campanhas publicitárias de bebidas
alcoólicas e no merchandaising da indústria do cigarro.
Alertamos os jovens de que a droga não é o melhor caminho de fuga para problemas sociais, para o
desamparo no lar ou para os problemas estruturais na
família e na sociedade bem como apontamos os melhores caminhos para uma vida saudável.
O público alvo preferencial de nossas palestras
tem sido os estudantes do ensino fundamental e do
ensino médio: crianças e adolescentes com idade
entre 7 e 17 anos que estão em diferentes fases da
formação, mas que todas, de modo geral e de forma
diferenciada, sofrem o assédio das drogas e estão sujeitas a essa epidemia.
Digo que essas criança estão expostas às drogas
de forma�������������������������������������������
diferenciada
������������������������������������������
porque assim é a nossa sociedade. Pois hoje, o menor abandonado, a criança de
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rua, as crianças das periferias e de famílias carentes
estão tão expostas às drogas quanto as crianças e
adolescentes da classe média e de todas as camadas
de nossa sociedade.
A questão fundamental de nossa campanha é levar informações para essas crianças e adolescentes,
para que eles possam ampliar a consciência sobre o
problema e ter convicção para dizer não às drogas.
Evidentemente, essa ação precisa do apoio de
outras políticas públicas...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...das
áreas da educação, da saúde, da segurança pública,
da assistência social, da geração de emprego, mas as
informações que passamos de forma educativa são
fundamentais para que o jovem possa desenvolver
sua autonomia e não deixar se influenciar para o uso
destas substâncias que irão alterar seu estado físico,
psíquico e comportamental, ao ponto de atentarem
contra a própria vida e contra a vida de seu semelhante.
Os adolescentes precisam saber que o uso de
drogas leva à dependência física e química; que altera
o comportamento, destrói o caráter e afeta de forma
perversa a personalidade dos indivíduos, ao ponto
de os levarem à prática de crimes hediondos, como
o cometido no último dia 9 do corrente, por um jovem
prestes a completar 18 anos, que matou o estudante paulista Vitor Hugo Deppman, de 19 anos, quando
entrava no portão do prédio onde morava, no bairro
Belém, na Zona Leste de São Paulo.
O assassino, que completou 18 anos na última
sexta-feira, dia 12, cometeu o crime ainda sob a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente, do atual
Código Penal e da Constituição, que definem a maioridade penal de 18 anos e o regime diferenciado de punição. Sob a proteção do ECA, eles deverão pegar no
máximo 3 anos de reclusão no regime socioeducativo.
Não podemos afirmar com certeza se o jovem que
matou era usuário de drogas, se estava sob o efeito
de drogas ou se roubou o celular do estudante para
comprar drogas, pois as atuais normas legais proíbem
a divulgação de seu nome, de seus antecedentes criminais, de sua ficha policial, e até mesmo de fazermos
essas suposições. Mesmo assim, foi divulgado que
o rapaz já tinha sido preso outras vezes, por roubo...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
e que teria sido solto justamente por ser menor, tendo
cumprido pena socioeducativa.
Caso semelhante ocorreu neste fim de semana,
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde um
adolescente de 17 anos é o principal suspeito de ter
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matado o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos, no sábado, 13 de abril.
Srª Presidente, independentemente de esses
menores serem usuários de drogas, o alerta que trago
para este Plenário e para a sociedade brasileira é o
seguinte: até que ponto jovens como esse rapaz que
matou Vitor Hugo, jovens com a idade desse rapaz que
matou Itamar Ferreita, ambos com 17 anos, podem alegar que não possuem plena consciência de seus atos?
Hoje, mais do que nunca, esses jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) – ...
entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pesquisas científicas comprovam que jovens de 16 e 17 anos
possuem maturidade biológica, psicológica e social
para fazer suas escolhas.
As pesquisas, no campo das ciências psíquicas,
sociais e da Medicina, asseguram-nos que, aos 16
anos, os jovens sabem o que fazem e possuem plena
consciência do que é certo ou errado.
Esse posicionamento também é sustentado por
juristas e especialistas do Direito, como o renomado
juiz desembargador Alyrio Cavallieri, que faleceu no
final do ano passado, aos 91 anos, e que, em sua obra
Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforça sua convicção de que, a partir da tenra idade,
os menores sabem o que fazem e, ao mesmo tempo,
alerta a sociedade para a necessidade de redução da
imputabilidade penal para 16 anos.
Portanto, o alerta que faço é o de que devemos
repensar a maioridade penal no Brasil e a imputabilidade de jovens com menos de 18 anos.
Nesse sentido, apresentamos em 2011 a Proposta de Emenda Constitucional nº 74, que altera a
imputabilidade penal para 16 anos para os casos de
cometimento de crimes de homicídio doloso e roubo
seguido de morte.
Creio que essa medida é necessária para que
haja a intimidação da prática desses crimes por menores de idade...
(Soa a campainha.)
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO) –
...quando esses já possuem pleno discernimento dos
seus atos, Srª Presidenta.
Peço para que seja incluído todo o meu pronunciamento pelo passar da hora, Presidenta, mas
entendo que esse é um tema da maior importância.
Está na hora de nós debatermos esse tema e trazer a
maioridade para 16 anos para que os jovens possam
e devam responder pelos seus atos.
Muito obrigado, Srª Presidenta.
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SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR ACIR GURGACZ
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, nesta segunda-feira realizei uma palestra para os estudantes da Escola Estadual João
Bento da Costa, na Zona Sul de Porto Velho, /sobre
um dos mais graves problemas sociais de nosso tempo, que são o uso e o tráfico de drogas, suas causas
e consequências.
Este problema é tão grave e está tão arraigado
em nossa sociedade que podemos dizer que enfrentamos uma epidemia das drogas. Um problema social
que também é uma questão de saúde pública.
Ao conversar com estas crianças, jovens e adolescentes, eu tive reafirmada a minha convicção de que
a família e a escola precisam ser resgatadas como os
alicerces para o desenvolvimento saudável de nossas
crianças, de nossa sociedade e da nação brasileira.
Este é um problema que tem que ser enfrentado
com mais diálogo entre pais e filhos, com o respeito
mútuo no ambiente familiar, com responsabilidades
definidas para cada idade e com uma escola com
educação em tempo integral, com mais opções de
aprendizagem, de desenvolvimento cognitivo, cultural,
de lazer, de esportes e de convivência comunitária.
Nestas palestras que desenvolvemos desde 2010,
temos o apoio de especialistas e de voluntários, como
o nosso companheiro Dalton di Franco, jornalista e
vice-prefeito de Porto Velho, que conhece bem essa
problemática. Temos o apoio do Conselho Estadual de
Entorpecentes de Rondônia, e de seu presidente, o
Neirival Pedraça, bem como de professores e de profissionais ligados aos Centros de Atenção Psicossocial,
os CAPS, além de pais e lideranças comunitárias de
todo o Estado de Rondônia.
Trabalhamos basicamente na prevenção ao uso
das drogas, reforçando informações que já são trabalhadas pelos professores, alertamos os estudantes
sobre as formas de como evitar o contato com as drogas, como DIZER NÃO para as drogas.
Alertamos os estudantes para que não caiam nas
ciladas armadas pelos traficantes, nas falsas ilusões
apregoadas pela apologia ao uso da maconha; no encantamento das campanhas publicitárias de bebidas
alcoólicas e no merchandaising da indústria do cigarro.
Alertamos os jovens de que a droga não é o melhor caminho de fuga para problemas sociais, para o
desamparo no lar ou para os problemas estruturais
na família e na sociedade. Bem como apontamos os
melhores caminhos para uma vida saudável.
O público alvo preferencial de nossas palestras
tem sido os estudantes do ensino fundamental e do
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ensino médio: são crianças e adolescentes com idade
entre 7 e 17 anos que estão em diferentes fases da
formação, mas que todas, de modo geral e de forma
diferenciada, sofrem o assédio das drogas e estão sujeitas a essa epidemia.
Digo que estas criança estão expostas às drogas
de forma diferenciada porque assim é a nossa sociedade. Pois hoje, o menor abandonado, a criança de rua,
as crianças das periferias e de famílias carentes estão
tão expostas a este problema das drogas quanto as
crianças e adolescentes da classe média e de todas
as camadas de nossa sociedade.
A questão fundamental de nossa campanha é levar informações para essas crianças e adolescentes,
para que eles possam ampliar a consciência sobre o
problema e ter convicção para dizer não às drogas.
Evidente que essa ação precisa do apoio de
outras políticas públicas das áreas da educação, da
saúde, da segurança pública, da assistência social, da
geração de emprego, mas as informações que passamos de forma educativa são fundamentais para que o
jovem possa desenvolver sua autonomia e não deixar
se influenciar para o uso destas substâncias que irão
alterar seu estado físico, psíquico e comportamental,
ao ponto de atentarem contra a própria vida e contra
a vida de seu semelhante.
Os adolescentes precisam saber que o uso de
drogas leva à dependência física e química; que altera
o comportamento, destrói o caráter e afeta de forma
perversa a personalidade dos indivíduos, ao ponto
de os levarem a prática de crimes hediondos. Como
o cometido no último dia 9 do corrente, por um jovem
prestes a completar 18 anos, que matou o estudante
paulista Vitor Hugo Deppman, de 19 anos, quando este
entrava no portão do prédio onde morava, no bairro
Belém, na Zona Leste de São Paulo.
O assassino, que completou 18 anos na última
sexta-feira, dia 12, cometeu o crime ainda sobre a proteção do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), do
atual Código Penal e da Constituição, que definem a
maioridade penal de 18 anos e o regime diferenciado de
punição. Sob a proteção do ECA, eles deverão pegar no
máximo 3 anos de reclusão no regime socioeducativo.
Não podemos afirmar com certeza se o jovem
que matou Vitor Hugo era usuários de drogas, se estava sob o efeito de drogas ou se roubou o celular do
estudante para comprar drogas, pois as atuais normas
legais proíbem a divulgação de seu nome, de seus antecedentes criminais, de sua ficha policial, e até mesmo
de fazermos estas suposições. Mesmo assim, foi divulgado que este rapaz já tinha sido preso outras duas
vezes, por roubo, e que teria sido solto justamente por
ser de menor, tendo cumprido pena socioeducativa.
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Caso semelhante ocorreu neste fim de semana,
em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde um
adolescente de 17 anos é o principal suspeito de ter
matado o estudante universitário Itamar Ferreira Souza, de 27 anos, no sábado, 13 de abril.
Sr. presidente, independente destes menores
serem usuários de drogas ou não, o aleita que trago
para este plenário e para a sociedade brasileira, é o
seguinte: até que ponto jovens como este rapaz que
matou Vitor Hugo; jovens com a idade deste rapaz que
matou Itamar Ferreita, ambos com 17 anos, podem alegar que não possuem plena consciência de seus atos.
Hoje, mais do que nunca, estes jovens e adolescentes possuem informações suficientes para discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal.
Pesquisas científicas comprovam que jovens de 16 e
17 anos possuem maturidade biológica, psicológica e
social para fazer suas escolhas.
As pesquisas no campo das ciências psíquicas,
sociais e da medicina, nos asseguram que aos 16
anos os jovens sabem o que fazem e possuem plena
consciência do que é certo ou errado.
Este posicionamento também é sustentado por
juristas e especialistas do Direito, como o renomado
juiz desembargador Alyrio Cavallieri, que faleceu no
final do ano passado, aos 91 anos, e que em sua obra
‘Falhas do Estatuto da Criança e do Adolescente’, reforça sua convicção de que a partir da tenra idade,
os menores sabem o que fazem, e ao mesmo tempo
alerta a sociedade para a necessidade de redução da
imputabilidade penal para 16 anos.
Portanto, Sr. Presidente, o alerta que faço é o de
que devemos repensar a maioridade penal no Brasil
e a imputabilidade de jovens com menos de 18 anos.
Neste sentido, apresentamos, em 2011, uma Proposta de Emenda à Constituição, a PEC de número
74, que altera a imputabilidade penal para 16 anos,
para os casos de cometimento de crimes de homicídio doloso e roubo seguido de morte. Creio que esta
medida é necessária para que haja a intimidação da
prática desses crimes por menores de idade, quando
estes já possuem pleno discernimento dos seus atos.
Observa-se atualmente no Brasil um pavor social
em torno da crescente criminalidade praticada por menores. Por outro lado, os adolescentes praticantes de
infrações graves não têm sido punidos adequadamente.
Entretanto, para que esses crimes não fiquem
impunes, e para que a impunidade não estimule a violência entre os adolescentes, é que defendo a redução
da maioridade penal para 16 anos e mais rigidez nas
penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. O aumento no tempo de internação dos ado-
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lescentes infratores punidos com pena de reclusão é
uma necessidade urgente e um clamor social.
Saliento que a nossa Proposta de Emenda à
Constituição não reduz a maioridade penal em sua
totalidade, mas somente para os casos de homicídio
doloso e roubo seguido de morte, que são crimes hediondos contra a vida humana. Nosso objetivo é coibir estes crimes, para os quais os maiores de 15 anos
seriam considerados imputáveis, ou seja, sofreriam as
mesmas penas reservadas aos que atingem a maioridade penal. Por outro lado, manteríamos asseguradas
as conquistas e avanços consagrados do Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Além disso, é preciso atacar as causas da violência, como as a desigualdades sociais, o desemprego,
a miséria, a desagregação familiar e social. Somente
com esse conjunto de medidas é que vamos combater
com efetividade o uso e o tráfico de drogas e a violência entre os menores.
Diante disso, Sr. Presidente, sugiro que a Mesa
Diretora do Senado Federal nomeie uma Comissão
Especial para tratar deste tema. Uma comissão que
reunirá todas as proposições em tramitação sobre o
tema, e que no prazo de 30 dias apresentará uma proposta de apreciação e votação do Congresso Nacional.
Uma proposta na linha de nossa PEC, que contemple
por fim um texto adequado, que atenda ao clamor da
sociedade e as mudanças sociais em curso.
O Congresso Nacional precisa dar uma resposta urgente para a sociedade. Os brasileiros querem
tratamento mais rigoroso para os menores culpados
pela prática de crimes, como apontam diversas pesquisas de opinião.
Uma pesquisa do DataSenado, divulgada no final
do ano passado, sobre segurança pública, apontou que
87% dos entrevistados concordam com a tese de que
o menor de idade que comete crimes deve ser punido
como adulto. 11% disseram discordar e 2% não souberam responder.
Uma outra pesquisa feita pelo Ibope e divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI),
também no final do ano passado, mostra que 75%
dos entrevistados são totalmente a favor da redução
da maioridade penal. Ou seja, ao menos quatro entre
cinco brasileiros concordam com a redução da maioridade penal para 16 anos.
Portanto, Sr. Presidente, precisamos dar uma
resposta urgente para a população. Essa definição
precisa ser assumida por nós, legisladores, eleitos
pelo povo para esta finalidade. O Congresso Nacional precisa assumir essa responsabilidade, colocar o
tema em debate e promover as revisões necessárias
na legislação.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muito obrigado pela atenção.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Acir Gurgacz. Esse é
o tema do momento. Uma pesquisa divulgada hoje
pelo jornal O Estado de S. Paulo mostra que 93% da
população ouvida é favorável à alteração na idade da
imputabilidade sobre a prática de crimes, como referiu
V. Exª. Cumprimentos pela abordagem.
Quero saber se V. Exª quer que seja publicado na
íntegra o seu pronunciamento. Na forma regimental, V.
Exª será atendido.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora inscrita, a Senadora Vanessa Grazziotin. O próximo
orador inscrito é o Senador Valdir Raupp, para uma
comunicação inadiável, e, em seguida, o Senador Ivo
Cassol, em permuta com o Senador Luiz Henrique.
Na sequência do Senador Cassol, o Senador Alfredo
Nascimento, se estiver no plenário, ou o Senador Paulo Davim, pela Liderança do seu respectivo Partido.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta, Senadora
Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, companheiros e companheiras.
Srª Presidenta, eu acabo de vir do STJ – Superior Tribunal de Justiça –, onde está pautada, na Corte
Especial, a votação de um recurso do Governo do Estado do Amazonas que solicita suspensão de liminar
e de sentença em relação a um processo cujas partes
são o Governo do Estado do Amazonas e a Petrobras.
Esse processo decorre de um questionamento feito
já há muitos anos pelo Estado do Amazonas, no que
diz respeito ao recolhimento, por parte da Petrobras,
de ICMS.
V. Exª, assim como todos aqui, sabe que o Estado
do Amazonas é um grande produtor de petróleo, mas
principalmente de gás natural, sendo que a maior reserva de gás natural do Brasil em terra está no Estado
do Amazonas. E a Petrobras utiliza, vende e transforma
esse gás em gás de cozinha (GLP), que é comercializado e abastece quase toda a Região Norte e boa
parte da Região Nordeste. O recolhimento do ICMS
era feito sobre um tipo de gás, inferior ao que, efetivamente, é extraído do território do Estado do Amazonas.
Em breve, deverá iniciar o julgamento – fiquei até
agora lá –, e espero que haja uma sensibilidade por
parte dos ministros do STJ em relação a esse importante pleito do Estado do Amazonas, porque, quando
falamos em receita de ICMS, estamos falando em
receitas públicas que devem, naturalmente e obrigatoriamente, ser utilizadas para melhorar a qualidade
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de vida das pessoas, ou seja, receitas que devem ser
aplicadas em saúde, em educação, em infraestrutura.
Então, faço este registro esperando que, logo
mais, eu tenha condições de pedir, talvez pela ordem,
Senadora Ana Amélia, de um desses microfones, para
anunciar uma vitória do Amazonas. Espero que isso
aconteça nesse julgamento próximo e torço por isso.
O outro assunto que me traz a esta tribuna, Srª
Presidenta, diz respeito à leitura, no dia de ontem, no
âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, do relatório
do Senador Delcídio do Amaral, que trata do Projeto de
Resolução nº 1 – desculpem-me, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos e não no da Comissão
de Assuntos Sociais, como eu falei. Muito obrigada,
Senadora Ana Amélia. Então, o Senador Delcídio do
Amaral, Relator do Projeto de Resolução nº 1, de 2013,
fez, no dia de ontem, durante a reunião da Comissão
de Assuntos Econômicos, a leitura de seu relatório.
Eu considero esse um dos projetos mais sensíveis
que tramitam nesta Casa. Sensível porque ele mexe
diretamente com interesses de todos os Estados brasileiros, ou seja, de todas as unidades da Federação,
afinal de contas, o ICMS – Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços – é o principal tributo estadual, Srª Presidenta. E mudar as regras do ICMS é
tocar nos interesses diretos de cada um dos Estados
ou de cada uma das unidades da Federação.
No nosso caso do Amazonas – eu que represento
o Estado do Amazonas –, este assunto se torna ainda mais delicado, porque, dentro do sistema tributário brasileiro, Senadora Ana Amélia, Senador Raupp,
Senador Cassol – V. Exas, que são do vizinho Estado
de Rondônia, sabem que, em se tratando de assunto
tributário, o Amazonas precisa necessariamente ser
tratado de forma diferenciada –, nós somos a única exceção. O próprio nome diz “Zona Franca de Manaus”,
ou seja, um modelo de desenvolvimento do Estado do
Amazonas, que tem servido muito não só à Região
Norte, mas também ao País todo e que está baseado
em benefícios, em concessões de incentivos fiscais –
uma boa parte delas, dos tributos federais, e a outra,
dos tributos estaduais.
Esse Projeto de Resolução nº 1, desde o primeiro momento em que foi apresentado, obteve de
nossa parte e de uma grande parte de Parlamentares,
de Senadores e Senadoras, uma posição favorável,
porque seu objetivo principal é trabalhar mudanças
na legislação do ICMS, visando ao fim da disputa que
está estabelecida hoje entre os Estados brasileiros –
a disputa que nós chamamos e que é conhecida no
Brasil inteiro como guerra fiscal.
O próprio Relator coloca em seu relatório o seguinte: “A aprovação dessa resolução proposta pelo
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Poder Executivo é, sem dúvida, um passo imprescindível para acabar com a disputa fiscal entre entes da
Federação.”
E por que existe essa disputa? Porque foi a forma que os Governadores dos Estados encontraram
para buscar atrair investimentos para seus Estados,
investimentos produtivos.
E foi assim que muitos Estados conseguiram
que fábricas que naturalmente deveriam ou poderiam
ir para as regiões mais desenvolvidas, para o centro
consumidor deste País, fossem instaladas em outros
Estados, grande parte deles das Regiões Centro-Oeste,
Norte e Nordeste.
Agora, se, por um lado, conceder incentivos a
partir do ICMS é importante para os Estados na atração de investimentos, por outro, essa medida promove consequências, algumas delas, drásticas. Uma é
que há diminuição da arrecadação de cada um desses Estados, e a outra é que, além dessa diminuição
da arrecadação dos Estados brasileiros, existe uma
concorrência que não tem sido nem um pouco salutar.
O Estado do Amazonas – repito –, o único que tem
poderes legais constitucionais para conceder incentivos
fiscais, tem sofrido muito com isso. Empresas de vários
segmentos fecharam suas portas na Zona Franca de
Manaus e se mudaram, no geral, para São Paulo, por
conta dos incentivos de ICMS concedidos por aquela
unidade da Federação; São Paulo, principalmente. E,
de acordo com a legislação vigente, nenhum Estado
brasileiro pode conceder incentivo fiscal, nem de ICMS,
sem que haja aprovação unânime do Confaz. E isso
não vem ocorrendo. O Confaz não aprovou nenhum
desses incentivos que são concedidos.
De tal sorte que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma jurisprudência sobre a matéria. E todos os incentivos que vêm sendo concedidos
têm-se tornado inconstitucionais, o que vem gerando
uma situação muito incomoda.
Apesar disso tudo, Srª Presidenta, era grande a
nossa preocupação em relação ao relatório que iria
apresentar o Senador Delcídio do Amaral.
No meu entendimento, S. Exª apresentou, ontem,
um relatório extremamente equilibrado, que promove
mudanças profundas na proposta original do Governo
Federal. A proposta era que, gradualmente, o ICMS
de operações interestaduais fosse igualado em 4%,
até o ano de 2021, para todos os Estados brasileiros,
com exceção das operações interestaduais de gás
natural e da Zona Franca de Manaus, que teriam um
ICMS de 12%
O Senador Delcídio, em seu relatório, além de
manter a exceção para as operações interestaduais
de gás natural, promove uma modificação. No projeto
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original o ICMS seria de 12%, e ele propõe que o ICMS
seja de 7% nas operações originadas nas Regiões Sul
e Sudeste, exceto o Estado do Espírito, destinadas às
Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, inclusive ao
Estado do Espírito Santo, e de 12% para as demais
operações.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – E mantém os 12% para a Zona Franca de Manaus, com exceção nas transações para as áreas de
livre comércio, localizadas, Senador Raupp, nos Estados de Rondônia, de Roraima, do Acre, além de parte
do Estado do Amapá, atendendo a uma reivindicação
desses Estados que também compõem o sistema Zona
Franca de Manaus.
Então, as transações entre os nossos Estados, a
área de livre comércio e o Estado do Amazonas, terão
ICMS em 12%.
E a grande novidade é que o Senador Delcídio
propõe dois ICMSs diferenciados para o Brasil: de 7%
para os Estados do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e
mais o Espírito Santo...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... e de 4% para os Estados das Regiões Sul e
Sudeste, ou seja, uma diferença que, na prática, mantém uma igualdade, Srª Presidenta.
Seriam três alíquotas de ICMS: de 7%, de 4%
e de 12%. Porém, são diferenças que permitem uma
igualdade na relação entre as diferentes unidades da
Federação das diferentes regiões, mantêm as vantagens comparativas fundamentais, necessárias e imprescindíveis para a manutenção e o fortalecimento
da Zona Franca e mantêm, também, a possibilidade
de o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste seguirem se
desenvolvendo e, quiçá, chegarem próximos dos índices econômicos já alcançados pelas Regiões Sul e
Sudeste do País.
Então, quero aqui cumprimentar o Senador Delcídio do Amaral.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... e a Senadora Ana Amélia. Quero cumprimentar, também, os governadores de todos os Estados e,
em particular, os secretários de Fazenda, porque todas as propostas que estão sendo colocadas à Mesa
têm sido trabalhadas, com a participação de todos os
Estados de todas as regiões, de forma que tenhamos
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uma proposta que possa vir a plenário e possa ser
aprovada, em que todos ganhem e ninguém perca!
E, mesmo para aqueles que teriam, a médio ou longo
prazo, qualquer perda, essas perdas seriam compensadas pelo Fundo de Compensação e, também, pelo
Fundo de Desenvolvimento Regional, propostos pela
Medida Provisória nº 599.
Então, cumprimento o Senador Delcídio, o Governo Federal pela sensibilidade de garantir as vantagens
comparativas da Zona Franca de Manaus.
Muito obrigada, Presidenta Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento a Senadora Vanessa Grazziotin
e endosso as referências elogiosas ao trabalho competente e aplicado do Senador Delcídio do Amaral,
numa matéria que tem por objetivo maior acabar com
a guerra fiscal, que tem provocado disputas, eu diria,
fratricidas entre Estados da Federação brasileira.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
de pedir que, antes da Ordem do Dia, haja a leitura
do requerimento de urgência assinado pelos Líderes,
com respeito ao Projeto de Decreto Legislativo nº 85,
que apresentei, na quarta-feira passada, e que trata
da suspensão da decisão no TSE quanto à mudança
das cadeiras das Câmaras.
Tenho dito que isso não é por questão de mérito,
mas por competência, porque é de exclusividade do
Congresso, e temos que respeitar esse direito.
Então, eu pediria a leitura, antes da Ordem do
Dia, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Farei a leitura do requerimento de V. Exª, Senador Eduardo Lopes.
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 85, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução
administrativa expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, nos autos da Petição nº 9.495 – AM,
que redefine o número de Deputados Federais,
Estaduais e Distritais.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento será votado após a Ordem do
Dia, na forma do disposto no art. 342, do Regimento
Interno, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Srª Presidente, abusando um pouco da boa vontade
de V. Ex ª, eu tenho também um requerimento assinado pelos Líderes, que diz respeito ao PLC nº 160, Lei
Geral das Religiões.
Se V. Exª pudesse fazer também a leitura desse
requerimento de urgência, eu agradeceria.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Da mesma forma, Senador Eduardo Lopes.
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Requeremos, nos termos do art. 336, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para o Projeto de Lei da Câmara nº
160, de 2009, que dispões sobre as garantias
e direitos fundamentais ao livre exercício da
crença e dos cultos religiosos, estabelecidos
nos incisos VI, VII e VIII do art. 5º e no §1º do
art. 210 da Constituição da República Federativa do Brasil.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento vem assinado com o apoio dos
Líderes, necessário regimentalmente.
Esse requerimento, igualmente, será votado após
a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340 do
Regimento Interno, Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Convido, para fazer uso da palavra, para uma
comunicação inadiável, o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador) –
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, com a voz comprometida pelo resfriado, peço desculpas às senhoras
e aos senhores telespectadores da TV Senado e aos
ouvintes da Rádio Senado.
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O Plenário do Senado, Srª Presidente, aprovou,
nesta terça-feira, dia 16, portanto, ontem, o projeto de
lei que institui o Estatuto da Juventude, que estabelece
direitos para jovens entre 15 e 19 anos. O projeto garante a meia-entrada em eventos culturais e esportivos
em todo o País para jovens de baixa renda.
O Estatuto ainda precisa ser apreciado pela Câmara dos Deputados, onde havia sido aprovado em
2011. Como passou por alterações no Senado Federal,
o texto deverá voltar para a Casa de origem. Espero
que, o mais rápido possível, a Câmara aprove esse
projeto tão importante para a juventude brasileira.
Na condição de Presidente Nacional do PMDB,
apoiei integralmente a aprovação do Estatuto da Juventude. Junto com a juventude do meu Partido, trabalhamos pela construção de mais direitos para os
jovens brasileiros.
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São 50 milhões de jovens no Brasil que necessitam de uma carta de direitos que assegure políticas
de emancipação e autonomia.
Agradeço aos colegas Senadores e Senadoras
do PMDB e de todos os partidos, que fizeram um esforço incansável pela aprovação do Estatuto, aqui no
Senado, além dos demais Parlamentares da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. Parabéns a todos.
Mas eu gostaria, Srª Presidente, de fazer um
agradecimento especial aos militantes da Juventude do
PMDB, que estiveram durante mais de seis semanas,
aqui no Senado, nos ajudando nessa grande vitória.
Nosso Partido tem compromisso com a juventude e, no
retorno do Estatuto à Câmara dos Deputados, faremos
de tudo para agilizar a sua tramitação e aprovação final.
Portanto, parabéns a todos os jovens brasileiros.
Abordo agora, Srª Presidente, nos três minutos
que me restam – depois devo pedir a V. Exª que dê o
meu discurso como lido e transcrito – a questão dos
nossos aquíferos.
Veio-me às mãos uma série de relatórios elaborados pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) com
o diagnóstico mais atualizado dos aquíferos sedimentares nacionais. Estamos mais familiarizados com as
nossas bacias hidrográficas, tantas vezes descritas nos
livros didáticos de geografia. Porém, nos últimos anos,
passamos a contar com informações cada vez mais
precisas e detalhadas sobre o que passa no subsolo,
em lugares onde a vista não alcança. Percebemos,
então, a importância das bacias hidrogeográficas, as
quais compõem com as bacias hidrográficas os sistemas aquíferos. Neles, passamos a reconhecer fontes
de recursos extremamente abundantes em nosso País,
cada vez mais decisivo para o futuro, pois responsáveis
por sistemas de abastecimento de água nas cidades e
amplos ramais de irrigação nas áreas rurais.
Os recursos das águas subterrâneas não são
infindáveis e estão muito expostos à ação do homem,
sofrendo o impacto do adensamento do processo de
urbanização e da ocupação econômica das áreas rurais.
Assim, merece efusivos elogios a ação do Ministério de Minas e Energia, comandado pelo meu ilustre
companheiro de Partido, Ministro Edison Lobão, que
vem incentivando decisivamente a CPRM a implantar
a Rede Integrada de Monitoramento das Águas Subterrâneas (Rimas), abrangendo os principais aquíferos do País.
O conhecimento mais detalhado dos aquíferos
brasileiros permitirá identificar os impactos às águas
subterrâneas em decorrência da exploração ou das
formas de uso e ocupação dos terrenos, estimar a
disponibilidade do recurso hídrico subterrâneo, avaliar
a recarga e o estabelecimento do balanço hídrico e
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informar o nível de água. Com isto, poderemos determinar tendências de longa duração, conhecer melhor
suas origens e estabelecer as providências necessárias para fazer com que possamos desfrutar de forma
sustentável desta fantástica riqueza estocada em nosso País, a água.
Chamo a atenção, Srªs e Srs. Senadores, para
as conclusões do relatório diagnóstico do Sistema
Aquífero Parecis no Estado de Rondônia, publicado
em 2012. Com dimensão de 1.250 quilômetros, ocupa
área de 500 mil quilômetros quadrados, abrangendo
os Estados de Rondônia e Mato Grosso. Em Rondônia, está localizado no extremo sul e ocupa área de
32 mil quilômetros quadrados, fazendo com que nosso
Estado seja extremamente rico em recursos hídricos
subterrâneos.
A produtividade do aquífero é de elevada a média
e na sua área de afloramento estão localizados sete
Municípios rondonianos. De modo geral, as águas subterrâneas são de boa qualidade química e têm seu uso
principal no abastecimento doméstico e na irrigação.
No Município de Vilhena, principal polo exportador de soja e milho do Estado, a cidade é integralmente abastecida pelo manancial e a agricultura dele
se serve intensamente.
Veja, Srª Presidente, a importância do Rimas do
Sistema Aquífero Parecis. Até agosto de 2012, foram
instalados sete piezômetros, ou seja, equipamentos
para monitorar níveis de água em aqüíferos, em poços
perfurados na região, somando-se à rede dois poços
cedidos pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgoto da
cidade de Vilhena. Todos os poços estão sendo posicionados na proximidade ou no interior de estações da
Rede Hidrometeorológica Nacional da Agência Nacional
de Águas, a ANA, operada pela CPRM, o que permitirá interpretar os dados de níveis de água subterrânea
obtidos com os valores de precipitação pluviométrica.
(Soa a campainha)
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Estou caminhando para o encerramento.
Com este banco de dados da Rimas, espera-se,
entre outros benefícios, contribuir para avaliação qualitativa da exploração de água subterrânea, no sistema
aqüífero, a estimativa das reservas e de parâmetros e
a avaliação da qualidade da água.
Registro, assim, esta importante colaboração
tecnológica do Ministério de Minas e Energia para
que possamos pensar a Rondônia e o Brasil do futuro.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia.Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Valdir Raupp e aproveito
para saudar a presença, nas galerias do Senado, dos
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vereadores de Saldanha Marinho, do meu Estado, a
Vereadora Ângela Fachinello e o Vereador Adair Damiani. Bem-vindos ao Senado Federal.
Convido para fazer uso da palavra, em permuta
com o Senador Luiz Henrique, o Senador Ivo Cassol.
Em seguida, os dois oradores inscritos pela Liderança,
respectivamente, Senador Alfredo Nascimento, do PR,
e Senador Paulo Davim, do PV.
Com a palavra o Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e
Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que eu
quero aqui deixar o meu abraço, o meu cumprimento
a toda a população dos quatro cantos deste País, especialmente aos amigos, às amigas do nosso grande
e querido Estado de Rondônia.
Quero cumprimentar o Prefeito do Município de
Rolim de Moura, meu irmão César Cassol – fui também prefeito da cidade de Rolim de Moura. Temos hoje
vários compromissos, aqui na cidade, juntamente com
o Senador Raupp, com o Ministro da Integração Nacional, com o Ministro das Cidades, também no Palácio.
Quero cumprimentar também, além do meu irmão, que tem pela frente a oportunidade de fazer um
trabalho diferenciado, nas dificuldades que os prefeitos
passam, os vereadores de Cacaulândia, que estiveram hoje em meu gabinete, e, em nome do Toninho,
cumprimentar todos os vereadores. Aos vereadores de
Espigão do Oeste, o Genésio, o Severino, o popular
capixaba, o nosso abraço.
Ontem, Srª Senadora, nossa Presidente Ana
Amélia, nós aprovamos nesta Casa o Estatuto da Juventude. A expectativa era muito grande. Portanto, o
voto deste Senador também foi favorável. Ao mesmo
tempo em que a juventude reivindica direitos e oportunidades em todas as áreas – cinema, teatro ou qualquer
outra atividade –, é importante também nos colocarmos juntos e trabalharmos, pois a nossa juventude de
hoje, além de escolher seus representantes, a partir
dos 16 anos de idade, também busca a maioridade,
para poder ter o direito de usufruir uma carteira de habilitação, para poder ter o seu carro, a sua moto, para
poder, ao mesmo tempo, junto com a sociedade, viver
com a maioridade a partir dos 16 anos.
Sr. Presidente, estamos todos absolutamente
perplexos. Eu estou indignado, estarrecido com o que
vem acontecendo, a exemplo do assassinato, a sangue frio, do jovem universitário Victor Hugo Deppman,
ocorrido na capital paulista na semana que se passou,
como aconteceu também em Campo Grande, no final
de semana – e aqui estavam os meus colegas, agora
há pouco, discursando.
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Chegava ao prédio onde morava, após a aula
da faculdade, quando foi abordado por um bandido
inescrupuloso, que lhe ordenou a entrega da carteira
e do celular – se levasse só a carteira e o celular, seria
simplesmente um roubo comum. Mesmo dando seus
bens e sem esboçar nenhuma reação, o jovem foi executado, foi morto com um tiro na cabeça, inapelável,
inclemente, de maneira cruel e covarde.
Acontece que esse bandido de alta periculosidade, uma verdadeira ameaça para todos nós, tinha
“apenas” – e tem “apenas” –17 anos e 362 dias, praticamente 18 anos de idade, 18 anos de vida. Por algumas horas, portanto, a lei penal lhe faculta o benefício,
o beneplácito da menor idade, considerando-o absolutamente incapaz de responder criminalmente pelos
seus atos, mesmo aqueles mais hediondos e graves.
Infelizmente, Srªs e Srs. Senadores, sabemos que
esse horrendo episódio acontecido em São Paulo já
virou rotina, infelizmente trágica, em nossas grandes
cidades, onde menores de 18 anos, acobertados por
essa anacrônica condição, praticam os mais diversos
crimes, despreocupados em relação às mínimas consequências penais direcionadas para eles.
Como corolário, Sr. Presidente, esses bandidos
sentem-se livres para cometer barbaridades como essa,
de São Paulo, deixando familiares e amigos inconsoláveis, indignados e carentes de uma pronta resposta
do aparato estatal da segurança pública.
Diante desse quadro, Srª. Presidente, a sociedade brasileira exige uma revisão em nossa legislação criminal, possibilitando que esses inescrupulosos
infratores possam pagar pelo que fazem de maneira
consciente e atroz.
Ora, que sistema legal é esse que permite que
um jovem de 16 ou 17 anos possa votar, possa escolher um prefeito, um Senador, um Deputado Federal, o
Presidente ou a Presidenta do Brasil, mas, ao mesmo
tempo, não tem direito sequer de ter a carteira de habilitação, porque dizem que não tem responsabilidade?
Quem diz isso são esses que são contra a maioridade, não você, jovem de 17, 18 anos de idade, que
é decente, que é sério, que é trabalhador, que quer
ter oportunidade de poder responder pelos seus atos.
Mas existem pessoas, políticos e representantes que
dizem que são contra a maioridade. São contra você
ter uma carteira de habilitação, mas, na hora de votar,
eles querem o seu voto. Na hora de votar, eles correm
atrás para que você vote neles. É isso que não podemos aceitar.
Ao mesmo tempo, tendo o mais importante ato
de uma democracia – o título de eleitor – não podem
responder criminalmente pelos seus atos. Se achamos
esses jovens maduros o suficiente para escolher os
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seus representantes, por que a lei penal assim não
os considera?
É para acabar com essa verdadeira esquizofrenia
legal, Sr. Presidente, que propusemos aqui, com base
no clamor da nossa sociedade, um projeto de decreto
legislativo que determina a realização de um plebiscito
popular sobre a redução da menoridade penal.
Atualmente aguardando análise na Comissão
de Constituição e Justiça, e diante das manifestações
contundentes que temos acompanhado, pela imprensa e pelas redes sociais, entendemos ser chegada a
hora de consultarmos a sociedade sobre o assunto,
conferindo à matéria a chancela da vontade popular.
No dia 31 do mês de outubro de 2012, eu entrei
com esse projeto de decreto legislativo, para que a sociedade inteira possa votar nas eleições do ano que vem
e definir se a maioridade penal diminuirá para 16 anos.
O que não podemos continuar, Srª Presidente, é
com esse faz de conta de que nada está acontecendo
e que há consenso sobre a suposta necessidade de
protegermos esses jovens bandidos das agruras do
nosso sistema carcerário.
Ora, isso seria acreditar que as unidades de
menores infratores, lugar para onde são recolhidos
esses delinquentes, são santuários pedagógicos da
infância e da adolescência perdidas. Em verdade, são
igualmente escolas do crime, com a diferença de que
não oferecem segurança e liberam seus infratores,
mesmo aqueles de comprovada periculosidade, em
no máximo três anos.
Não dá para continuar tapando o sol com a peneira, meus caros e minhas caras colegas. Casos
como esse, de São Paulo, desnudam a gravidade da
situação, e o povo espera uma pronta resposta de nós,
seus legítimos representantes e legisladores.
Até quando famílias como a do jovem universitário paulista, cuja idade praticamente se assemelhava
com a do seu algoz, sofrerão as duras consequências
dessa arbitrariedade legal?
Até quando esses bandidos de alta periculosidade se sentirão à vontade, pela debilidade de nosso
Direito, para continuar a praticar suas atrocidades?
Não, Sra Presidente, não podemos permitir que
mais uma tragédia dessa natureza tenha sido em vão.
Não podemos continuar a ser o paraíso da delinquência
juvenil, onde se é permitido tudo, mas não se enfrenta
a responsabilidade dos seus atos.
Peço, portanto, que V. Exas ouçam o clamor crescente de nossa sociedade no sentido de que possamos consultá-la formalmente, por meio de plebiscito
popular nas eleições do ano que vem.
Eu quero aqui também colocar a Folha de S. Paulo
de hoje: 93% querem a redução da idade penal. Essa
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é a pesquisa. Esse é o resultado de uma campanha,
esse é o resultado de um plebiscito, esse é o resultado
da sociedade: 93% querem a redução da idade penal.
Muito me estranha, Sra Presidente, Sras e Srs.
Senadores, que o Ministro-Chefe da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Gilberto Carvalho – eu
sou da base do Governo! – venha dizer aqui que é
contra a redução da idade penal de 18 para 16 anos.
Mas eu pergunto para o Ministro: o que o Governo fez
até agora para os nossos jovens? Qual é a cibalena
que o Governo Federal está dando para os Estados e
para os Municípios para cuidar dos nossos jovens de
16 e17 anos? Não está dando nada! É conversa fiada.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Senador Ivo Cassol?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sim?
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – V. Exa
sabe por que o Ministro está falando isso? É Ministro?
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – É o Ministro da Presidência da República, Gilberto Carvalho.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Porque
nunca um menor fez algo com a família dele. Nunca.
Na hora em que ele sentisse isso, como milhares e
milhares e milhares de famílias brasileiras já sentiram,
ele nunca mais falaria essa besteira enorme que falou.
Meus parabéns pelo seu pronunciamento!
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Obrigado. É de estranhar!
Está aqui o nosso Presidente, Senador e ex-Governador Jorge Viana. Eu fui Governador do Estado
de Rondônia. Não havia nenhum programa – e não
há – que auxilie o Estado a construir, a fazer, a manter
esses menores infratores. É muito fácil reduzir impostos de carros, cortar recursos do FPE dos Municípios,
diminuir, fazer festa com o chapéu alheio. É muito fácil esta Casa aqui criar despesas para os Estados e
para os Municípios aumentando piso disso, daquilo e
daquele outro para todas as categorias. Mas eu quero
saber de onde vem o dinheiro. Ao mesmo tempo em
que defende os menores... Então que libere recursos,
que libere estrutura, para que esses jovens delinquentes tenham e possam ter colégios profissionalizantes
dentro da estrutura, para que eles possam se profissionalizar, com atividades esportivas.
Mas, ao mesmo tempo, muito me estranha que
o Ministro, o Secretário-Geral da Presidência tenha
dito que o Palácio é contra. E, ao mesmo tempo, eu
não vejo os Estados e Municípios terem R$1,00 ou
uma cibalena.
Agora, parece que estão criando um novo programa. Há a implantação do programa a ser lançado pelo
Governo, chamado Juventude Viva. Mas faz quantos
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anos que ele está no Governo? Vai fazer quantos anos?
Doze anos! E ainda hoje isso não foi feito.
A maioridade, Sr. Presidente, Jorge Viana, que
estou defendendo não é para esses 5% de marginais,
de bandidos que matam, que estupram. Eu estou aqui
defendendo esse plebiscito, para o ano que vem, para
os 95% decentes, dos nossos jovens sérios, dos nossos filhos, dos nossos netos que querem ir para uma
discoteca, que querem ir para um baile, que querem
ter uma carteira de habilitação, que querem ser tratados com responsabilidade.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Não há
esse projeto para esses 5% de malandros e bandidos,
mas é lógico que eles também vão responder na forma da lei, porque precisam responder pelos seus atos,
mas o importante é lembrar que 95% desses jovens
decentes e sérios votam para presidente, votam para
governador, votam para senador, votam para deputado
federal, e todos querem os votos deles.
Vocês só servem para votar em nós políticos,
mas, quando vocês querem ter o direito de andar com
seu carro, ou com o do seu pai ou da sua mãe, com
uma moto, vocês são multados, vocês têm que andar
escondidos. E qual a família média que não tem os
seus filhos que querem? E nós que somos pais somos
cobrados por isso.
Então, portanto, Sr. Presidente, eu fico triste,
porque de onde eu esperava... Eu pediria mais dois
minutos só para encerrar aqui. Nesses oito, dez anos
à frente do Governo, não foi criado nenhum programa
para esses menores infratores, ao mesmo tempo em
que se deixou um espaço tão aberto para o aumento
da criminalidade e o uso desses menores. E, muitas
vezes, não é nem o uso. Esses menores sabem da lei
muito mais do que nós, a exemplo desse que matou
esse jovem em São Paulo e, um dia depois, se apresentou dizendo: “Ainda sou menor de idade e, depois
de amanhã, eu já tenho 18 anos”. Até quando nós vamos aceitar isso?
É como diz o meu amigo e parceiro Senador Mário
Couto – é uma alegria a sua intervenção – é verdade, a
partir do momento em que nós nos colocarmos dentro
dessas residências, dentro dessas casas, junto com
essas famílias que sofreram abuso, que sofreram tudo
isso, com certeza muitas pessoas mudarão de ideia,
mudarão de opinião e de posição.
É por isso que esse Projeto de Decreto Legislativo
nº 539, de minha autoria, permite, a partir do ano que
vem, fazer um plebiscito. Fizeram um plebiscito para o
desarmamento. Desarmaram-se as pessoas de bem,
mas os bandidos continuam armados, porque ao ser
jovem, menor de idade, têm uma arma na mão. E de
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onde veio isso? Essa arma veio do contrabando, veio
das faixas de fronteira. Então, o resultado é responsabilidade até mesmo do Governo Federal. Mas essa
arma não chegou de graça na mão dele.
O Sr. Mário Couto (Bloco/PSDB – PA) – Quero, Senador, me colocar à disposição de V. Exª nessa
luta, e quero poder assinar esse requerimento de V.
Exª. Mais uma vez, parabéns pelo assunto importante
que V. Exª traz à tribuna do Senado e coloca à Nação
brasileira. Parabéns!
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – O senhor
já fez parte, já assinou, junto aos demais, quando dei
entrada, no ano passado, dia 31/10/2012. Esse projeto, Sr. Presidente, já está tramitando na Casa, é um
projeto de decreto legislativo. Não vamos nós aqui
longe. “Ah, porque há tantos projetos andando, e não
há decisão nenhuma.” Vamos deixar a sociedade que
nos elege decidir. Vamos deixar a sociedade que nos
coloca aqui decidir, uma vez que a própria população
de São Paulo, 93%, Senador Mário Couto, do Estado
de São Paulo é a favor da maioridade.
Então, não somos nós políticos que temos que
dizer que é isso ou é aquilo. Portanto, mais uma vez,
eu quero me colocar à disposição e dizer para a população brasileira, que nós temos que tomar medidas,
mesmo que sejam amargas, mesmo que tenham que
cortar na carne, para que nós possamos ter, no futuro, homens cada vez mais competentes, mais sérios
e decentes, junto à sociedade.
Nos Estados Unidos, é de 11 a 12 anos. Há países em que é de 6 a 12 anos. Isso é absurdo! Mas
com 16 anos, todo mundo sabe o que quer.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Todo
mundo sabe o que quer com 16 anos, 17 anos; sabe
o que faz. Então, é o amadurecimento. Ao mesmo
tempo, é a oportunidade de essas mesmas pessoas,
junto ao projeto que aprovamos ontem do Estatuto da
Juventude, proporcionar para a população, e a nossa
sociedade decidir, uma vez que, infelizmente, tanto
aqui como na Câmara, essa discussão da menoridade
não tenha chegado a um entendimento do anseio da
população. E a população dirá, mais uma vez, o que
quer para si e o que quer para todos.
Portanto, agradeço a Deus, agradeço a oportunidade que me deram, e, mais uma vez, me coloco à
disposição, para nós podermos atender um anseio da
população, fazer e autorizar o plebiscito, com as eleições do ano que vem.
Um abraço e obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ivo Cassol, a Srª
Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência,
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que é ocupada pelo Sr. Jorge Viana, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Ivo Cassol.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Presidente.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Pela ordem, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, Senador Mário Couto e, em seguida, Senadora Ana Amélia, por gentileza.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Senadora Ana Amélia primeiro. Depois, o Senador
Mário Couto.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – O Pará mandou um
cavalheiro para o Senado.
Obrigada, Senador Mário Couto.
Presidente Jorge Viana, caro colega Paulo Davim
que vai ser o próximo orador, eu queria mencionar a
minha preocupação com o casuísmo que o Congresso
Nacional, pelo menos na Câmara, está tentando contra
uma iniciativa que devemos defender arduamente que
é o direito dos novos partidos terem acesso ao tempo
de televisão e rádio.
Estou me referindo ao casuísmo porque a ex-Senadora, ex-Ministra Marina Silva, do seu Estado,
Senador Jorge Viana, com quem conversei agora há
pouco por telefone, está bastante preocupada, com
razão, com essa violência que se praticará contra
uma iniciativa.
Todos sabem das divergências não pessoais –
isso nós não temos, não podemos ter – divergências
do ponto de vista ideológico, especialmente quando
tratamos aqui da questão relacionada ao Código Florestal, mas isso não me impede de apoiá-la integralmente no direito que o partido dela, a Rede, terá de
acesso à cadeira de rádio e televisão.
Eu penso que a Ministra Marina Silva, a liderança que ela tem nesse processo deve ser respeitada e
não podemos aceitar um casuísmo de tamanha gravidade nesse momento em que estamos nos preparando para o pleito eleitoral de 2014. Então, ela terá
meu integral apoio aqui, para assegurar esse direito,
Senador Jorge Viana.
Muito obrigada, Senador Jorge Viana.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Eu a cumprimento, Senadora Ana Amélia. Também
tive a oportunidade de conversar com a ex-Ministra e
ex-Senadora Marina Silva e, de fato, o partido que ela
procura criar não é um partido cartorial. Ao contrário,
ele vem com inovações, vem trazendo os movimentos
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sociais e acho que seria uma temeridade para usar
mudanças na regra do jogo com o jogo acontecendo.
Uma coisa é combater partidos cartoriais e outra é o Brasil se fechar para o surgimento do novo, da
renovação.
Cumprimento V. Exª.
Com a palavra, pela ordem, o Senador Mário
Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Meu operoso Vice-Presidente desta Casa, ontem eu me inscrevi para falar
após a Ordem do Dia. Tentei pegar um tempo maior
para falar e acabei não falando, porque a Ordem do
Dia se estendeu até nove da noite.
Novamente, inscrevo-me hoje para falar após a
Ordem do Dia, porque acho que o assunto que trago
nesta tarde é mais longo e cinco minutos não me bastariam para falar.
Pergunto a V. Exª, primeiro: haverá Ordem do
Dia? Segundo: estamos já nas 16 horas, poderíamos,
se não tivermos Ordem do Dia, abrir e fechar; os oradores que falam depois da Ordem do Dia teriam mais
tempo para falar, e é melhor para todos.
Essa é a indagação que faço a V. Exª, esperando
ser chamado, logo, logo, para usar a tribuna do Senado.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª.
De fato, ontem foi um dia histórico aqui no Plenário. Todos nós abrimos mão da lista de oradores
inscritos para aprovar matérias do maior interesse da
sociedade brasileira, especialmente com a aprovação
– estamos aqui recebendo a visita de estudantes, de
jovens – do Estatuto da Juventude, e, dessa maneira,
o Senado vai se reencontrando com uma pauta que
atende os interesses do País.
Hoje, há uma medida provisória trancando a pauta. Obviamente, vou consultar, Senador Mário Couto,
o Presidente Renan. Eu estava em uma reunião da
Mesa, até pouco tempo atrás, mas, a princípio, tendo
em vista que temos uma MP trancando a pauta, ficamos
restritos a, no máximo, apreciar e votar autoridades ou
seguimos, com uma Ordem do Dia absolutamente curta, com a lista de oradores. E V. Exª está inscrito como
Líder e primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Paulo Davim. (Pausa.)
Desculpe-me, Senador Paulo Davim. Na inscrição,
V. Exª é o segundo Líder inscrito; o primeiro é o Ministro Alfredo Nascimento, Presidente do PR, como Líder.
Peço desculpas ao Senador Paulo Davim e faço
essa correção, a tempo, para não cometer nenhuma
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injustiça com o nobre Senador, que tão bem representa o Amazonas aqui, Ministro Alfredo Nascimento.
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Eu já estava
conformado com a injustiça, Sr. Presidente, porque eu
teria o meu conterrâneo usando a palavra antes de
mim, o que me honra muito.
Sr. Presidente, meus caros companheiros Senadores e Senadoras, ocupo hoje a tribuna desta Casa
para tratar de um assunto que tem preocupado a todos
nós. Uma combinação de fatores tem afetado diretamente a mesa da população brasileira.
As altas taxas do frete, as oscilações climáticas,
ora chuva excessiva, ora longos períodos de seca,
somados ao ascendente poder de consumo dos brasileiros, têm pressionado o aumento dos preços dos
alimentos.
O cenário é danoso à nossa economia e nos
remete aos tempos de inflação. O aumento da cesta
básica precisa ser controlado rapidamente. No caso do
meu Estado, o Amazonas, a cesta básica está entre
as três mais caras do País. Os gastos dos manauaras,
por exemplo, com itens essenciais de alimentação, aumentaram em mais de 27% nos últimos doze meses.
A farinha de mandioca, um dos principais alimentos da população do meu Estado, foi o que mais
encareceu entre os meses de fevereiro e março deste
ano, cujo valor subiu 18%, segundo o Dieese. Depois
veio a banana, com uma variação acima de 14%, e o
feijão, que atingiu mais de 10%. Para ilustrar, a safra da
mandioca, no norte do País, sofreu diretamente com
os efeitos das últimas cheias. O cultivo desse alimento
demora em torno de um ano ou mais para recuperar
a perda da produção.
Não podemos aceitar que uma família do Amazonas – Estado que muito me orgulho em representar no
Senado Federal – formada por apenas quatro pessoas,
pague um valor em torno de mil reais por uma cesta
básica, segundo cálculos do próprio Dieese.
Os fatores climáticos são um dos principais responsáveis pelo aumento da cesta básica, mas sobre
eles temos pouquíssimo controle. O que devemos fazer é investir em mais tecnologia e inovação no setor
agrícola para minimizar os danos.
Estou convencido também de que outras ações
precisam ser deflagradas o mais breve possível. Sabemos que o frete é um grande vilão para o aumento
dos preços dos alimentos. Nos últimos três meses do
ano, o valor do frete subiu mais de 50%, causando impactos diretos em toda a cadeia produtiva do Brasil,
principalmente no norte do País, cuja precariedade da
infraestrutura onera ainda mais os produtos na região.
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Nesse caso específico, abro um parêntese para
ressaltar que muito já foi feito para melhorar a infraestrutura do País; porém, para diminuir os custos logísticos e ampliar nossa competitividade, exige-se
um esforço ainda maior. Quando se trata da Região
Norte, a necessidade de aprimorar o setor fica ainda
mais evidente.
Por essa razão, continuarei lutando pela conclusão
da restauração da BR-319, no meu Estado, o Amazonas, rodovia que tira o Amazonas do isolamento, que
liga Manaus ao resto do País, que liga Manaus a Porto
Velho, que liga Manaus a Rio Branco, no Acre, terra
do meu querido Presidente que conduz esta sessão, e
que vai transformar o projeto Zona Franca de Manaus
num projeto muito mais competitivo, atraindo mais empregos para a Zona Franca de Manaus.
O cenário é desfavorável, e o prejuízo maior recai sobre a sociedade brasileira. O Governo Federal
não esconde sua preocupação e procura criar medidas para inibir a evolução da inflação em nosso País.
A desoneração dos produtos da cesta básica,
recentemente anunciada pela Presidenta Dilma, é
uma dessas medidas. De acordo com o Dieese, a desoneração, cujos efeitos a sociedade não percebeu,
foi essencial para impedir um aumento ainda maior
desses alimentos.
Confio no Governo da Presidenta e não tenho
dúvida de que sua equipe econômica vem trabalhando
para minimizar essa crise que invade a casa de todos
os brasileiros.
O momento agora, Sr. Presidente, meus caros
colegas Senadores, é de cautela para ambos os lados:
Governo e sociedade.
Infelizmente, é preciso que cada um de nós, cidadãos brasileiros – e, em especial, faço este alerta à
população do meu Estado, o Amazonas –, cumpramos
nossa obrigação de pesquisar e verificar os preços
antes de efetuar as nossas compras.
Em momentos de fragilidade econômica, é muito
importante que cada um faça a sua parte, inclusive a
classe empresarial, que precisa também ampliar seu
desempenho e aumentar...
(Soa a campainha.)
O SR. ALFREDO NASCIMENTO (Bloco/PR – AM)
– ... sua parcela de contribuição no desenvolvimento
socioeconômico do nosso País.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exa, Senador Alfredo Nascimento, Presidente nacional do PR, que falou pela
Liderança do seu partido.
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Eu convido a fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Lídice da Mata. Em seguida, falará o Senador Paulo Davim, para uma comunicação
inadiável...
Agora é uma oradora inscrita, Senador Paulo.
(Pausa.)
Então, o Senador Paulo Davim e, logo em seguida, a Senadora Lídice da Mata, dando prosseguimento
à lista de oradores inscritos. (Pausa.)
É como Líder do PV.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sras Senadoras,
todos os anos os brasileiros comemoram, no mês de
abril, mais precisamente no dia 19, o Dia do Índio, e, ao
celebrarmos a presença indígena no Brasil, reiteramos
os mais profundos valores de hospitalidade, tolerância,
igualdade, democracia e dignidade da pessoa humana,
nos marcos da Constituição da República.
Nossa altiva e civilizada Carta Magna, que refundou, no inesquecível 5 de outubro de 1988, os marcos
da convivência humana em nosso País, reserva capítulo
inteiro dedicado ao índio que habita o território nacional.
Dispõe o seguinte o art. 231:
Art. 231 São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças
e tradições, e os direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer
respeitar todos os seus bens.
O constituinte brasileiro, ciente do caráter imperioso do meio físico para a coesão social e a própria
existência e conservação, a longo prazo, dos índios e
de suas tribos, garantiu-lhes a posse das terras ocupadas, de propriedade da União.
Ainda da dicção de nossa Carta constitucional,
as terras reservadas ao índio brasileiro são inalienáveis e também indisponíveis, e imprescritíveis são os
direitos sobre elas.
No Dia do Índio, na próxima sexta-feira, portanto, faz-se necessário reconhecermos os esforços do
Poder Público na proteção a essa tão importante minoria, uma vez que, no curso das últimas décadas, o
Estado brasileiro apresentou inegáveis avanços na
demarcação do espaço vital de nossos índios, em todas as regiões do País.
Há, porém, muito a ser feito para a valorização
dos grupos humanos que receberam Pedro Álvares
Cabral em sua chegada às terras brasileiras, e que, na
visão de grandes brasileiros, como Gilberto Freire e o

Abril de 2013

inesquecível Senador Darcy Ribeiro, tanto ensinaram
à nossa vida coletiva.
A despeito de percalços e vicissitudes, a Constituição da República tenta garantir, no plano de nossa coexistência política, o belo pensamento de Darcy
Ribeiro, segundo o qual, “os índios viram chegar os
portugueses, crescer os brasileiros, e têm mais direito
do que ninguém a serem eles próprios”.
Enxergar a realidade por uma ótica positiva e
esperançosa parece-nos fundamental e representa
verdadeira estratégia de sobrevivência no presente,
sobretudo em tempos de esgarçamento regressivo
dos valores iluministas, que orientam a vida civil no
Ocidente há pelo menos três séculos.
No quadro de nossas misérias políticas, insere-se, igualmente, a dura realidade experimentada pelos
índios guarani-kaiowá, no Mato Grosso do Sul, que têm
perdido suas vidas na luta pela conservação de suas
terras, cobiçadas por violentos ocupantes, e também
pela própria falta de condições materiais para a sobrevivência do grupo.
A fome e o alcoolismo, de resto, introduziram-se
com força letal entre os guarani-kaíowá, cultura fortemente ameaçada pela diminuição de seu espaço físico vital e pela ausência de condições materiais para
a reprodução de sua cultura.
Rogamos, pois, a todas as autoridades brasileiras
para nossa tarefa comum de garantir ao índio brasileiro a terra, a cultura, a língua, o bem-estar, o respeito
social e a valorização de seu imenso aporte cultural
para a civilização brasileira.
No mês em que comemoramos o Dia do índio,
rogamos aos índios brasileiros que nos devolvam, no
brilho límpido da corrente do rio-tempo; no misterioso
pulsar do coração da floresta, preservada e viva; no
reflexo solar espelhado pela água arterial da terra-mãe,
a cintilação intensa de um mundo recuperado e são.
Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Cumprimento V. Exª, Senador Paulo Davim.
Convido para fazer uso da palavra, como oradora
inscrita, a Senadora Lídice da Mata.
V. Exª dispõe do tempo regimental de 10 minutos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Dez minutos serão suficientes, Sr. Presidente, para
registrar aqui, nesta Casa, a alegria da bancada baiana com alguns fatos.
Ontem, o Senador João Durval Carneiro, falando
da tribuna, registrou a criação da nova Universidade
Federal do Sul da Bahia, ocorrida na Câmara dos Deputados. E o fez de forma competente como sempre;
ele que foi Governador e criou na Bahia duas univer-
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sidades estaduais que, hoje, engrandecem o ensino
universitário baiano e pelas quais somos efetivamente
reconhecidos.
Mas, Sr. Presidente, a Bahia, há muito, luta para
aumentar a sua oferta de vagas em universidades públicas federais. E a Presidente Dilma Rousseff anunciou,
no ano passado, a criação destas duas novas universidades: a Universidade Federal do Sul da Bahia e a
Universidade Federal do Oeste da Bahia. Hoje, temos
apenas três universidades federais: a Universidade
Federal da Bahia, chamada universidade mãe, com
64 anos de existência; a Universidade Federal do Vale
do São Francisco, que é uma universidade diferente,
porque envolve três Estados da Federação, Bahia,
Pernambuco e Piauí – e esperamos até que ela possa crescer para outros Estados, onde a presença do
Rio São Francisco justifica o seu nome; bem como a
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, fruto
de grande luta, no Estado da Bahia, com audiências
públicas muito concorridas em toda a região, que, ao
final, foi criada pelo Presidente Lula.
O projeto de criação da Universidade Federal do
Sul da Bahia, hoje, foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça, tendo como Relator o Senador baiano Walter Pinheiro, que, muito destacadamente, pôde
relatar a relevância desta universidade para o nosso
Estado. E tive eu a honra de poder, também, relatar o
projeto e aprová-lo, ainda há pouco, na Comissão de
Educação do Senado, ocasião em que solicitei, também, que a matéria viesse, em regime de urgência, ao
plenário desta Casa, para, certamente, receber o apoio
unânime de todos os Senadores e Senadoras do Brasil.
A Universidade Federal do Sul da Bahia atingirá uma região composta por 48 Municípios, cobrindo
uma área de mais de 40 mil quilômetros quadrados. A
população total da região é superior a 1,5 milhão de
habitantes. E, conforme dados de 2010, existem, hoje,
cerca de 66 mil alunos do ensino médio, na rede pública de ensino desses Municípios, numa região onde
a oferta de vagas, nas instituições públicas de ensino
superior, não passa de 1.500.
Portanto, absolutamente insuficientes para a demanda, para a busca pelo ensino superior da nossa
juventude no Estado.
Mas a Universidade Federal do Sul da Bahia, que
abrangerá todas as cidades do Sul e do extremo Sul
do nosso Estado, podendo, portanto, impactar positivamente não apenas na Bahia, mas também no Estado
fronteiriço daquela região, o Estado do Espírito Santo, não é mais uma universidade que se cria, é uma
universidade muito singular, porque ela vai inovar em
sua estrutura curricular, em sua estrutura gerencial e
pedagógica.
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O seu projeto foi construído em um processo de
debate intenso em todas as cidades que comporão a
área de atuação dessa universidade e traz inovações
extremamente importantes, porque ela bebe da fonte do projeto original, concebido por Anísio Teixeira e
Darcy Ribeiro, para a criação da UnB, a Universidade
de Brasília.
Entre essas inovações, destacamos a organização
dos bacharelados e licenciaturas interdisciplinares, que
já são hoje uma realidade na Universidade Federal da
Bahia, com muito êxito e sucesso em sua aplicação.
Ela é fundamentada em grandes áreas de conhecimento e eixos de formação. Têm relevo também
as parcerias com as entidades privadas de serviço social e de formação profissional, vinculadas ao sistema
sindical, o chamado Sistema S, e com os institutos da
rede federal de educação profissional para a oferta de
cursos superiores tecnológicos.
A arquitetura curricular da Universidade Federal
do Sul da Bahia seguirá o esquema de ciclos de formação, com modularidade progressiva e com certificações independentes a cada ciclo.
O regime letivo será quadrimestral, e o uso de
tecnologias de informação e comunicação será intensivo de modo a superar o ambiente escolar tradicional.
Ela também articulará com a Secretaria Estadual
de Educação, com vistas a criar uma rede de colégios
universitários – e essa é uma grande inovação nesse
pensamento pedagógico da nova universidade –, chamados Cuni, situados em escolas públicas de ensino
médio dos maiores Municípios da região, que, juntamente com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
constituirá o principal mecanismo de ingresso na chamada Ufesba. Os primeiros períodos do bacharelado
interdisciplinar, por exemplo, poderão ser cursados nos
próprios colégios da Rede Cuni, integrados aos campi da universidade via rede digital de alta velocidade.
Portanto, Sr. Presidente, é extremamente positiva a criação dessa universidade. Esperamos, em
breve, que este Plenário possa consagrar esse desejo do povo baiano, da Presidente da República. Essa
Universidade terá sua reitoria, sua sede no Município
de Itabuna e terá campi na cidade de Porto Seguro e
Teixeira de Freitas.
Também, hoje, na CCJ da Câmara, Sr. Presidente,
foi votada a criação da Universidade do Oeste baiano,
e é também uma notícia extremamente importante para
o nosso povo do oeste da Bahia, para essa região tão
próspera e tão sofrida também do nosso Estado. Nós
vamos continuar na nossa luta para ampliar a possibilidade de campus em Santa Maria da Vitória, nessa
universidade que se criou hoje na Câmara, e que virá
em breve para o Senado e terá, sem dúvida nenhu-
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ma, a mesma diligência e atuação das comissões e
do Plenário, para que nós possamos, quem sabe, até
aprová-las juntas.
E, finalmente, Sr. Presidente, quero dizer da satisfação de ter participado hoje de audiência pública
com a Ministra Marta Suplicy, que, por mais de uma
hora, na Comissão de Educação, submeteu-se a um
intenso debate sobre as políticas públicas do Ministério
da Cultura. E pude, na oportunidade, Senador Walter
Pinheiro – assim como os outros Senadores aqui presentes –, que é da nossa bancada...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
... retomar a nossa negociação com o Ministério da
Cultura, para que nós possamos ter novamente empenhado aquele Ministério no esforço de transformar
em realidade o Museu Afro da Bahia, esse Ministério
que criou o Museu Nacional Afro. Acho que se justifica,
no Brasil, nós termos diversos museus federais para
destacar a contribuição do negro à cultura do nosso
País; e, de forma especial, para que nós possamos ter
a Bahia preparada para a Copa do Mundo, para que
nós possamos ter a Bahia preparada para a Copa do
Mundo, a Bahia, que já entregou um estádio da qualidade do estádio da nova Fonte Nova, vai ter a possibilidade de ter o seu museu afro para que o povo que
nos visita, do interior da Bahia, de todo o Brasil e de
fora do País conheça...
(Interrupção do som.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...
podendo conhecer a enorme e rica contribuição que
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o nosso povo africano, que o nosso povo afro pôde
dar à civilização brasileira, pôde dar à cultura brasileira, através dos seus artistas plásticos, através da
importância da sua gastronomia, da contribuição sua
na arquitetura e em todos os setores da vida social e
econômica do nosso País.
Quero agradecer à disposição da Ministra Marta Suplicy em acolher, em audiência próxima, quando
a nossa bancada federal estará representada, assim como a nossa bancada do Senado Federal, para
acompanhar o representante da Bahia, do Museu Afro,
o grande poeta, José Carlos Capinan, levando até a
Ministra Marta o nosso pleito...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ... de
federalização e de término daquele importante museu
no nosso Estado. Portanto, a Bahia está, novamente,
repito, em festa. O Senador Walter Pinheiro, o Senador
João Durval e eu teremos a possibilidade de comemorarmos juntos essa grande vitória da juventude baiana,
do nosso Governo, do Governo da Presidente Dilma
e do Governador Jaques Wagner, dotando a Bahia de
duas novas universidades federais.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senadora Lídice da Mata.
(Soa a campainha.)
Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – O parecer que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 332, DE 2013
Nos termos do art. 40, § 1º, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, e de conformidade com o
Requerimento nº 8/2013, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo-CDR, aprovado em 20-32013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes
da Copa das Confederações, requeiro autorização
para desempenhar missão oficial de representação
do Senado Federal, durante os dias 21 e 22 de abril
do corrente ano, na cidade de Belo Horizonte, a fim de
verificar, in loco, o andamento das obras dos estádios
e as demais ações de preparação para a realização
dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
REQUERIMENTO
Nº 333, DE 2013
Nos termos do artigo 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, e de conformidade
com o Requerimento nº 8/2013, da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo – CDR, aprovado
em 20-3-2013, que trata sobre diligências nas cidades-sedes da Copa das Confederações, requeiro autorização para desempenhar missão oficial de representação do Senado Federal, durante o período de 28 a
30 de abril do corrente ano, nas cidades de Recife e
Salvador, a fim de verificar, in loco, o andamento das
obras dos estádios e as demais ações de preparação
para a realização dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB-SE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –

ORDEM DO DIA
A pauta está trancada, tendo em vista os itens 1 e
2 da nossa Ordem do Dia. Peço a atenção dos Líderes
da Casa se há entendimento para apreciar itens que
regimentalmente possam ser apreciados na sessão,
mesmo com duas medidas provisórias ocupando os
itens 1 e 2 da nossa Ordem do Dia.
O item nº 4, por exemplo...
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem, o Líder do Governo no Congresso,
Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
conversei com os Líderes que estão presentes aqui e
decidimos – se V. Exª concordar – que começaríamos
pelo item nº 14, que são os requerimentos, e iríamos
até o item nº 25, que está na página seguinte. Eu tinha
levado, Sr. Presidente, até o nº 20, porque eu não tinha
visto a Ordem integral.
Então, nós votaríamos todos os requerimentos.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – E em
seguida – se houver acordo –, nós começaríamos com
as autoridades. Mas, se houver acordo.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senadora Lídice, pela ordem.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, é para
solicitar a V. Exª a leitura do requerimento de urgência
para o PLS nº 764, de 2011, aproveitando a presença do nosso Líder, Wellington Dias, que foi também o
Relator dessa matéria, na CDR, e de V. Exª, que foi o
Relator dessa matéria, na CAE.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª solicita a leitura...
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – A
leitura do requerimento de urgência para a votação do
PLS nº 764, de 2011, que trata das ZPEs.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Com a palavra, o Senador Walter Pinheiro.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria saber
de V. Exª se, ouvindo as Lideranças partidárias, nós
poderíamos proceder a essa apreciação que foi sugerida pelo Senador José Pimentel, no que diz respeito
às autoridades. É claro que nós sabemos do trancamento da pauta por conta da medida provisória. Todos
nós estamos cientes disso, mas acho importante, no
dia de hoje, tentarmos buscar uma negociação, até
porque temos uma emenda constitucional para a qual
nós viemos clamando a sua votação. Tivemos recentemente um embate sobre essa questão – e me refiro
particularmente à questão das agências executivas e
das agências reguladoras – e, do ponto de vista da
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Câmara dos Deputados, esse projeto não prosperou. E
aqui, no Senado, o Senador Eunício Oliveira apresentou
uma proposta, que tenho inclusive a honra de relatar.
Então, acho importante que, nas tratativas, a Mesa
pudesse conduzir a possibilidade de apreciação dessa emenda constitucional, que está na Mesa, já com
prazos – todos eles –, de forma regimental, atendidos.
Portanto, para ver essa possibilidade.
E também – a Senadora Lídice chegou a citar
essa questão na tribuna no dia de hoje –, nós tivemos
a aprovação de duas matérias importantíssimas pela
Câmara dos Deputados, que têm a ver com a criação
de duas universidades federais: a Universidade do Sul,
no extremo sul da Bahia, e a Universidade do Oeste.
Nós até, por procedimento regimental, buscamos fazer
hoje a aprovação da Universidade do Sul na Comissão
de Constituição e Justiça e também na Comissão de
Educação. Cumprimos essa etapa. Parece-me que a
regra, ou pelo menos o trâmite obrigatório, é que uma
vez na Câmara tendo sido terminativa nas comissões,
essa matéria não pode ser apreciada de forma terminativa pelo Senado Federal.
Então, desde já, nós estamos querendo solicitar
à Mesa uma certa boa vontade para que essa matéria
então venha a plenário. Nós já apreciamos na Comissão. Entramos em contato hoje com a Secretaria-Geral
da Mesa da Câmara dos Deputados para remeter a
matéria que trata da Universidade do Oeste para que,
em conjunto, as duas matérias possam ser apreciadas
em plenário. No caso da Universidade do Oeste, nós
não teríamos a apreciação nas comissões. No caso
da Universidade do Sul, nós já cumprimos essa etapa
no dia de hoje. Então, eu queria solicitar a V. Exa, como
membro da Mesa, mais do que boa vontade – que eu
sei que V. Exa tem muita – mas uma certa agilidade,
para que a Secretaria da Mesa pudesse solicitar ao eficiente Dr. Mozart o envio da proposta que foi apreciada
pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, para que a gente proceda.
Por que há a urgência, Senador Jorge Viana? E
V. Exa sabe muito bem disso, até porque a Bahia teve
uma participação decisiva na estruturação do curso de
Medicina na Universidade do Acre, e V. Exa sabe que
a estruturação para o vestibular de uma primeira universidade, ou de um primeiro curso, de uma primeira
faculdade, é extremamente recheada de processos que
podem inviabilizar a execução do vestibular. Eu estou
falando isso para o ano. Não estou falando mais do ano
de 2013. Então, o retardo dessa matéria inviabilizará,
consequentemente, o início desses cursos já no ano
de 2014. Então, eu gostaria de contar com essa boa
vontade da Mesa.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento o Senador Walter Pinheiro. De
fato, a Bahia, aliás, tem a mais antiga faculdade de
Medicina do País. A primeira foi fundamental na criação, graças à ação do Senador e médico Tião Viana.
Eu era Governador na época.
Eu vou pedir à assessoria da Mesa que possamos procurar aqui uma maneira de atender a solicitação de V. Exª.
Senador Wellington Dias.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT
– AC) – Temos dois oradores e inclusive o Senador
Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k..
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Respondendo aqui a consulta feita pelo líder do Governo
no Congresso, o Bloco de Apoio manifesta uma posição favorável a que tenhamos esse encaminhamento
proposto aqui.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu cumprimento V. Exª.
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, não há acordo para votação hoje, Sr. Presidente, a não ser dos requerimentos, do item 14 em diante.
Não há acordo para votação de autoridades hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Muito bem.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
eu gostaria de pedir, inclusive contando com a compreensão dos Líderes: foi assinado o requerimento de
urgência tanto para o Decreto Legislativo nº 85, que é
de minha autoria, como também do PLC nº 160, que
trata da Lei Geral das Religiões.
Contando com a compreensão e colaboração dos
Líderes gostaria de colocar em votação.
Só o requerimento, requerimento de urgência.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu peço a atenção dos Líderes que estão no
Plenário. A solicitação do Senador Eduardo Lopes é
para que apreciemos um requerimento que já foi lido
antes da Ordem do Dia e que, caso haja entendimento nas lideranças, pode ser apreciado e votado após
a Ordem do Dia.
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O requerimento seria votado após a Ordem do
Dia, para que a matéria possa entrar...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu peço, em havendo acordo...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Para que a matéria possa entrar daqui a duas sessões.
Esse é o Regimento, e o Senador Eduardo Lopes está fazendo uma solicitação para que se possa
apreciar ainda durante a Ordem do Dia.
Eu peço a atenção dos Líderes e a manifestação
e, ao mesmo tempo, a matéria trata do projeto Decreto
Lei nº 85, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que
susta os efeitos da resolução administrativa expedida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da Petição
nº 9.495, que redefine o número de Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
O Senador Eduardo Lopes apresentou Requerimento de nº 330, recolheu as assinaturas necessárias
e, neste momento, pede que haja uma apreciação, ainda durante a Ordem do Dia, do referido requerimento,
que já foi lido anteriormente, na Ordem do Dia, como
estabelece o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, Presidente, Presidente ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Como não é regimental, há que se ter entendimento das Lideranças.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, não há entendimento para a votação, nem por
parte da Oposição, nem por parte do PSDB.
Então, nós vamos acordar apenas com as votações dos requerimentos.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Senador Eduardo e Senador Mário Couto, para se ter
uma apreciação dessa matéria agora, teria que haver
um entendimento de absolutamente todos os Líderes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Correto.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– O encaminhamento da Mesa é no sentido de que o
requerimento será apreciado, como regimentalmente
é estabelecido, após a Ordem do Dia. Caso aprovado,
ele entra em duas sessões ...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Duas sessões.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – ... para depois haver a apreciação do mérito.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
O.k, Presidente.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu queria também comunicar, inclusive, aos Senadores que estão nos seus gabinetes, que nós não
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teremos votação nominal. Nós vamos apreciar, tendo
em vista que a pauta está trancada por conta dos itens
1 e 2, por entendimento, os itens 14 até 20, que são
requerimentos de apensamento.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
É até 25.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Desculpe. É até 25.
Agradeço a contribuição do nobre Líder, Senador Pimentel.
Então, passamos à pauta de entendimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
Item 14:
REQUERIMENTO
Nº 157, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
157, de 2013, do Senador Jayme Campos,
solicitando o desapensamento do Projeto de
Lei do Senado nº 196, de 2007, dos Projetos
de Lei do Senado nºs 431, de 2003, e 150, de
2009, a fim de que tenha tramitação autônoma
(disposições sobre rótulos de bebidas).
O assunto dispõe sobre rótulos de bebidas.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Aprecio agora o Item 15:
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).
Há, também, um requerimento do Senador Gim
Argello no mesmo sentido.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO
Nº 334, DE 2013
Nos termos do art. 255, II, 12 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) PLS nº 105/2012 que
seja seja ouvida também a Comissão de Assuntos
Econômicos – CAE.
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Justificação
Projeto de Lei do Senado nº 105 de 2012, que
acrescenta parágrafo único ao art. 835 da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil –, prevendo a
possibilidade de exoneração da fiança na hipótese de
alteração no quadro social da pessoa jurídica afiançada, independentemente do término do prazo contratual,
tramita na Comissão de Constituição e Justiça – CCJ,
em caráter terminativo.
A proposta diz respeito a garantia de fiança, figura a qual é fundamental na liberação de crédito pelas
instituições Financeiras. Dessa forma, é fundamental
que a CAE se manifeste sobre a matéria, por ser a
comissão com atribuição específica que mais se assemelha ao tema.
Sala da Comissão, – Senador Gim (PTB/DF)
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Votação, em globo, dos dois requerimentos.
Votação, em globo.
As Srªs e os Srs. Senadores que concordam
com o apensamento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Itens nºs 16 e 17, por tratarem da mesma matéria.
REQUERIMENTOS
NºS 169 E 170, DE 2013
Votação, em turno único, dos Requerimentos
nºs 169 e 170, de 2013, ambos de autoria do
Senador José Agripino, solicitando que, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 332, de 2010, além
das comissões constantes do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas também a Comissão
de Assuntos Econômicos e a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, respectivamente.
(Trata-se de veiculação de mensagens contra a
exploração sexual e o uso seguro da Internet.)
Votação, em globo, dos requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 18:
REQUERIMENTO
Nº 173, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
173, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de
Lei do Senado nºs 90, 180, 298 e 540, de 2007;
265 e 482, de 2008; 12, 128, 229, 230, 243,
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315, 350 e 507, de 2009; 75, 538, 591 e 719,
de 2011; 62, 86, 113, 135, 376 e 382, de 2012;
todos Complementares, por regularem matéria correlata (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.).
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 19:
REQUERIMENTO
Nº 190, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
190, de 2013, do Senador Eduardo Braga, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
525, de 2009, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (equipamento
pedagógico em escolas da educação básica).
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.).
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 20
REQUERIMENTO
Nº 192, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
192, de 2013, do Senador Vital do Rêgo, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 242, de 2007 – Complementar (tramitando
em conjunto com os Projetos de Lei do Senado nºs 481 e 701, de 2007; 467, de 2008; 90,
de 2010; 105 e 344 de 2011; e 136, de 2012 –
todos Complementares), além das Comissões
constantes do despacho de distribuição, seja
ouvida, também, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (trata de atividades passíveis de aderirem ao Simples Nacional).
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 21:
REQUERIMENTO
Nº 204, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
204, de 2013, do Senador Lobão Filho, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do
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Senado nº 50, de 2012, dos Projetos de Lei da
Câmara nºs 114, de 2005; 40 e 106, de 2007;
143, 182 e 193, de 2008; 12, 55, 57, 75 e 99,
de 2009; e dos Projetos de Lei do Senado nºs
42, 154, 542, 625 e 735, de 2007; 190 e 340,
de 2008; 1, 54, 135, 408 e 429, de 2009; 55,
125, 180, 274, 276 a 283, de 2010; 6, 65, 271,
439, 452, 460, 463 e 470, de 2011; 90, 97, 209
e 371, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (altera a Lei dos Juizados Especiais
Cíveis e o Código de Defesa do Consumidor).
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item 22:
REQUERIMENTO
Nº 217, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
217, de 2013, de autoria do Senador Walter
Pinheiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 85, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática (trata a
matéria de proibição da cobrança de roaming
nacional ou adicional por chamada).
Em votação o Requerimento
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item nº 23:
REQUERIMENTO
Nº 230, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
230, de 2013, de autoria do Senador Delcídio
do Amaral, que solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 144, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho de
distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (veda comércio
de refeição rápida acompanhada de objeto de
apelo infantil).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Item nº 24:
REQUERIMENTO
Nº 262, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 262, de 2013, do Senador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando, em aditamento ao
Requerimento nº 702, de 2012, que a Comissão de Juristas criada com a finalidade de
elaborar anteprojeto de Lei de Arbitragem e
Mediação, passe a ser composta por vinte e
dois membros.
Em votação o Requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Último item da pauta:
Item 25:
REQUERIMENTO
Nº 263, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
263, de 2013, de autoria do Senador Aloysio
Nunes Ferreira, que requer, nos termos do
art. 255, inciso II, alínea “c”, item 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que sobre
o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao
Projeto de Lei do Senado nº 147, de 2004, seja
ouvida, também, a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
O projeto trata de educação social.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Explico, atendendo a uma solicitação da Senadora
Lídice, que pediu que apreciássemos um requerimento que está na mesa, dizendo que, regimentalmente,
teríamos que ter feito a leitura anteriormente à Ordem
do Dia, como foi pedido por um dos Líderes da Casa,
isto é, que apreciássemos só aquilo sobre o que temos
entendimento pleno.
Vou conferir o mesmo tratamento dado ao Senador Eduardo Lopes, mesmo em se tratando de situações
distintas, mas, para ficarmos presos ao Regimento ou
ao entendimento pleno dos Líderes, a pauta fica restrita ao que acabamos de apreciar.
Encerrada a Ordem do Dia.
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São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 4, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis nºs 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828,
de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001,
12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de
25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 – Código de Processo Civil, 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de
1997; e revoga dispositivo da Lei nº 12.703, de
7 de agosto de 2012 (proveniente da Medida
Provisória nº 589, de 2012).
Parecer sob nº 8, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB/RR) e
Relator Revisor: Deputado João Magalhães
(PMDB/MG), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão nº 4, de 2013, que oferece.
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, 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 e
em projetos de infraestrutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; 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
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25 de maio de 2011, quanto à concessão de
subvenção econômica em financiamentos destinados a beneficiários localizados em Municípios
atingidos por desastres naturais; altera as Leis
nºs 12.487, de 15 de setembro de 2011, 9.718,
de 27 de novembro de 1998, e 11.491, de 20
de julho de 2007; prorroga os prazos previstos
nas Leis nºs 12.249, de 11 de junho de 2010,
e 11.941, de 27 de maio de 2009 (proveniente
da Medida Provisória nº 594, de 2012).
Parecer sob nº 9, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/RO), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 5, de 2013, que oferece.
3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 117, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento nº 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 117, de 2012 (nº 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que dá nova redação ao art. 9º
da Lei nº 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob nºs 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda nº 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do parágrafo
único do art. 353 do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer nº 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
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.
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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.
6
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.
7
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.
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8
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
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.
9
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.
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10
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.
11
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.
12
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.
13
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.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Pela ordem Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Gostaria de
solicitar a minha inscrição como Líder, agora, após a
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª será atendido nos termos regimentais e
está inscrito.
Antes de seguir com a lista de oradores, gostaria
de colocar em apreciação os requerimentos de autoria
do Senador Eduardo Lopes que foram lidos anteriormente à Ordem do Dia, sob apreciação do Plenário,
para que, se aprovados, possam ser apreciados daqui
a duas sessões.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) –
REQUERIMENTO
Nº 330
Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II,
do Regimento Interno do Senado Federal, a
urgência para o Projeto de Decreto Legislativo
nº 85, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Lopes, que susta os efeitos da resolução
administrativa expedida pelo Tribunal Superior
Eleitoral, nos autos da Petição nº 9.495, que
redefine o número de Deputados Federais,
Estaduais e Distritais.
Sala de sessões, 10 de abril de 2013.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Passa-se à apreciação do requerimento de urgência, lido no Período do Expediente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, permita-me perguntar: refere-se esse
requerimento à Lei das Religiões?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Não. Refere-se exclusivamente à decisão administrativa do TSE. Agora, apreciamos só a urgência
do requerimento. Ainda não entramos na discussão do
mérito do requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da 2ª Sessão Deliberativa Ordinária, nos termos
do art. 336, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agora vamos apreciar o requerimento a que o
Senador Eduardo Suplicy se referiu.
Requerimento nº 331: Requeremos, nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno
do Senado Federal, urgência para o Projeto
de Lei da Câmara nº 160, de 2009, que dispõe
sobre as garantias e direitos fundamentais ao
livre exercício da crença e dos cultos religiosos estabelecidos nos incisos VI, VII e VIII do
art. 5º e no §1º do art. 210 da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Passa-se à apreciação do requerimento de urgência lido no Período do Expediente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Aloysio Nunes.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
eu fui procurado pelo ilustre autor do requerimento e
manifestei a ele meu ponto de vista de que uma matéria dessa importância, que diz respeito a liberdades
fundamentais, a direitos consagrados na Constituição
brasileira, a direitos civis, deveria ser objeto de uma
análise da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
É uma matéria que, pela sua importância, pelo seu alcance, não deveria ser submetida a uma votação com
urgência, mas, sim, ser trazida ao Plenário depois do
exame da Comissão de Constituição e Justiça da Casa.
Por isso, sem desmerecer o mérito da matéria,
eu me oponho à urgência, para que a matéria seja
efetivamente examinada pela Comissão onde ela está.
O Relator é o Senador Eduardo Suplicy, parece
que já há um bom tempo. Então, que S. Exª libere a
proposta e que ela seja remetida – faço agora esse
requerimento – à Comissão de Constituição e Justiça
da Casa, para que a Comissão possa apreciá-la, se,
porventura, ela não foi distribuída à CCJ ainda.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem também, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem também, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – (Fora do microfone.) uma resposta a V. Exª, Senador Aloysio Nunes.
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Senador Eduardo Suplicy, com a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, tal
como o Senador Aloysio Nunes expôs, eu, como Relator dessa legislação, desse projeto de lei referente
às questões de liberdade religiosa, acho muito importante que nós possamos ouvir, no âmbito da Comissão
de Assuntos Sociais, os representantes das diversas
igrejas, das diversas religiões, e pessoas que possam
nos dar elementos. O requerimento foi apresentado por
mim na Comissão de Assuntos Sociais.
Eu acho perfeitamente legítimo que o Senador
Eduardo, meu xará, queira logo apressar, e ele tem
conversado comigo.
Portanto, eu gostaria de solicitar à Presidência
da Comissão de Assuntos Sociais que logo providenciasse a realização desta oitiva dos representantes
das diversas denominações religiosas e das pessoas
especializadas na área de religião sobre a questão
mencionada pelo Senador Aloysio Nunes, a questão
da liberdade religiosa, e assim por diante, porque eu
pretendo fazer um relatório, um parecer o mais responsável possível, com a oitiva dos representantes
das diversas religiões. Não tenho qualquer intenção,
senão acelerar esse processo com a realização da
audiência pública proposta.
Então, basta o Presidente da Comissão de Assuntos Sociais logo marcar essa audiência pública,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Antes de passar a palavra para o Senador... É
sobre a mesma matéria, Senador?
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Fora
do microfone.) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Então, eu ouço o Senador Pimentel.
Há uma posição, e a Mesa já me informou que
essa matéria – informo o Plenário – foi distribuída
também para outras quatro Comissões: a Comissão
de Educação, que já deu parecer; a Comissão de Assuntos Econômicos...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Comissão de quê?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E a CAE.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Comissão de que, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – E a CCJ também.
Há agora um pedido de urgência para a matéria.
É importante informar que, caso a matéria venha a ser
apreciada aqui em regime de urgência, os pareceres
das demais comissões viriam para cá, teriam que ser
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dados aqui, e a fala que fez o Senador Suplicy sobre
as audiências públicas sofreria um prejuízo.
É importante buscar um entendimento. Se a prioridade é realizar audiências públicas em algumas dessas comissões, vai ficar comprometida essa intenção,
se nós apreciarmos a urgência da matéria aqui.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – V. Exª disse CAE, Comissão de Assuntos Econômicos?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Daí por que, Sr. Presidente, eu faço o apelo para que
não votemos o requerimento de urgência.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, depois, como autor, eu quero falar sobre
o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Suplicy, desculpa. V. Exª poderia repetir a sua...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pelas razões que eu apresentei, para
que responsavelmente eu possa fazer o parecer o mais
benfeito, tendo ouvido a opinião dos diversos representantes das igrejas, seja das igrejas evangélicas, seja
da Igreja Católica, e dos especialistas na questão do
direito da pessoa humana e dos princípios constitucionais, eu solicito que possamos realizar a audiência, o
quanto antes, na Comissão de Assuntos Sociais, tal
como prevista.
Acredito que basta o Presidente da Comissão
de Assuntos Sociais marcar a audiência para... Uma
vez feita a audiência, eu, de pronto, me comprometo
a, no prazo de poucos dias, apresentar meu parecer.
E, como é próprio e normal nessas circunstâncias, votaremos, sim, essa matéria tanto na CAS quanto nas
demais comissões e no plenário do Senado Federal.
Portanto, não sou favorável a que hoje aprovemos esse requerimento de urgência, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – A Mesa vai ouvir os três oradores que solicitam
a palavra exatamente nesta ordem de inscrição: Senador Pimentel; depois, Senador Mário Couto e Senador Eduardo Lopes. Em seguida, apresentaremos
uma posição sobre a apreciação desse requerimento.
Com a palavra, Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
aprendi que na vida tudo tem o seu tempo. Na proporção
em que uma série de Parlamentares pediu a tramitação
por outras Comissões, eles querem aprofundar mais
essa discussão e esse debate para ter uma posição
mais madura sobre o tema, deixando claro que esse
tema não é de Governo, é tema do Congresso Nacional.
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Por isso, eu pediria ao nobre Senador Eduardo
Lopes, se possível, que retirássemos o requerimento
de hoje. Nós aceleraríamos a audiência pública na
CAS – o Presidente da Comissão, Senador Moka, é
uma pessoa muito diligente – e, em seguida, analisaríamos o requerimento.
Portanto, eu faria, como companheiro de caminhada, mais um apelo sobre esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador, estamos aqui absorvendo a sugestão
do Senador José Pimentel.
Com a palavra, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Essa é uma matéria polêmica,
Presidente.
Com todo respeito que tenho ao Senador Eduardo,
nós precisamos colher ideias, aprofundá-las, debater.
O tema é de profundo interesse da população brasileira, pois se trata da liberdade religiosa, Sr. Presidente.
Não se pode nem imaginar votar esse assunto sem
debate. Nem imaginar, Presidente!
Então, eu peço a compreensão do nobre e competente Senador Eduardo para que possamos nos
aprofundar na matéria, discutir a matéria, levar a matéria, como foi pedido, às comissões, para que lá se
possa trazer a sociedade e discutir. Esse é o nosso
papel, um papel importante que a sociedade cobra do
Senado. Nós não podemos ir de encontro às cobranças
da população brasileira, Presidente.
Muito obrigado.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Apenas para me esclarecer. Permita-me. Para que comissões foi distribuída essa matéria?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – V. Exª pode repetir?
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Quais as comissões?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Foi distribuída para a Comissão de Educação,
em que já há parecer; para a Comissão de Assuntos
Sociais, para a Comissão de Assuntos Econômicos e
para a Comissão de Constituição e Justiça.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem, sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, parece-me – perdoe-me – que a designação da Comissão de Assuntos Econômicos é absolutamente inadequada. O que a Comissão de Assuntos
Econômicos tem a ver com essa questão?
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Eu conheço a origem da preocupação do Senador Eduardo Lopes. Tudo começa com a assinatura
de uma concordata entre o Governo brasileiro e o Vaticano, que gerou, na opinião de muitos religiosos de
origem protestante, certo desequilíbrio no tratamento
das diferentes religiões. No fundo, estamos tratando
disto: do desequilíbrio no tratamento, pelo Estado brasileiro, das diferentes religiões, o que no Estado laico,
convenhamos, não é admissível. Essa é a preocupação.
Por isso, creio que a Comissão precipuamente
encarregada de analisar essa questão deva ser a Comissão de Constituição e Justiça. Não vejo o que a
Comissão de Assuntos Econômicos possa acrescentar
à instrução do processo.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Sr.
Presidente, eu tenho a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Ouço o Senador Eduardo Lopes, que é o primeiro signatário desse requerimento.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo
como autor do requerimento.
Em primeiro lugar, devemos entender que esse
projeto, esse PLC da Câmara, foi votado na Câmara,
passou por todas as Comissões pertinentes na Câmara
dos Deputados, e houve um acordo.
Qual foi o acordo firmado com o Governo, firmado com a Câmara por ocasião da aprovação do
projeto? A República Federativa do Brasil assinou,
junto com a Santa Sé, um tratado internacional de reconhecimento do Estatuto Jurídico da Igreja Católica.
Então, as igrejas, as outras religiões, acharam justo.
Uma vez que não podemos ter o mesmo tratamento
de Estado, como tem a Igreja Católica, foi decidida a
criação desse projeto de lei, que, na verdade, é uma
cópia do Estatuto. Tudo que está no Estatuto rezando
em relação à Igreja Católica vai rezar em relação às
outras religiões.
É apenas a isonomia. Por isso que ela é chamada
Lei Geral das Religiões. Então, ela foi debatida. Não é
um assunto que chegou aqui de ontem para hoje. Pelo
contrário, o PLC de 2009 chegou aqui ao Senado, e
o acordo era ser aprovado na Câmara, e foi – pode
buscar os Anais da Câmara – aprovada no mesmo dia.
Esse era o acordo. No momento em que fosse aprovado o Estatuto da Igreja Católica, seria aprovada a Lei
Geral das Religiões, e a mesma coisa deveria acontecer aqui no Senado, o que não aconteceu. Então, o
acordo não foi cumprido.
Chegando aqui, já em 2009, esse relatório está
na mão do nobre Senador Suplicy, desde 2009. Não
é um assunto de agora. Eu já conversei várias vezes
com ele. Já aconteceram duas audiências públicas.
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Quando eu pedi para ele dar celeridade ao processo,
ele pediu uma terceira audiência pública, que nunca
foi marcada, que nunca aconteceu.
Então, a questão aqui é nós colocarmos as coisas
nos seus devidos lugares. É fruto de um acordo com
o Governo. Nós temos a palavra, hoje, do Secretário-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, que garantiu o acordo para aprovação, tanto na Câmara quanto
no Senado. Então, é o que nós estamos fazendo, e
eu entrei com o pedido de requerimento de urgência.
Vejam o seguinte: não houve nenhum problema, quando me pediu o Presidente da CAS, o nobre
Senador Moka, que eu me comprometesse a dar um
avanço e fazer o trabalho em um mês, se eu tiraria o
requerimento. Eu tiro o requerimento. O que eu preciso
é isso. Na verdade, o objetivo é esse. Ou nós trazemos
ao Plenário. Inclusive, se nós temos relatórios prontos
de Comissões, os relatórios poderiam ser lidos aqui
no plenário. Se já há relatório, poderia ser lido aqui no
plenário, e nós discutiríamos aqui. Então, a questão
toda é essa.
Se há compromisso aqui do Governo, se há compromisso aqui do PT em dar celeridade ao processo,
em um mês, pode acontecer a audiência pública que
está marcada pelo Senador, não há problema. Mas o
que não pode é um assunto como esse, fruto de um
acordo, permanecer parado. Inclusive, eu faço aqui
a menção que o próprio Deputado, na ocasião, Líder do Governo, que é o nosso Deputado do PT do
Rio Grande do Sul – me falha agora o nome dele –, o
Henrique Fontana, exatamente, me disse o seguinte:
“Vamos aprovar isso, por uma questão de isonomia.”
É isonomia, só isso. Não é divisão, não é discussão
religiosa, é apenas isonomia. O mesmo que está no
tratado Brasil-Igreja Católica, é o mesmo que está na
Lei Geral das Religiões.
Acho que não tem divergência, acho que não tem
problema. A questão é isonomia.
Sendo assim, Sr. Presidente, caro Senador Suplicy,...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permita-me um breve aparte?
Estou de acordo com a sua proposta para dentro
de um mês, ainda mais com o aval do Presidente Waldemir Moka em proporcionar a audiência. Se possível
possamos fazer uma audiência...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) – Já
foram duas audiências.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Ao invés de duas, podemos até fazer uma só para acelerar.
Portanto, estou de acordo com a sua proposta
para que, dentro de um mês, possamos votar essa
matéria.
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O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ)
– Finalizando aqui, com a compreensão de todos,
agradeço ao Senador Eduardo Suplicy, ao Senador
Pimentel também, ao Senador Wellington Dias, que
vai falar após mim.
Sr. Presidente, buscando o entendimento, buscando o acordo, eu peço, então, que seja retirado de
pauta, que nem votemos o requerimento de urgência,
e vamos dar o prosseguimento aqui acordado.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente…
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente…
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Eu vou ouvir ainda, antes de dar encaminhamento a esta matéria, o Senador José Agripino e o
Líder Wellington Dias.
Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, é para manifestar uma opinião
sobre a colocação que foi feita. No primeiro momento, eu que estava desinformado, concordei com a posição que o Senador Aloysio Nunes levantou. Um assunto que, teoricamente, é polêmico, numa tarde de
quinta-feira, de pauta trancada, ser apreciado regime
de urgência. Mas com a colocação feita pelo Senador
Eduardo, não votar essa matéria em um prazo que
agora está estabelecido em 30 dias é discriminação.
Ao invés de privilégio, que seria o caso de regime de
urgência, seria discriminação, porque não se deu à Lei
Geral das Religiões o mesmo tratamento que se deu
ao Tratado com o Vaticano, com a Igreja Católica – e
eu sou católico.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB–– RJ) –
Foi dado sim.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Então, eu acho que está mais do que razoável no prazo
de 30 dias se esclarecer esse assunto, passar a limpo
o que aqui foi colocado e se procede essa colocação
de isonomia, é votar. Quem quiser votar “sim” vota sim,
quem não quiser vota “não”. Do contrário, esta Casa
estará discriminando a matéria.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro quero aqui
saudar... Primeiro, eu acredito que tenhamos aqui que
levar em conta os entendimentos que já foram feitos,
inclusive na Câmara; o entendimento com todos os
Partido, do Governo e de oposição.
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Da mesma forma, aqui conversei há pouco com
o Senador Eduardo Suplicy exatamente no sentido
de encontrarmos uma forma de dar agilidade. Então,
nosso Líder Eduardo Lopes vai fazê-lo, até num prazo
que considero razoável, que é suficiente. O Senador
Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, reconhece que é perfeitamente possível, na
Comissão, priorizar e realizar as audiências.
Quero aqui agradecer ao nosso Líder Senador
Agripino, Aloysio Nunes, os demais aqui, Mário Couto, enfim; vejam o que estamos tratando é exatamente
disso, é o País trabalhar as condições de equidade e,
com certeza, é isso que está sendo tratado aqui, neste Projeto. Por isso, conta não só com o nosso apoio,
mas com esse entendimento.
Quero só encaminhar, Sr. Presidente, favorável e
agradecer às Lideranças por esse entendimento feito
aqui em plenário. Acredito que essa seja a Casa que,
com essa forma de entendimento, facilite as condições
de votação, para votarmos o PLC nº 160.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Agradeço.
Quero mais uma vez cumprimentar o Senador
Eduardo Lopes por se tratar de matéria de interesse
do País. Não falo de qualquer matéria, estamos falando de matéria que dispõe sobre – e aí chamo a atenção do Senador Aloysio Nunes, para que eu possa
me referir. Estamos falando de apreciação de matéria
que trata das garantias e direitos fundamentais ao livre exercício da crença e dos cultos religiosos, como
estabelece a Constituição.
Então, Senador, no art. 14, a matéria trata de
serviços relacionados com finalidades essenciais e é
reconhecida a garantia de imunidade tributária, referente aos impostos.
Então, por tratar de imunidade tributária, por tratar
de recolhimento de impostos, achou-se por bem passar essa matéria também na Comissão de Assuntos
Econômicos. Penso que o entendimento foi construído
no próprio plenário, pelos Líderes.
O art. 343 do Regimento Interno do Senado estabelece que o requerimento de urgência, mesmo depois
de lido, pode ser retirado. E eu peço só que o Senador
Eduardo Lopes ou os líderes possam formalizar à Mesa
a retirada aqui junto à Assessoria da Mesa. (Pausa.)
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)
– Estou deferindo o requerimento de retirada da apreciação do Requerimento 331 e estou aqui validando o
entendimento de que essa matéria será apreciada nos
próximos 30 dias, conforme entendimento de liderança.
E, aqui, na condição de Vice-Presidente, vou
procurar colaborar, mas, volto a informar que essa
matéria está dependendo de parecer em três outras
comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, a
Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de
Assuntos Sociais, já que ela tem o parecer da Comissão de Educação.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Senador Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – O que eu propus foi em
função de que chegou à Comissão um requerimento
assinado por todos os líderes.
Como Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, eu não tenho que discutir, tenho que concordar.
Se todos os líderes querem trazer diretamente para o
plenário, essa é a função.
Agora, procurado pelo Senador Eduardo Suplicy,
que pretende fazer audiência pública, eu disse para ele,
conversando com o Senador Eduardo, que um mês
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acho que é o tempo necessário para fazer audiência
pública e trazermos aqui.
Então, já esse é o compromisso que faço pela
CAS, agora, pelas outras Comissões, Sr. Presidente,
eu não tenho como fazer nenhum tipo de compromisso.
Vou responder, está aqui o relator, o Senador
Eduardo Suplicy, e eu me comprometo, assim que o
Senador Eduardo Suplicy, claro, provocar, indicar os
nomes e fizer, eu chamo a audiência pública e me
comprometo a realizar a audiência pública.
O senhor vê que o requerimento agilizou. Não é,
Sr. Presidente?
O Senador Eduardo Suplicy. ...
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT –
AC) – Nobre Senador, um entendimento como esse a
Mesa não pode deixar passar. Mas é uma matéria e
essa audiência pública poderia ser conjunta, das três
Comissões que estão para apreciar a matéria.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Eu aposto que seja conjunta, até para a celeridade
do processo.
O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco/PT – AC)
– Senão, certamente, vai ter um problema de agenda,
para cumprir os 30 dias.
Mas, enfim, nós vamos seguir. Eu tenho um orador inscrito.
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Convido para fazer uso da palavra o Senador
Mário Couto, como Líder da Minoria, que se inscreveu para ser o primeiro orador a usar a tribuna após
a Ordem do Dia. V. Exª está sendo atendido, Senador
Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Excelência. Fiz isso, porque tenho mais tempo após a
ordem do dia para falar.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho à
tribuna na tarde de hoje, primeiro, dizer da minha satisfação de poder anunciar, nesta tarde, e agradecer a
minha padroeira, a minha mãe, Virgem de Nazaré, padroeira dos paraenses, por ter me dado força suficiente
para que eu pudesse usar, das alternativas que tenho
como Líder da Minoria, um instrumento que é o único
da Minoria neste Parlamento: a CPI. Consigo, depois
de muita luta, meus paraenses queridos, assinaturas
suficientes para a apresentação da CPI da Sudam.
Senadores e Senadoras, este País há muito vem
perdendo com a corrupção. Tenho eu, nesta Casa, batalhado substancialmente para que o Brasil possa, pelo
menos, diminuir a quantidade e a perda de dinheiro
público que há muito vem acontecendo neste País.
Ouve-se muito falar de ladrão de galinha, ouve-se
muito falar de ladrão de colarinho branco. Eu pergunto
aos senhores e às senhoras: qual é a diferença entre
o ladrão de galinha e o ladrão do colarinho branco? A
diferença é muito simples: o ladrão de galinha vai preso; o ladrão de galinha, ao roubar uma galinha, passa
anos na cadeia.
Agora mesmo, senhoras e senhores, uma mãe,
ao roubar um pão numa padaria, semana passada,
porque o filho menor pediu a ela um pão para comer,
e ela roubou o pão. Foi há umas três semanas. Está
presa, incomunicável. Incomunicável!
E os ladrões de colarinho branco? Esses não vão
presos. Esses não vão presos nesta Pátria. Neste Brasil
querido, os ladrões de colarinho branco não vão presos.
Vou perguntar novamente: qual é a diferença do
que foi roubado na Sudam e do que foi roubado pelos
mensaleiros? Quanto foi roubado na Sudam, Senadores? Quanto? Quanto foi roubado pelos mensaleiros?
Eu levantei. Eu levantei! Na Sudam, foram roubadas três vezes mais do que os mensaleiros roubaram da
Pátria. Os mensaleiros pelo menos estão ameaçados,
Brasil! Os da Sudam, nem se fala mais. Só do ranário
foram R$200 milhões, Senadores e Senadoras. Não
tem ninguém, nenhum daqueles que acabaram com
a Sudam, daqueles que acabaram com o desenvolvimento da Amazônia. Esse órgão foi criado para isto,
para desenvolver a Amazônia. A Sudam foi surrupiada
escandalosamente, cinicamente roubada. E o processo
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desses criminosos, o processo desses corruptos que
levaram o dinheiro público que era para ser aplicado
para os paraenses e para aqueles que moram na Amazônia? Foi muito grande, milhões e milhões e milhões.
Hoje observamos patrimônios, senhores e senhoras, patrimônios desses que assaltaram a Sudam, patrimônios acima de R$100 milhões. Nem incomodados
eles estão, nem incomodados eles estão! Roubaram
no cinismo, levaram o dinheiro dos paraenses, levaram
o dinheiro do desenvolvimento da Amazônia.
Meu amigo brasileiro, meu amigo paraense querido, eu fico indignado. Às vezes eu fico conversando com
Nossa Senhora de Nazaré e eu fico a dizer para ela:
“Mãe querida, como é que se pode ter um patrimônio
tão grande se nunca tivemos de onde tirar o dinheiro
para fazer esse patrimônio, mãe querida? E como é,
mãe querida, que se passa a mão, que se esconde
tudo? Como é que fica engavetado, mãe querida?”.
Meus prezados Ministros do Supremo Tribunal
Federal, eu não vou me calar aqui. V. Exªs têm que julgar, porque são muitos, os processos da Sudam que
estão engavetados há muitos e muitos anos.
Eis aqui o instrumento poderoso da minoria, meu
nobre Senador Aloysio. Este é o único instrumento que
temos para conseguir mostrar a fiscalização do dinheiro
público. Aliás, a melhor atribuição que tenho, Senador,
a melhor de todas, entre fazer projetos, vir discutir em
plenário, a que me deixa mais feliz, Senador, é a de
fiscalizar, a de zelar pelo dinheiro público, Senador.
O nosso País está entregue não só aos ladrões
de rua. O nosso País está entregue aos ladrões, principalmente, de colarinho branco.
Senador, eu saio daqui junto com V. Exª e lhe
pago um jantar. Custe quanto custar o jantar, meu Líder, a peso de vinho francês se for o caso. Eu pago!
Me diga: quem da Sudam foi preso por assaltar a Sudam? Me diga, Senador!
Estão todos ricos, Senadores. Todos. Tem um
que roubou mais do que os outros. Não é, Jader Filho?
Você mandou colocar isto no seu jornal.
Teu jornal não vale nada, Jaderzinho. Teu jornal
é fruto da corrupção. Este jornal aqui não pertence a
ti; pertence ao povo do meu Estado.
Olha, o adjetivo que tu me deste de fanfarrão é
muito menor do que o adjetivo que eu vou te dar agora. E não adianta dizer que o Mário Couto é duro. Não
adianta! Você me chamou de fanfarrão – esse é o adjetivo que tu usaste no teu jornal. Eu te chamo, Jader
Filho, de [Art. 19 do RISF]. Tu és [Art. 19 do RISF], Jader Filho. Vai, vai a juízo questionar contra mim. Vai. Eu
peço que tu vás. Vai questionar! Entra na Justiça contra
mim, porque eu te chamei de [Art. 19 do RISF]. Entra!
Eu quero provar que tu és. Eu quero provar que tu és.
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No teu jornal, ninguém acredita. No teu jornal,
ninguém confia. O teu jornal não tem nenhuma credibilidade. O Pará e o Brasil inteiro sabem da família
que tu vieste e sabem da família que eu vim. Há uma
diferença muito grande.
Eis aqui, Srs. Senadores, eis aqui a minha maior
emoção. Eis aqui, Senadores, o meu maior trunfo. Eis
aqui, Senadores, o momento exato para nós – cada
um dos Srs. Senadores – mostrarmos à Nação brasileira que estamos interessados em proteger o dinheiro
público. Essa é a única maneira, maneira única, Pedro
Taques, que nós temos de mostrar. É fiscalizando, Pedro Taques. Eis a CPI da Sudam na minha mão, com
31 assinaturas.
Vou dar entrada agora, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL. Fazendo soar a campainha.) – Senador
Mário Couto, eu queria, sem interromper V. Exª, só lembrar a V. Exª a necessidade de nós cumprirmos o art.
19 do Regimento Interno do Senado Federal, que diz
textualmente o seguinte: “Ao Senador é vedado usar
de expressões descorteses ou insultuosas”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
que, Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu estou lhe lembrando o art. 19 do
Regimento Interno.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Descortês com quem? Não, só não escutei a última frase.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – “Ou insultuosas”.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Com quem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento é...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
Regimento não diz com quem? Com quem?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento é impessoal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Ah,
ele não diz com quem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós já tivemos um outro caso aqui. Não
foi retirado dos Anais da Casa. E a Presidência se considera no dever de fazê-lo, em função da necessidade
de cumprir o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, eu vou lhe atender.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Obrigado, Mário.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
vou lhe atender, mas quero dizer o seguinte a V. Exª:
eu não vou parar de combater a corrupção.
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Eu posso ser cassado, Presidente, V. Exª pode
me cassar. Eu não sou covarde, Presidente. Não nasci
covarde nem sou covarde. Eu lutarei pelo meu objetivo
até o fim, Presidente, doa a quem doer. Doa a quem
doer, Presidente. Mas eu não me afasto um minuto dos
meus direitos, meus direitos sagrados. Eu vim para cá
colocado pelo povo.
Olhe, Presidente! Olhe, Presidente! Olhe, Presidente! Isso é a minha honra! Isso é a minha honra,
Presidente! Eu tenho família!
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
tenho família, Presidente! E eu quero também que me
respeitem. Entendeu, Presidente? Eu quero que me
respeitem! E eu quero uma coisa de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não quero polemizar com V. Exª. V.
Exª...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
quero uma coisa...
Calma, Presidente. O senhor me chamou a atenção, eu já disse que eu não vou fazer.
(Soa a campainha.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Chamei a atenção, não. V. Exª vai ter
que cumprir o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não vou ter que cumprir nada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vai ter que cumprir o Regimento.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Se
eu não cumprir o Regimento, eu sou cassado, e sou
cassado por V. Exª. Sou cassado por V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu não sou “cassador” de ninguém...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Olhe
para mim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ...muito menos de V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Olhe
para mim, Presidente. Eu não vou me calar. O senhor
vai ter que me cassar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou mandar retirar as suas palavras
dos Anais da Casa, porque as suas palavras são antirregimentais, apenas isso.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, o senhor vai mandar tirar deste jornal mafioso...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não compete a mim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Mafioso!
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não compete a mim tratar de jornal.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – O
senhor vai mandar tirar do jornal mafioso! Eu não tenho por que não dizer que este jornal foi feito com o
dinheiro do povo!
Que ato eu estou cometendo de injúria? Que ato
eu estou cometendo de injúria se eu disser, Pedro Taques, que esse jornal aqui é calunioso? Ou isto aqui
não é uma calúnia, meu Presidente? Ou isto aqui não
é uma calúnia?
Eu não posso dizer aqui nesta tribuna que esta
CPI da Sudam é para pegar os bandidos que roubaram
a Sudam! Não posso dizer isso? Eu não posso dizer
aqui nesta tribuna?
Ora, se eu não posso! Ora, se eu não posso!
Quebrem então, desmoralizem o Senado, calem a
minha voz! Calem! Calem a minha voz, Presidente!
Casse o meu mandato!
Não, brasileiros! Posso ser cassado, mas aqui
tem um homem de honra, de moral e de dignidade!
Ninguém cala a minha boca enquanto eu souber onde
tem a corrupção.
Vou ler, Presidente. Vou ler o que diz a CPI. Aliás,
podia até rasgar. Já vou rasgar, Presidente.
Tem 31 Senadores que assinaram essa CPI, 31!
Trinta e um Senadores querem apurar as irregularidades daqueles corruptos que saquearam os cofres da
Sudam. Trinta e um!
Olha, Presidente, a minoria não tem vez nesta
Casa. Eu rasguei a CPI, Presidente. Rasguei! Pronto!
Estão aqui, Presidente, 31 Senadores que queriam...
Trinta e um que queriam apurar a corrupção. Mas eu
já senti que não adianta. Eu já senti que o Brasil está
perdido. Eu já senti que nós temos que colocar a nossa cabeça na guilhotina. Eu já senti que tem que ter
um brasileiro para derramar o seu sangue, para que
a Nação possa perceber que há até a proibição de falar em corrupção. Não se pode mais falar na tribuna
do Senado.
Brasil, onde estamos, Brasil?
Muito bem, Senador. Se V. Exª quiser, eu ponho
à disposição o meu mandato para V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Mário Couto, o Sr.
Jorge Viana, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Renan Calheiros, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar ao Senado Federal que a Mesa Diretora do Senado Federal, que tem
pautado, em continuidade ao trabalho da Mesa anterior, a sua atuação perseguindo três conceitos impres-
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cindíveis a qualquer instituição pública: transparência,
economia e eficiência, buscando um Senado menor em
sua estrutura administrativa, mas com maior eficiência.
Dessa forma, a Direção da Casa, nestes primeiros dois meses, já promoveu economias profundas,
revogou privilégios e eliminou desperdícios durante os
dois anos de mandato de R$300 milhões.
Como todos acompanharam, eliminamos o indefensável pagamento do décimo terceiro e décimo quarto salários... Décimo quarto e décimo quinto salários.
Houve uma redução de 25% das funções de chefia e assessoramento.
Por decisão da Mesa, extinguimos e fundimos
estruturas administrativas.
Revisamos e reduzimos contratos de mão de obra.
Ampliamos a jornada corrida para sete horas.
Eliminamos o atendimento ambulatorial no serviço médico.
Cancelamos a compra dos kits de informática às
câmaras municipais.
Vedamos, por decisão da Mesa e do Plenário,
novas nomeações por 180 dias.
Implementamos o rodízio de cargos para diretores de compra e controle internos.
Criamos, também por decisão da Mesa, sem custos, a Procuradoria da Mulher, a Secretaria de Transparência, voltada para o atendimento da Lei de Acesso à Informação, com representes da sociedade civil.
E já incluímos, no Portal da Transparência, os
valores dos salários dos servidores aposentados e
ex-parlamentares.
A Mesa Diretora também autorizou a revisão de
todo o Programa de Acessibilidade.
Aprovou as sessões temáticas para aprofundar
e aumentar as discussões entre Senadores, criando
uma pauta própria de temas prioritários para a Casa.
Na ampliação da fiscalização legislativa, obrigamos os dirigentes das agências reguladoras a prestar
contas anuais ao Senado Federal
Na perspectiva da agilidade e simplificação legislativa, criamos, também por decisão da Mesa, a
comissão para consolidar os mais de 180 mil diplomas
legais e a regulamentar 142 dispositivos constitucionais.
Ainda na fiscalização e transparência, depois
da lei que obriga a discriminar o preço dos impostos
na nota fiscal, o Senado aprovou a resolução que vai
avaliar periodicamente o Sistema Tributário Nacional.
Dessa maneira, teremos como aferir a carga tributária
que recai sobre a atividade produtiva.
Na busca pela igualdade, votamos a emenda
constitucional que estende ao trabalhador doméstico
direitos trabalhistas. Mais de sete milhões de profissionais passam a contar com FGTS, jornada de traba-
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lho de oito horas, hora extra, adicional noturno, entre
outros benefícios.
No intuito de buscar novas e modernas leis, criamos a Comissão para atualizar a Lei de Execução
Penal, e outra para modernizar a Lei de Arbitragem
e Mediação.
Outra demonstração de que o Senado corre contra
o tempo para resolver seus problemas, estando atento
a todos os segmentos sociais, foi a aprovação do Estatuto da Juventude, ontem à noite, que garante direitos, regras e políticas públicas aos jovens brasileiros.
A agilidade demonstrada com a PEC que igualou os direitos dos empregados domésticos e com o
Estatuto da Juventude precisa continuar. Por isso, estamos implementando junto à Câmara dos Deputados
e aos líderes partidários as chamadas leis expressas,
com tramitação mais ágil, especialmente em temas
que facilitem o ambiente de investimentos, reduzindo
a burocracia, aumentando a segurança jurídica e diminuindo prazos para criação de empregos. Trata-se,
Srs. Senadores, de um instrumento do Legislativo – e
não de governos – para agilizar leis que ajudem no
nosso desenvolvimento.
Hoje, em nossa reunião da Mesa Diretora, novas medidas foram aprovadas, dando continuidade
ao processo em busca de um Senado mais eficiente
e mais transparente.
Decidimos os critérios para cobrança imediata de
uma taxa de ocupação durante, no máximo, um ano,
referente aos imóveis funcionais ocupados por não
senadores. O aluguel – a taxa de ocupação – será cobrado pelo preço de mercado, o que vai permitir uma
economia de R$2,3 milhões ao ano.
As comissões técnicas compostas por não parlamentares terão suas reuniões exclusivamente em
Brasília, de modo a reduzir despesas. Aqui, nessa medida de contenção, a economia será perto de R$500
mil por ano.
Haverá limitação dos ramais administrativos para
a realização de DDD e de DDI e para celulares. Dessa forma, daremos continuidade à redução do custo
de telefonia. Reduziremos esse custo de telefonia em
55% do que é gasto, efetivamente, hoje, com ligações.
Haverá também, neste item, uma economia de mais
de R$1 milhão.
Discutimos também acerca da continuidade ou
suspensão do Jornal do Senado Federal, e a Mesa
decidiu que vai ouvir todos os Senadores com relação à renovação ou não desse contrato, em função
do aumento que está sendo cobrado pela EBC, que,
praticamente, está triplicando o valor desse contrato.
Outro item relevante, Srs. Senadores, diz respeito à continuidade ou não do fornecimento da própria

Quinta-feira 18 19557

mídia impressa. Também os Srs. Senadores, todos os
Senadores serão ouvidos.
As novas economias, de mais de R$4 milhões ao
ano, somadas às medidas anteriores, já respondem
por um corte orçamentário, nos dois anos, de mais
de R$300 milhões. É, sem dúvida, um número muito
expressivo, de um trabalho que prossegue dando continuidade ao trabalho da Mesa anterior.
Eu gostaria de informar também a todos, ainda,
que a Mesa autorizou a cessão não onerosa dos equipamentos hospitalares do serviço médico ao Governo
do Distrito Federal. Essa autorização da Mesa terá que
ser submetida ao Plenário do Senado Federal. Assim
como os profissionais de saúde, esses equipamentos
vão servir a toda a população do Distrito Federal.
A partir de agora – também decidiu a Mesa, hoje
pela manhã –, nós vamos inserir no Portal da Transparência a descrição do bem ou serviço contratado com
recursos da verba indenizatória.
Acabamos com a lotação dos últimos servidores
restantes no Senadinho, do Rio de Janeiro, que já foi
extinto pelo Senado Federal.
Na reunião de hoje, por decisão da Mesa também, ainda renovamos a validade do último concurso
público, que foi realizado no ano que passou, embora
as nomeações estejam suspensas por 180 dias para
reavaliação e readequação.
Por fim, Srs. Senadores, aprovamos também na
Mesa o projeto de resolução, que vai tramitar aqui no
Plenário do Senado Federal, criando a comissão Senado do Futuro, que irá discutir os temas relevantes
para o Brasil e para o Parlamento nos próximos anos.
Essas eram as informações que deveria prestar
ao Senado e ao País, em função de uma nova reunião
da Mesa Diretora do Senado Federal.
Eu tenho a honra de conceder a palavra ao Senador Walter Pinheiro e, em seguida, ao Senador
Jorge Viana.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP) – Sr.
Presidente, brevemente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, V. Exª para uma questão de ordem.
O SR. JOSÉ SARNEY (Bloco/PMDB – AP. Sem
revisão do orador.) – Em primeiro lugar, cumprimento
V. Exª pelo anúncio que acaba de fazer à Casa. Mas,
na verdade, o que eu desejava era dizer que ontem
foi votado o Estatuto da Juventude. Essa é uma causa
à qual eu estive ligado a vida inteira. Basta dizer que,
como Presidente, tive a oportunidade de legalizar a
UNE no Brasil e retirá-la da clandestinidade.
Infelizmente, por motivo de transporte, eu não
pude chegar a tempo da votação do Estatuto. Mas
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quero apenas que conste nos Anais que, se eu aqui
estivesse, teria votado a favor. E lamento profundamente a minha ausência – eu, pessoalmente.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador José
Sarney.
Nós tínhamos anunciado o Senador Walter. O Senador Jorge Viana precisaria usar da palavra, porque...
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Fora do
microfone.) – É um comunicado importante.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É um comunicado importantíssimo. Botafoguense, como nós, ele, daqui a pouco, vai ter que
assistir ao jogo do Botafogo. Vamos, ao botafoguense,
deferir essa preferência.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) – Eu
sou tricolor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Jorge Viana.
O SR. JORGE VIANA (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu agradeço muito ao
meu irmão Walter Pinheiro.
Sinto-me na obrigação de tratar de um determinado assunto, que da tribuna do Senado foi alertado
ao País: o problema dos haitianos no Acre.
Este Senado está sendo ouvido, está sendo levado em conta. Eu penso que isso é uma conquista
de todo o Plenário e de medidas como as que V. Exª
acabou de anunciar. E tenho a satisfação de estar junto,
às vezes ajudando, às vezes fazendo algumas observações, mas subscrevendo junto com meus colegas
de Mesa. Parabenizo V. Exª por passar pari passu tudo
aquilo que estamos fazendo na Mesa Diretora.
Quanto à questão dos haitianos, o Governador
Tião Viana estava vivendo um verdadeiro desespero.
Imagine, Sr. Presidente Sarney, V. Exª que presidiu o
Brasil, esta Casa e tem uma história, que nós tínhamos no Acre 1,4 mil cidadãos do mundo – mulheres,
homens e crianças – sem documentação, no Município
de Brasileia. Dez por cento da cidade, do Município,
com pessoas vindas ilegalmente de outros países, vivendo num verdadeiro acampamento criado em situações precárias, pelo lado humanitário, pelo Governador
Tião Viana e pelo esforço de muitos.
Eu vi essa situação uma semana atrás. Fui lá,
conversei. Falei da tribuna do Senado sobre isso. Falei com o Ministro Patriota, com o Ministro da Justiça,
com a Ministra da Casa Civil, Gleisi. A Presidenta Dilma determinou, e mandou que o governo inteiro se
envolvesse numa força-tarefa.
Venho à tribuna para agradecer à Presidenta Dilma – estou usando o tempo da Liderança do meu Parti-
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do, o PT –, para dizer que, em menos de uma semana,
a situação é absolutamente outra. Voltei a Brasiléia, e
a situação hoje está sob absoluto controle, graças a
uma força-tarefa de 20 pessoas, de vários ministérios,
que chegaram a Brasiléia e estão trabalhando de manhã, à tarde e à noite.
Essas ações todas levaram a um cadastramento de todos que estavam ali, com o perfil das pessoas
que entraram; foi feita toda uma documentação, e hoje
a situação já está normalizada, e o trabalho da força-tarefa, quase concluído. O desafio ainda é enorme,
tendo em vista que temos que evitar que essa situação
volte a acontecer. E ela certamente voltará a acontecer
se não houver a colaboração dos governos do Peru,
do Equador, do próprio Haiti e de outros países para
que a migração seja legal, e não ilegal.
Era só para deixar o registro de que a equipe de
saúde do Governo Federal, em parceria com o Governo
do Estado, aplicou 2.225 doses de vacinas, foram 919
pessoas vacinadas, foram feitos testes de DST/Aids,
e a população que está nessa situação em Brasiléia
apresentou índices absolutamente de acordo com a
ANS, com o Ministério da Saúde. Chegou a Brasiléia
um kit com mais de 400kg de medicamentos.
Além disso, foi feito todo um trabalho no sentido
documental dessas pessoas. Outro trabalho que também está sendo feito, em parceria do Governo do Estado com a equipe do Governo Federal, é o de mediar a
oportunidade de trabalho para aqueles que estão com
a documentação em dia. Foi feito o cadastro de 1.315
pessoas, o protocolo de refugiados de 1.193, emitidos
876 CPFs e 1.048 carteiras de trabalho.
Então, agradeço, mais uma vez, ao Presidente
Renan a oportunidade de fazer uso da palavra; ao Líder do meu Partido, que me cedeu o espaço; a esse
querido amigo irmão Walter Pinheiro, que me permitiu
fazer este registro.
Fica aqui meu agradecimento, em nome do povo
do Acre, de Brasiléia, à Presidenta Dilma, ao Ministro
José Eduardo Cardozo, da Justiça; ao Ministro Patriota;
à Ministra Gleisi; ao Beto Vasconcelos, da Assessoria
Jurídica da Presidência da República; à Presidenta
e ao Governador Tião Viana; ao Secretário de Direitos Humanos, Nilson Mourão; e a toda a equipe, pelo
acolhimento, pela ação humanitária que desenvolveram em Brasiléia em menos de uma semana, dando
tranquilidade para o Município e, ao mesmo tempo,
fazendo um ato exemplar para todos nós, que é o de
acolher esses refugiados que chegaram ao Brasil em
busca de uma melhor sorte.
E agora o desafio é o Governo Federal, o Ministério das Relações Exteriores, numa articulação com os
representantes dos governos vizinhos, estancar essa
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rota de exploração por “coiotes”, por verdadeiras máfias
que exploram pessoas que vivem numa situação de
penúria na hora em que elas sonham entrar no Brasil.
Que se ponha fim a essa entrada ilegal e que se possa
ter um ato solidário do Brasil com o Haiti, no sentido de
ampliar a entrada legal de haitianos no Brasil.
Muito obrigado, Walter e a todos que me acompanham pela TV e Rádio Senado. Muito obrigado também
aos colegas Senadores e Senadoras.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, e fica caracterizado que ao botafoguense garantiremos sempre a
precedência.
Senador Walter Pinheiro, concedo a palavra a
V. Exª.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, desejo sucesso ao Botafogo, mas
Jorge Viana, aqui na tribuna, não pode “botar fogo”. É
importante que ele sempre traga soluções como ele
apresentou aqui.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero aqui,
na tarde de hoje, tratar de um tema que foi objeto de
muitos debates ao longo de toda uma trajetória, meu
caro Senador Eduardo Braga, principalmente para os
governos estaduais, como uma ferramenta importante
para a atração de investimentos e melhoria das condições, seja de infraestrutura, seja de serviços prestados
pelo Estado. Refiro-me às PPPs, em determinados
momentos atacadas por uns, em outros momentos
enaltecidas por outros.
Mas eu quero chamar a atenção aqui para a
Bahia, na condição de pioneira. E quero salientar a
coragem, o desafio e a ousadia do Governador Jaques
Wagner nesse pioneirismo, sob a condução, à época, da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o Secretário
Jorge Solla, tendo a parceria com o então Secretário
de Fazenda Carlos Martins, através do núcleo de PPP
da Secretaria de Fazenda, tão bem comandada pelo
Rogério, portanto, uma figura competentíssima. Tive a
oportunidade, Sr. Presidente, de participar, na condição de Secretário do Planejamento, na época, cargo
que ocupei e que me ajudou muito na consolidação
da minha visão de políticas públicas.
Pois bem, essa gestão comandada pelo Governador Jaques Wagner teve a coragem de propor a PPP
conhecida hoje no mundo inteiro, a PPP do Hospital
do Subúrbio de Salvador. E quero aqui manifestar a
minha alegria com o sucesso dessa experiência, aliás,
desse case internacional que é o Hospital do Subúrbio, localizado ali na região do subúrbio ferroviário, um
importante equipamento.
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Essa PPP, que está sendo levada adiante com
outras experiências, abriu o horizonte, por exemplo,
para uma PPP no Município de Barreiras, no extremo
oeste da Bahia, para a união de esforços entre a Prefeitura e a Associação de Produtores de Algodão, buscando interferir na questão das estradas, melhorando
as condições de estradas, melhorando o fluxo e, ao
mesmo tempo, o escoamento da produção.
Na realidade, Sr. Presidente, quando nós construímos o Hospital do Subúrbio, com essa grande ousadia
a que me referi, na realidade, o atendimento à saúde
no Estado da Bahia – e é bom lembrar isso – só tinha
experimentado, nesse quadrante da nossa história, a
construção de dois outros hospitais: o hospital feito
pelo Governador Roberto Santos, figura por quem tenho muito respeito, foi Governador do Estado da Bahia,
foi o responsável pela construção do hospital; depois,
na sequência, a construção de um outro hospital feito
pelo então Governador Waldir Pires – Waldir, que foi
Procurador-Geral da República, foi Deputado Federal,
foi Governador de Estado e, hoje, honra a Câmara
Municipal de Salvador com um mandato de vereador
naquela cidade.
Então, essas experiências serviram enormemente, e hoje nós temos a clareza da importância dessa
PPP, dessa parceria público-privada, que venceu as
limitações orçamentárias, superando – eu diria – os
limites para a contratação e oferecendo à população
de Salvador um serviço de excelência e de qualidade.
Em dois anos de funcionamento, o Hospital do Subúrbio comemorará amanhã, meu caro Senador Eduardo
Braga, na cidade de Washington, nos Estados Unidos,
seu terceiro prêmio internacional. Esse prêmio será
concedido por uma instituição ligada ao Banco Mundial,
um prêmio voltado para países em desenvolvimento,
voltado para atender experiências dessa natureza. O
Governador Jaques Wagner participará desse evento amanhã na cidade de Washington, onde receberá
esse prêmio.
A escolha dos projetos de PPP, feita pelo jornal
que trata de infraestrutura, estabeleceu critérios como:
significativos recursos, inovação financeira, inovação
tecnológica, impacto do desenvolvimento e, principalmente, replicabilidade. Portanto, de acordo com o
Banco Mundial, as PPPs estão se tornando cada vez
mais reconhecidas como forma eficaz de financiar,
operar serviços públicos em diferentes segmentos:
saúde, infraestrutura, educação. Logo, essa iniciativa
é abrangente.
Lembro-me de que, no ano de 2009 e 2010,
visitei algumas experiências de unidades de fabricação de equipamentos de parceiros que buscávamos
para completar a PPP ali no Estado da Bahia. Hoje, o
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Hospital do Subúrbio já recebeu outros dois prêmios
internacionais. Um é da consultoria KPMG, sediada
na Inglaterra, que classificou o projeto baiano de PPP
como um dos 100 melhores do setor de infraestrutura pública do mundo! E, nos últimos cinco anos... É
importante lembrar que essa leitura foi feita a partir
de diversas experiências em diversas frentes. Outro
prêmio foi da revista World Finance, que o considerou
entre os melhores projetos de PPP da América Latina.
O Hospital do Subúrbio também já foi evidenciado no
jornal britânico Financial Times como sendo uma das
experiências mais exitosas de todo o mundo.
Inaugurado em setembro de 2010, sob a gestão,
operação e aparelhamento da concessionária que,
na realidade, reúne a baiana Promédica e a francesa
Dalkia, o Hospital do Subúrbio é destaque pela qualidade de atendimento e também por ser o primeiro a
funcionar por meio de uma PPP no Brasil.
Portanto, é fundamental lembrar essas questões,
do seu nível de monitoramento, o acompanhamento
que é feito pela equipe da Sesab, o rigoroso acompanhamento feito pela equipe da Sesab, com auditoria
independente, acompanhando a questão da produção,
da qualidade, da quantidade, do serviço oferecido.
É fundamental entender também a proeza que
aquele hospital tem conseguido empreender na região do subúrbio ferroviário no Estado da Bahia. Não
atende só ao subúrbio, atende a todo o miolo da cidade de Salvador, onde temos a maioria da população.
Até então, antes da chegada do Hospital do Subúrbio,
para ter atendimento médico-hospitalar, a população
tinha de fazer deslocamentos imensos, deslocamentos às vezes dificultados pela baixa oferta do sistema
de transportes, principalmente quando a emergência
se apresentava.
Portanto, Sr. Presidente, quero salientar aqui que
esse hospital possui 313 leitos e, dentro do seu perfil
de atendimento, as urgências e emergências, sendo
que 60 desses para Medicina Intensiva, para pacientes
adultos e pacientes pediátricos. A unidade contabiliza
também 60 leitos de internação domiciliar, além de um
moderno parque de Medicina na área de diagnóstico.
Essa é uma das grandes virtudes do Hospital do Subúrbio. E até, nessa mesma linha, principalmente para
a nova linha da Medicina, o diagnóstico, nós estamos
preparando outra PPP na Bahia, a PPP de Imagem,
buscando fazer a interiorização do serviço de imagem
e entregando um serviço, via PPP, para ampliar esse
serviço de imagem, que hoje é peça decisiva para o
diagnóstico, o tratamento e, claro, para o acompanhamento de qualquer paciente.
Além da PPP da Imagem, a nossa Secretaria de
Saúde do Estado da Bahia também prepara outra PPP,
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a PPP do Hospital Couto Maia, um hospital que se dedica exclusivamente a doenças infecto-contagiosas.
Portanto, numa outra frente de ousadia, o Governador
Jaques Wagner dispara mais um processo para que a
gente tenha oportunidade de entregar ao povo baiano
um hospital em condições de promover o atendimento
para uma das áreas mais difíceis de se lidar.
Portanto, é nessa linha que a gente completa os
serviços. Eu poderia até dizer que, mesmo na concessão, não só da área de saúde, o Estado experimentou
uma parceria recente com duas grandes construtoras
baianas, o que resultou na entrega do estádio, a nossa
Fonte Nova. Hoje, ele é batizado até de Nova Fonte
Nova, meu caro Renan, mas o povo não esquece que
é a nossa Fonte Nova, a nossa querida Fonte Nova,
localizada na Ladeira da Fonte das Pedras. O Estádio
Octávio Mangabeira também é fruto de uma experiência de inclusão da parceria privada.
Assim, nessa mesma linha, o Governador Jaques
Wagner prepara outra experiência de PPP, para a estrutura do metrô de Salvador, buscando resolver um
dos graves problemas de mobilidade urbana, que já se
arrasta há 13 anos. A estrutura ficou abandonada na
cidade de Salvador e foi batizada por mim, à época,
quando da campanha de 2008, como “metrô calça curta”. Nem sei, Paulo Paim, se eu poderia mais chamá-lo
de calça curta, porque a calça curta ainda cobre alguma coisa, e o metrô não cobriu absolutamente nada.
Foram 13 anos, 6km construídos, 6km abandonados,
6km em que o metrô não liga nada com nada, até porque os vagões estão lá parados.
O Governador Jaques Wagner reapresentou a
proposta que já havíamos feito em 2009 à Prefeitura
de Salvador, para que o Estado pudesse incorporar a
estrutura do metrô. Hoje, essa proposta é aceita pelo
atual Prefeito, Antônio Carlos Magalhães Neto. E nós
vamos também lançar o edital para essa PPP do metrô de Salvador.
Assim como o metrô, o Estado também deve
absorver a gestão, a condução e a operação do trem
do subúrbio. O pleito dos trabalhadores era, inclusive,
que esse trem voltasse para a CBTU, de onde nunca
deveria ter saído.
É um absurdo, Senador Aloysio! V. Exª, que é de
um Estado que tem metrô, sabe que a capital não opera o metrô. Quem o opera é o Estado. Não é barata a
operação do sistema metroviário, muito menos para a
cidade de Salvador, que é a única cidade do Brasil em
que o metrô é “operado” – entre aspas, porque ele não
está rodando para lugar algum – pelo Município. Em
Recife, em Fortaleza, em Belo Horizonte e em Porto
Alegre, isso é feito pela CBTU. Em São Paulo e no Rio
de Janeiro, isso é feito pelos Estados.
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Portanto, essa é outra PPP que o Governador
Jaques Wagner vai anunciar. Ele vai lançar o edital,
para que Salvador possa ganhar o seu metrô, possa
completar a Linha 1, construindo o Tramo 2 e botando
para rodar o Tramo 1, e possa construir a Linha 2, saindo do Bonocô e indo até a cidade de Lauro de Freitas,
entregando ao povo baiano um novo trecho do metrô
na cidade de Salvador.
Portanto, há um importante movimento nesse
sentido, para que possamos consagrar essa política
com a Parceria Público-Privada e para que, de uma
vez por todas, possamos interferir positivamente nos
serviços naquela grande cidade de Salvador.
Inclusive, ontem, o Governador assinou, meu
caro Presidente, mais uma ordem de serviço para a
construção de viadutos, resolvendo o problema da mobilidade do trânsito na altura do Imbuí, na Paralela. A
minha expectativa é a de que a gente também possa
completar essa obra, fazendo ali a Avenida 29 de Março, na sua ligação da BR-324 até a orla, e a Avenida
Gal Costa, indo da BR até a orla de Salvador.
É preciso ainda atender aos famosos pontos críticos da cidade de Salvador, projetos que, desde 2009,
a gente vem defendendo: o Hiperposto, na Avenida
Antonio Carlos Magalhães; a entrada do Parque da
Cidade; o cruzamento da Lucaia, à altura dos Barris;
a Alça e a passagem da Luís Eduardo Magalhães até
a orla de Salvador; os dois pontos cruciais na região
do Costa Azul, principalmente a entrada da Magalhães
Neto e o chamado cruzamento da entrada principal
do Costa Azul. Além desses pontos, seria importante
que também resolvêssemos, de uma vez por todas, o
gargalho na altura do Iguatemi e também na ligação
Iguatemi Paralela, que nós costumamos chamar de
Madeireira Brotas, construindo viadutos, pontes, passagens e rebaixamentos e eliminando os principais
pontos críticos na cidade de Salvador.
Com isso, podemos oferecer à cidade não só
uma estrutura viária decente, como também a utilização de equipamentos de transporte para promover o
deslocamento em massa, retirando veículos da rua e
transportando o maior número de passageiros possível.
Portanto, quero aqui, Sr. Presidente, ressaltar a
importância desse instrumento de PPP.
Para encerrar, quero voltar a essa questão do
Hospital do Subúrbio, que conta com todo o tipo de
equipamento dos mais modernos, como blocos cirúrgicos, salas cirúrgicas para atendimentos de média e
alta complexidade, laboratórios de hemodinâmica e
especialidades em todas as frentes, Cardiologia, Angiologia, Neurologia, além de um laboratório destinado
ao atendimento de pacientes egressos.
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Sr. Presidente, também tenho feito de forma, inclusive, muito dedicada, ao longo dos anos, uma parceria com o Hospital das Clínicas, hoje Hospital Ana
Nery. Esse hospital passou a ser tocado por diversos
médicos do Hospital das Clínicas. Sempre faço referência ao meu amigo Francisco Reis, Dr. Chico Reis,
dirigente daquele hospital. Faço sempre essa referência, Senador Renan, porque, mesmo tendo o direito
de fazer o check-up em São Paulo, é naquele hospital
público, Senador Jayme, que faço todo o ano o meu
check-up, por entender a excelência daquela unidade.
Cito o cardiologista que me atende lá, o Dr. Roque Aras.
Portanto, faço isso aqui com muito carinho, agradecendo a esses profissionais e destacando o excelente trabalho que desenvolvemos ali com essa turma
do Hospital das Clínicas, sob o comando, nessa outra
área, do Dr. Gildásio Daltro, que faz uma das melhores
pesquisas do Brasil com células-tronco. Já estamos
até exportando para o Brasil. O Dr. Gildásio esteve na
Universidade da Paraíba, em João Pessoa; agora, deve
fazer o mesmo caminho em Uberlândia; e, no final do
mês, deverá ir aos Estados Unidos, para relatar essa
brilhante experiência com células-tronco, hoje patrocinada por meio de emendas parlamentares, numa
parceria intensa com o Hospital das Clínicas, ligado à
Universidade Federal da Bahia.
Essa é uma demonstração de que podemos fazer coisas muito boas, comparadas com as que hoje
são oferecidas no resto do mundo. Por isso, essa experiência a que me referi aqui hoje, a do Hospital do
Subúrbio, será premiada no dia de amanhã pelo Banco
Mundial como um dos grandes exemplos de Parcerias
Público-Privadas. O Banco Mundial esteve presente
com financiamento. E, hoje, está aí o sucesso e a excelência dessa importante empreitada.
Era isso, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer.
É óbvio que aguardamos ansiosamente a assinatura do acordo da Prefeitura de Salvador com o Governo do Estado, para que possamos implantar a Parceria
Público-Privada no sistema de mobilidade urbana na
cidade de Salvador, para resolver o problema daquele caos instalado na nossa querida e bela Salvador.
Era isso o que queria dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Braga, Líder do Governo nesta Casa do Congresso Nacional.
Senador Jayme Campos...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – Eu
também estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª está inscrito.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Sou o décimo nono inscrito. Por favor, não se esqueça
do velho aqui.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De forma nenhuma!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Jayme Campos, esquecer de V. Exª é
impossível a este Senado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras e
senhores que nos acompanham pela TV Senado, pela
Rádio Senado e pelas demais mídias sociais desta
Casa, no dia de hoje, exatamente às 14h30, reuniu-se
a Comissão Mista que trata da Medida Provisória nº
595, que é presidida pelo Deputado José Guimarães
e que tem no Senador Eduardo Braga o Relator dessa importante matéria, que trata exatamente sobre o
novo marco regulatório dos portos e das instalações
portuárias e sobre as atividades desenhadas pelos
operadores portuários e dá outras providências.
Essa medida busca modernizar os nossos portos, reduzir o custo Brasil e dotar a infraestrutura portuária brasileira de condições modernas, adequadas e
eficientes, para dar competitividade à nossa indústria
diante de uma economia globalizada e para, ao mesmo tempo, fortalecer as atividades do agronegócio. O
Brasil possui uma característica absolutamente própria
de grande produtor de grãos, mas esses grãos precisam, Sr. Presidente, ser transportados por estradas,
por ferrovias e por portos, para que, finalmente, possam ser transformados em bem final ou em divisas
para o nosso País.
Tem sido costumeiro ver, todos os anos, durante
o período da safra e durante os períodos das supersafras, como a que está anunciada para este ano e para
o ano que vem, intermináveis filas nos portos brasileiros, especialmente nos principais portos, o que acaba
acarretando prejuízos para a nossa economia, o que
acaba acarretando custos adicionais aos produtos brasileiros, o que, em última análise, acaba penalizando
a macroeconomia, o crescimento do PIB, a geração
de emprego e renda e, obviamente, a prosperidade e
o desenvolvimento do nosso País.
É importante, portanto, Sr. Presidente, destacar
a coragem, a ousadia da Presidenta Dilma no momento em que enfrenta esse importante problema da
infraestrutura nacional. Ao mesmo tempo, ousa em
estabelecer novos paradigmas na busca da competitividade, da eficiência e da redução do custo nas atividades portuárias.
Mas, especificamente, o novo texto produz duas
mudanças de grande significação. A mais importante
delas é a que elimina as restrições à movimentação de
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carga de terceiros nos terminais de uso privativo, que
passam a ser denominados terminais de uso privado.
Além de oferecer maior segurança jurídica para
o investimento privado nessa modalidade, adicionalmente, a medida provisória desburocratiza a administração do porto público, tornando a administração
portuária mais flexível e fortalecendo, portanto, o papel
da Antaq no setor.
Essas mudanças, Sr. Presidente, são de grande significação para o setor portuário. De fato, uma
nação que almeja alcançar patamares elevados de
desenvolvimento só poderá concretizar esse anseio
com maciços investimentos em infraestrutura, notadamente no setor portuário. É o que revela o exemplo de
países como a China, como a Coreia, como o Japão,
que alavancaram suas economias e que têm lastreado
seus desenvolvimentos na construção de ferrovias e
de rodovias e na expansão e modernização portuária.
O Brasil precisa expandir e aperfeiçoar seu setor portuário. Em outras palavras, necessita de mais
portos e de avanços no processo de modernização da
operação portuária. Nesse sentido, é imprescindível a
atração do capital privado para suprir as necessidades
de investimento.
A medida provisória, acertadamente, elimina
restrições ao investimento privado no setor portuário, quando, por exemplo, suprime da legislação a
diferenciação entre o movimento de carga própria e
de terceiros, permitindo a empreendedores que não
tenham cargas próprias o investimento no setor portuário, o que deve aumentar a oferta do serviço, em
benefício do País.
Todavia, para modernizar o texto da MP, para aperfeiçoá-lo, melhor dito, e até mesmo para reformá-lo em
alguns aspectos, no sentido de atender aos anseios da
população brasileira, representada por este Congresso
Nacional, acolhemos, Sr. Presidente, no relatório lido
no dia de hoje, nada mais, nada menos do que 137
emendas que fortaleceram o direito do trabalhador, que
garantiram aposentadoria especial para o trabalhador
avulso nos portos, que asseguraram renda mínima para
os trabalhadores avulsos nos portos brasileiros, que
asseguraram equalização entre o porto privado e porto
público, que estabeleceram, portanto, novas regras de
competição, sem que se perdessem as perspectivas
de termos eficiência e redução de custos e, mais do
que isso, de permitirmos um novo marco regulatório
que aumente os investimentos no curto prazo nesse
importante setor da nossa economia.
Ouço o Senador Ricardo Ferraço, com grande
prazer, na tarde de hoje.
O Sr. Ricardo Ferraço (Bloco/PMDB – ES) –
Senador Eduardo Braga, poderíamos falar, com muita
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precisão, é a conspiração dos astros, permitindo que
V. Exª pudesse ser a pessoa certa, no lugar certo, na
hora certa, para conduzir e relatar um projeto, uma
medida provisória dessa natureza. Ao longo de, pelo
menos, doze ou quinze semanas, V. Exª dedicou grande parte ou a totalidade do seu trabalho coordenando
este que é um esforço extraordinário, a necessária e
inadiável modernização da atividade portuária em nosso País. Venho, meu caro Senador Eduardo Braga, de
um Estado onde a atividade portuária é extremamente
relevante, diria que estratégica. Venho de um Estado
em que a organização dos trabalhadores é exemplo
e referência para o País. Trabalhou ao lado de V. Exª,
que teve oportunidade de conhecê-lo, o Presidente do
Sindicato dos Estivadores, José Adilson, que lidera um
movimento trabalhista sindical com base nas premissas essenciais: a eficiência, a moralidade, a transparência. Por isso mesmo, esse é um sindicato em que
30% das suas receitas vêm dos portos organizados,
e 70% vêm da área privada, porque a premissa é a
eficiência, a premissa é a competitividade. Mas o que
desejo mesmo é cumprimentar V. Exª. Na terça-feira,
estarei lá, perfilado, ao seu lado, para defender a proposta e o relatório de V. Exª, pela capacidade técnica,
mas não apenas por isso, pela grande obra política,
pela concertação que V. Exª conduziu, pela capacidade
de aggiornamento que teve V. Exª para liderar e apresentar uma proposta dessa magnitude de fundamental importância para o nosso País. Parabéns a V. Exª!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu agradeço a V. Exª.
Sr. Presidente, apenas para concluir, quero dizer
que, efetivamente, ao longo das últimas dez semanas,
em conjunto com o Presidente da nossa Comissão, o
Deputado José Guimarães, em conjunto com os Deputados, Deputadas, Senadores e Senadoras, em conjunto com as entidades de classe, com as entidades
representativas da classe trabalhadora, em conjunto
com o Governo, em conjunto com a Consultoria do Senado, com a Assessoria da Liderança, tivemos a árdua
tarefa de construir um relatório a diversas mãos que
pudesse representar avanços para a medida provisória, para a modernização do setor portuário brasileiro,
para a garantia de direitos trabalhistas e, mais do que
isso, Sr. Presidente: para garantir ao Brasil as condições necessárias para que possamos modernizar a
infraestrutura portuária, para que possamos assegurar
crescimento econômico, geração de emprego e renda
e para que possamos assegurar que o PIB brasileiro
possa ter, cada vez mais, uma influência positiva da
nossa indústria, fazendo com que o Brasil dê um passo definitivo não apenas entre os países emergentes,
mas entre os países que se preparam para o futuro.
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Ouço o Líder Wellington Dias na tarde de hoje.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu
querido Senador Eduardo Braga, saúdo V. Exª, nosso
Presidente e os Senadores presentes. Quero, primeiro, dizer da satisfação – eu, que já convivi com V. Exª
quando Governador e pude testemunhar a forma brilhante e competente pela qual V. Exª tão bem dirigiu
o Amazonas – de vê-lo tratar com toda habilidade de
um tema que não é simples, um tema que é espinhoso por natureza. Agora, é uma necessidade do Brasil,
e V. Exª o abraçou de forma corajosa, usando toda a
sua experiência nas articulações. No começo, nós tivemos uma reação muito forte da classe trabalhadora,
e destaco o trabalho de V. Exª, junto com o Líder do
PT na Câmara, o Deputado Guimarães, e junto com
outras lideranças, no sentido de construir com os trabalhadores um caminho em que pudesse ficar claro
que não há nenhum interesse de prejudicar a classe
trabalhadora. Agora, é preciso haver um compromisso de todos para que tenhamos o que V. Exª colocou:
competitividade, modernização. Estamos falando de
algo que é da relação própria do Brasil com o mundo.
Nós, hoje, temos que atender à demanda – por isso os
atrasos – e aí estamos falando em perda de cargas,
estamos falando na possibilidade, inclusive, de atrasos, de perda de clientes por parte dos investidores,
do aumento de investimentos, porque vai praticamente
dobrar o número de mão de obra necessária que vai
garantir as condições de o Brasil ter parâmetros, ter
custos nessa área, semelhante ao que se pratica em
outras regiões do mundo.
Por último, a decisão do Governo de também dizer:
“Eu tenho aqui condições de bancar dez anos de dragagem.” Está lá no seu relatório, e V. Exª ajudou nessa
negociação. Vamos garantir as condições do acesso,
que são investimentos impossíveis de serem bancados
pelos investidores. Então, eu quero, aqui, parabenizá-lo e dar o meu testemunho sobre todo o trabalho de
V. Exª, muitas vezes tendo – e eu quero testemunhar
isto aqui – que enfrentar posições diferentes dentro
do próprio Governo, dentro do Parlamento, dentro de
setores vinculados a empresários, aos trabalhadores,
mas chegar a uma proposta, como foi apresentada
hoje, que vai, se Deus quiser, permitir-nos uma grande mudança no Brasil. O Brasil precisa mudar muitas
áreas: aeroportos, ferrovias, transportes, essa área de
hidrovias, enfim, um conjunto de mudanças profundas.
Certamente o trabalho de V. Exª será reconhecido para
sempre pela forma competente e brilhante. Meus parabéns! E eu agradeço.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu que agradeço a V. Exª, Senador Wellington Dias.
E digo a V. Exª que, efetivamente, a infraestrutura e o
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custo Brasil, sem nenhuma dúvida, são uns dos gargalos que o Brasil precisa vencer para que a nossa
indústria e o nosso Produto Interno Bruto possam
representar o crescimento da nossa economia, com
geração de emprego, renda e prosperidade.
Ouço S. Exª o Senador Jayme Campos com
alegria.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Líder, Governador, Senador Eduardo Braga, eu
também não poderia deixar de manifestar aqui o meu
apoio ao seu relatório, que, sem sombra de dúvida, foi
discutido à exaustão com todos os segmentos envolvidos nessa área portuária. E eu imagino que nós vamos
avançar dessa forma, pelo fato de que nós precisamos
ter mais competitividade. Sobretudo, nós temos acompanhado, hoje, a dificuldade dos portos brasileiros. E,
dessa forma, quando o Governo propõe, naturalmente, a modernização, os avanços, sobretudo permitindo
uma competitividade maior, é que o Brasil vai ter um
espaço, internacionalmente falando, na medida em que
o que nós temos visto é o apagão. Haja vista o que
está aí: há poucos dias, nós perdemos dois milhões
de venda de toneladas de grãos de soja pelo fato da
demora da entrega do produto, tendo em vista que os
nossos portos não estão preparados para atender à
demanda da produção de commodities do nosso Brasil. De maneira que V. Exª – eu tenho acompanhado –,
de forma democrática, como um estadista que é, tem
discutido o assunto. E eu acho que, dessa forma, com
a conjugação de esforços entre o setor produtivo, o
empresariado, a classe trabalhadora é que nós achamos esse caminho, que será um caminho não para o
Senado, não para o Governo Dilma Rousseff, mas, sim,
para o Brasil, o Brasil do futuro. Não podemos discutir
o Brasil só de hoje, mas, sim, o Brasil dos próximos
dez anos, vinte anos. E aqui eu não poderia deixar de
manifestar o apoio do Senador Jayme Campos ao seu
relatório, que certamente vai ter a aprovação de todo o
Congresso Nacional, na medida em que é de interesse
nacional. Não é de interesse de partido ou interesse
empresarial, mas, sim, do povo brasileiro. Parabéns,
Senador Eduardo Braga!
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Eu quero agradecer a V. Exª, agradecer ao Presidente Cícero Lucena, que, neste momento, assume a
Presidência, agradecer ao nosso Cyro Miranda, que
fez uma permuta comigo, o que me possibilitou o uso
do horário, e dizer que, na próxima terça-feira, Senador Cyro, nós haveremos de debater este relatório na
Comissão Mista, e, na próxima quarta-feira, às 14h30,
será a votação na Comissão Mista.
É muito importante a presença dos Srs. Senadores e das Srªs Senadoras, que são membros daquela
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Comissão, porque tenho certeza de que esse é um
dos projetos que fazem com que o Brasil possa efetivamente se preparar para o futuro.
Disse muito bem o Senador Jayme Campos: esse
não é um projeto de um governo apenas, é um projeto
do País, esse é um projeto nacional, é um projeto que
prepara a indústria brasileira para a competitividade
mundial. Esse é o projeto que prepara um novo mercado para milhões de brasileiros que serão inseridos
pela nova dinâmica econômica. E, ao mesmo tempo,
é um projeto que prepara uma concorrência livre, uma
concorrência salutar e equilibrada entre portos organizados e portos privados, para que o Brasil vença com
um custo menor e com maior atividade econômica e
industrial.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Braga, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Cícero Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Cícero Lucena. Bloco/PSDB
– PB) – Com a palavra o orador inscrito Cyro Miranda.
Quero aproveitar para dizer também que me somo
a todos os Senadores no reconhecimento da condução do Relator da Medida Provisória dos Portos, pela
sua forma democrática de ouvir todos, para que possa
tomar a melhor decisão.
Com a palavra o Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado, Sr. Presidente Cícero Lucena.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, Rádio e TV
Senado, Agência Senado, quase todas as revistas
repetiram o que dissemos nesta tribuna na semana
passada: O Governo precisa parar de pisar no tomate!
Mas, pelo visto, a Presidente Dilma Rousseff não está
muito preocupada com o cenário econômico do Brasil.
Como seu antecessor, que falava em marolinha e
agora fala em tomatezinho, a Presidente parece alheia
à realidade e tocada por um surrealismo impressionante. Vive como Alice no país das maravilhas!
Fazer os ajustes nos gastos públicos e promover
uma reforma tributária seria medida muito mais relevante para a atual conjuntura do que o aumento dos
juros. Mas, no lugar de colocar os pés no chão, o Governo vai liberar o controle dos gastos reduzindo as
metas fiscais em até 70%.
Trata-se de uma atitude sem precedentes desde
o controle adotado, em 1999, e revela-se como medida irresponsável e de cunho eleitoreiro. Se abrirem
as comportas dos gastos públicos, conforme o desejo
dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, será
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possível aos Governos Federal e Estaduais gastarem
mais do que arrecadam? Isso não ocorre há 15 anos
e representa uma perigosa manobra, com consequências imprevisíveis para o futuro das contas públicas.
Conforme observa o Secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, afrouxar o controle seria uma
medida a ser adotada para estimular a economia. Mas
isso é um perigo! Ora, o superávit primário de 2012 foi
o menor dos últimos anos e ocorreu exatamente pelo
aumento dos gastos públicos.
Senador Aloysio, com a nova medida, poderá haver um descontrole dos gastos públicos com impacto
significativo no equilíbrio orçamentário e financeiro para
os próximos anos. Na prática, é como se uma empresa
no vermelho decidisse gastar sem qualquer preocupação; ou uma família com problemas no orçamento
mensal decidisse sair gastando no cartão de crédito.
Se isso for feito, repito, poderemos ter um círculo
vicioso de resultados imprevisíveis para o Brasil. Isso
porque, se o Governo gasta mais do que pode, ele precisa captar mais para equilibrar as contas. Vai sobrar
para o brasileiro. Lá vêm arrocho e inflação!
Diante do crescimento da inflação, o remédio do
Governo não vai ser outro, mas o aumento dos juros
para contê-la.
E onde vai parar tudo isso? Quais são as implicações para o futuro do Brasil?
A sonhadora Presidente jamais vai admitir publicamente, mas o PT, como bem assinala o Senador Aécio
Neves, sempre foi permissivo com a inflação. Mas lembra
que o PT foi contrário ao Plano Real, um instrumento com
força suficiente para derrotar a inflação e proporcionar a
prosperidade. O PT ignorou que o Plano Real; era uma
necessidade do Brasil e dos brasileiros. Ignorou que o
Plano Real era uma necessidade para os mais pobres.
A inflação tem o poder de corroer de forma implacável
o poder de compra das famílias de baixa renda.
A atitude de estimular os gastos públicos faz parte de um projeto que coloca interesses partidários e
eleitoreiros acima dos interesses da Nação.
É um vale-tudo que não se justifica sob qualquer
hipótese.
Quem viveu a inflação dos anos 80 e 90 sabe
o tamanho da força desse dragão e como é difícil
combatê-lo.
Se somarmos a liberalização dos gastos públicos
à qualidade duvidosa de empréstimos do BNDES e da
Caixa Econômica, além de uma Petrobras com problemas sérios de desvalorização, teremos um cenário
perfeito para alimentar o dragão inflacionário.
O monstro já colocou as garras de fora, basta ver
os índices publicados pelo Dieese. O quadro mostra
claramente que a inflação não é sazonal ou setorial. A
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mesa dos brasileiros ficou mais cara e aumentou 14%
em 12 meses. O tomate foi o vilão, mas a farinha de
mandioca teve alta de 151% em um ano.
A pressão inflacionária vem do setor de alimentos. Só no último trimestre, a cebola, por acaso, subiu
54,9%, e a cenoura 53,3%. O Dieese apontou que os
preços dos gêneros alimentícios essenciais continuam
em alta e subiram em 16 das 18 capitais.
E quais são os maiores prejudicados? Os mais
pobres.
Por isso, beira o absurdo a Presidente Dilma
minimizar a alta recente nos preços dos alimentos e
dizer que o Governo mantém a inflação sob controle.
Ela disse: “Eu vou repetir essa frase: a inflação está
sob controle”. Isso não é verdade! Um despropósito
sem limites! A Presidente só pode estar num país das
maravilhas, e, como Alice, vive e sonha com uma realidade que não existe.
Senador Cícero Lucena, a Presidente sonha tão
alto e apresenta metas sem qualquer substância e lógica. Aliás, responsabilidade, lógica e bom senso são
itens completamente ignorados pelo atual Governo.
Baseado em que dados a nossa Presidente sonhadora pretende dobrar o PIB per capita até 2022?
Para alcançar uma meta dessas, o Brasil precisará
ter um crescimento médio de 8% do PIB, ao ano, nos
próximos dez anos, considerando um crescimento populacional de 0,8% ao ano.
Claro que seria um milagre desejável! Mas não
precisa ser economista para saber que dizer isso é
uma irresponsabilidade desmedida.
A Presidente não está nem aí para o tomate!
Falou um disparate desses a prefeitos e empresários
gaúchos, na semana passada, sem mostrar qualquer
projeção ou gráfico.
Dilma joga para a platéia e ignora que a economia brasileira cresceu 0,9%, em 2012 e, no máximo,
crescerá 3%, em 2013.
Concedo a palavra, com muito prazer, ao Senador Cícero Lucena.
O Sr. Cícero Lucena (Bloco/PSDB – PB) – Senador Cyro Miranda, V. Exª, em seu discurso, traz algo
que está sendo vivido pela população brasileira que,
melhor dizendo, começa a sofrer com essa realidade. V.
Exª mencionou o que a imprensa noticiou, o que a dona
de casa está vivendo na feira, o que o trabalhador está
sentindo no bolso, uma realidade para a qual este Brasil precisa estar bastante atento. Recordo-me, Senador
Aloysio Nunes, que quando tive a honra de participar do
Governo Fernando Henrique Cardoso, como Ministro,
nas primeiras reuniões ministeriais, já no primeiro ano,
no começo do segundo ano, sentíamos que o Brasil
estava no caminho certo da estabilidade econômica,

19566 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

que a inflação estava sendo vencida, que estava sob
controle, que as medidas do Governo, suas reformas,
seus posicionamentos – quando debatidos – levavam
em conta a importância da inflação. Todas as ações do
Governo eram importantes para a qualidade de vida do
povo brasileiro. O Ministro Malan sempre dizia, Senador
Aloysio – e acho que V. Exª, talvez, tenha até tido a oportunidade de ouvi-lo dizer – que: “A inflação do Brasil é
um dragão adormecido. Todas as medidas são poucas
para que ele não desperte.” É isso o que estamos vivendo. V. Exª, em seu discurso, está nos alertando. Gostaria
de complementar, porque não posso deixar de falar do
meu Nordeste. V. Exª tem o tomate como o símbolo da
inflação. Há 15 dias estive na cidade de Esperança, na
Paraíba, um nome bonito e o povo maravilhoso. Mas a
inflação de lá é algo galopante na seca do Nordeste. E,
o que é pior: o Bolsa Família não é hoje suficiente para
as necessidades e demandas das famílias do Nordeste.
Há uma agravante. Essa inflação que V. Exª cita é muito
maior ainda no Nordeste, porque está atingindo de forma
direta o poder de compra do nordestino, principalmente
daquele que tem como fonte de renda o Bolsa Família.
Em Esperança, o exemplo que me foi mostrado foi o de
que há quatro meses a fava, que está no dia a dia, no
prato, na mesa do nordestino, custava R$ 4,00 o quilo.
Ou seja, uma Bolsa Família de R$70,00 comprava, vamos dizer, 17 quilos de fava. Mas na semana em que
lá estive, há quinze dias, o quilo de fava estava por R$
24,00, ou seja, o poder de compra tinha sido reduzido
para três quilos. Então, quero parabenizar V. Exª por
tratar de um tema que tem tudo a ver com o dia a dia e
com o futuro deste País.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Muito obrigado, Senador Cícero.
Quando nós falamos em inflação média, é evidente que ela se reflete muito mais no Norte e Nordeste,
pelas distâncias e pelas dificuldades, do que no Sul e
Sudeste do País.
Concedo a palavra ao meu Líder, Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Senador Cyro Miranda, V. Exª, como sempre,
faz um discurso equilibrado e, ao mesmo tempo, capaz
de transmitir, a quem o ouve, toda a preocupação que
sugere e exige o tema que V. Exª trata. Eu me permito,
apenas de passagem, me deter num ponto que V. Exª
mencionou no seu discurso, em relação aos empregos. V. Exª disse que os empregos que estão sendo
gerados são empregos de baixa qualidade. Eu queria,
apenas para ilustrar essa afirmação, que V. Exª não
teve tempo de aprofundar, apresentar ao senhor um
dado: 85% dos empregos que têm sido gerados são
remunerados com até um salário mínimo e meio, 85%;
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praticamente 100% chegam até dois salários mínimos.
A geração líquida de empregos acima de três salários
mínimos está sendo negativa há muitos anos. Significa
que estamos crescendo, o mercado de trabalho está
absorvendo, cada vez mais, empregos menos qualificados: motoboys, vigilantes, operários pouco qualificados da construção civil. Isso se deve a um fenômeno que, no meu entender, é a preocupação maior de
todos nós, inclusive de V. Exª, um fenômeno de profundidade, que é a desindustrialização do nosso País.
Quem gera empregos de boa qualidade é a indústria.
É a indústria que incorpora tecnologia, é a indústria
que suscita serviços de maior sofisticação, que paga
os melhores salários. E o Brasil está se desindustrializando. Os governos do PT estão liquidando a maior
conquista do povo brasileiro do século XX, que foi a
industrialização do nosso País. Hoje, a participação
da indústria no PIB brasileiro é a mesma da década
de 40. Apenas isso. Muito obrigado pela oportunidade.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Obrigado, Senador Aloysio, por enriquecer esta parte.
Com certeza, emprego sem qualidade é uma das piores
coisas para a industrialização. Nós estamos realmente
na contramão da história.
Srªs e Srs. Senadores, desde o Pós-Guerra, o
Brasil nunca conseguiu dobrar sua renda per capita.
A Presidente falta com a verdade sem qualquer
escrúpulo!
Srªs e Srs. Senadores, a luta pelo poder não
pode ser traduzida num vale-tudo que coloca os interesses eleitoreiros e partidários acima dos objetivos
comuns da Nação.
Quando um governo segue por esse caminho que
apenas visa à reeleição, coloca em risco o desenvolvimento sustentável e duradouro do Brasil.
É evidente que as articulações políticas visando
à sucessão presidencial já começaram, e não é diferente com o PSDB, porém não vamos sintonizar nessa
frequência irresponsável e sonhadora.
Nós queremos debater projetos reais e verdadeiros para o Brasil.
Nós queremos um governo de metas e resultados mensuráveis.
Somos otimistas! Mas o otimismo responsável se
constrói com os olhos no presente e a razão voltada
para o futuro do Brasil.
Não compartilhamos com essa atitude da Presidente, que mais se parece com os sonhos de Alice
no País das Maravilhas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Cyro Miranda, o Sr.
Cícero Lucena deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Cyro Miranda.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Em seguida, passarei a palavra a V. Exª. Só
quero alertar que falará um Senador pela Liderança
do PSDB, o Senador Aloysio Nunes.
Pela ordem, Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
o Requerimento 738, de 2012, já aprovado, aguarda
agendamento. Trata-se de uma sessão solene em homenagem a Carlos Mariguela. Solicito a V. Exª que
providencie o agendamento desta sessão solene, que
deverá ocorrer no dia 10 de junho deste ano.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Encaminharei à Presidência do Senado o pedido de V. Exª.
Senador Aloysio Nunes, pela Liderança do PSDB,
por vinte minutos. Após V. Exª, falará o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srs. Senadores, abordo nesta tarde
um tema seguramente polêmico, espinhoso, mas de
grande atualidade. Creio que todas as Sras. e Srs. Senadores tomaram conhecimento da reportagem da Folha de S.Paulo, publicada hoje, cujo título é o seguinte:
“93% dos paulistanos querem a redução da maioridade
penal.” Pesquisa feita pelo Datafolha, que ouviu 600
pessoas, com margem de erro de quatro pontos, para
mais ou para menos. Em consultas anteriores, o índice
era um pouco menor, mas ainda bastante alto, 83% e
88%, em 2003 e 2006, respectivamente.
A grande maioria das pessoas consultadas defende a fixação da maioridade penal em 16 anos e isto
não é para mim novidade, mas o que me espantou nessa pesquisa é que para 35% do universo das pessoas
consultadas, os jovens de 13 a 15 anos deveriam ser
considerados também pela lei como adultos, portanto
passíveis da aplicação da lei penal.
Há número muito grande de pessoas entrevistadas que acreditam que a redução da maioridade penal
teria o condão de reduzir os índices de criminalidade.
É tema, Sr. Presidente, objeto de comentário público a
cada vez que um crime bárbaro é cometido por jovem
abaixo de 18 anos, e que levanta novamente a questão
da redução da idade a partir da qual a pessoa pode
ser considerada imputável.
Resolvi, Sr. Presidente, enfrentar esse problema
já no ano passado e apresentei à consideração do Se-
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nado proposta de emenda à Constituição que recebeu,
na Comissão de Constituição e Justiça, a ilustrada relatoria do Senador Ricardo Ferraço.
O Senador Ricardo Ferraço publicou, neste domingo, no jornal O Globo, artigo a respeito da minha
proposta de emenda à Constituição, cujo título resume
o caminho que procurei adotar: é o caminho do meio,
nem tanto ao mar nem tanto à terra.
A minha proposta de emenda à Constituição
mantém a regra geral da imputabilidade a partir dos
18 anos de idade.
Entretanto, Sr. Presidente, para atender a circunstâncias excepcionais, a serem apuradas num juízo próprio, perante a vara da infância e da juventude,
pode ser reduzida para 16 anos.
Num incidente suscitado pelo Ministério Público,
o juiz, – concluído o processamento desse incidente,
poderá desconsiderar, em casos excepcionais, onde
haja reincidência reiterada de crimes violentos ou crimes hediondos, onde tenham sido apurados, mediante
exames criteriosos, laudos técnicos de especialistas,
que aquela pessoa que cometeu o ato infracional tinha
pleno discernimento para julgar o caráter criminoso e
nocivo de seu ato e conduzir-se segundo esse entendimento-, poderia decretar a sua imputabilidade e aplicar a lei penal. E, caso se condenado, cumpriria pena
em estabelecimento especial, previsto para isso, para
o cumprimento de penas por essas pessoas, isolado
dos apenados – digamos assim – do regime geral e
comum da imputabilidade aos dezoito anos.
Não desconheço, Sr. Presidente, que a punição
não é o único remédio para a violência cometida pelos jovens. Evidentemente, políticas sociais, educação,
prevenção e assistência social são medidas que, aplicadas no universo da população brasileira, da população jovem, têm o condão, efetivamente, de reduzir
a violência, mas há determinados casos em que é
preciso punição mais eficaz do que aquela prevista
no Estatuto da Criança e do Adolescente.
O ECA é uma das legislações mais avançadas
do mundo e elogiada por todas as entidades de defesa dos direitos humanos e pelos maiores especialistas
na matéria. É claro que ele é suscetível de alterações,
de aperfeiçoamentos, e é nesse sentido, aliás, que o
Governador Geraldo Alckmin, ontem ainda, trouxe ao
conhecimento do Congresso propostas de sua autoria
para que nós as examinássemos.
O Estatuto parte da compreensão – a que me referi ontem, aliás – de que crianças e adolescentes são
seres em formação e lhes garante proteção integral,
consignando direitos inalienáveis, como dignidade,
liberdade, ambiente familiar seguro, educação, lazer,
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enfim, todas as condições para que possam desenvolver as suas potencialidades.
Mas não se pode questionar, por outro lado,
que, sob a proteção desse mesmo Estatuto, menores
infratores, muitas vezes patrocinados por criminosos
adultos, e portanto maiores de 18 anos, praticam, reiteradamente, acintosamente, delitos que vão desde
pequenos furtos até crimes como o tráfico de drogas,
com uso de violência, homicídios, crimes hediondos,
confiantes na impunidade que o ECA lhes confere.
Não quero me alongar citando casos que todos
conhecem, como o caso de Genilson Torquato, em
Jaguaretama, no Ceará, hoje maior de idade, livre,
assassino confesso de 11 pessoas, dos 15 aos 18
anos, ou de um adolescente de Maringá conhecido
como “Cão de Zorba”, que confessou ter matado três
pessoas e teria encomendado a morte de mais quatro. Muitos se lembram do menino “Champinha”, que
comandou o sequestro e a morte de casal de jovens
em São Paulo. Ressalte-se que este mesmo “Champinha” já havia sido assistido e recolhido por diversas
instituições especializadas na recuperação de menores infratores antes de praticar esse crime tão odioso,
que chocou a todos.
Compreendo perfeitamente o risco de se legislar
sob o clamor público. Quero dizer que essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada no ano
passado, a partir de reflexão fria e, ao mesmo tempo,
apaixonada sobre o tema. Sou contra a chamada legislação penal de urgência, em que o Legislativo se
move pela repercussão de tragédias ou de crimes que
chocam a opinião pública, mas não tenho dúvidas, Sr.
Presidente, de que algo precisa ser feito em relação
a casos específicos que, infelizmente, têm proliferado
à sombra da impunidade e longe do alcance da nossa lei penal.
Não quero dizer que os jovens reincidentes são
irrecuperáveis. Mas o fato é que a reincidência é muito alta. E o aumento da reincidência, a persistência
da reincidência é devida, em muitos casos, ao mau
atendimento que os jovens têm nas instituições aonde
cumprem as penalidades que lhes são impostas em
função do ECA.
Depois que desmontou o horror das Febems,
São Paulo conseguiu reduzir – e reduziu muito – o número de reincidências com pequenas unidades, com
educação, próximos da família. Foi preciso enfrentar
resistências tenazes para a implantação de unidades
da hoje chamada Fundação Casa no interior. Isso se
deve à coragem do Governador Mário Covas de ter
enfrentado esse preconceito e essa resistência.
Mas o fato, Sr Presidente, é que os números revelam que a tendência, no conjunto do nosso País, à
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reincidência é muito alta e que um dos motivos dessa
reincidência é a sensação de impunidade.
Nesse sentido, a proposta que apresentei reforça,
de alguma maneira, o caráter pedagógico do Estatuto.
Ela se relaciona com o Estatuto. Para usar uma palavra
que eu detesto, ela dialoga com o Estatuto... Detesto
como expressão cediça, para dizer que ela se relaciona com o Estatuto. E se relaciona na medida em que,
sabedores de que a prática reiterada de crimes graves
poderá ensejar a desconsideração da menoridade, infratores deixem de se sentir seguros para prosseguir na
delinquência. A legislação tem este condão também: o
condão de inibir a prática da delinquência pela certeza do castigo. A pena tem – a pena tem sim! – função
ressocializadora, mas ela é, também, um castigo. E a
certeza de que o castigo virá pode ser fator inibidor do
cometimento de crimes.
O que fica claro, Sr. Presidente – gostaria que ficasse bastante claro para todos aqueles que me dão
a honra de me ouvir –, é que, no texto que apresentei
e que recebeu parecer favorável do Senador Ferraço,
existem alguns condicionantes bastante rígidos que
a legislação complementar, que a minha Proposta de
Emenda Constitucional, se aprovada, reclama, contém.
Quais são os condicionantes?
Em primeiro lugar, propositura desse incidente da
desconsideração da inimputabilidade pelo Ministério
Público. Por que o Ministério Público? Porque, dentre as
diferentes funções institucionais do Ministério Público,
ressalta-se a de agir como fiscal da legalidade e ser
o titular da ação penal pública. E há, no Ministério Público, setores especializados em questões da infância
e adolescência, que detêm conhecimento e experiência na área, em muitos casos, experiência de acompanhamento de menores infratores e observância dos
resultados que o ECA produziu ou deixou de produzir.
Nada mais natural, portanto, Sr. Presidente, inclusive para evitar abusos e a ação de promotores
que desconheçam a área, que a minha Proposta de
Emenda Constitucional preveja que a propositura desse incidente deva caber exclusivamente aos membros
do Ministério Público especializados nessa área da
infância e da adolescência.
Segundo condicionante: o julgamento desse incidente por varas especializadas e com preferência para
o julgamento, porque a experiência desses juízes que
atuam junto a menores infratores é fundamental para a
compreensão dessa realidade que queremos modificar.
Da mesma forma, a preferência para o julgamento desses casos se justifica em razão da sua excepcionalidade e em função da urgência no julgamento,
porque a demora no julgamento poderia levar a sua
prejudicialidade em função do avanço da idade do
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menor infrator. Nesse sentido, prevemos também que
a prescrição fica suspensa durante o processamento
desse incidente.
Em terceiro lugar, o cometimento de crimes específicos.
A aplicação dessa medida deve se limitar a casos excepcionais. Somente seria proposta a desconsideração da inimputabilidade a menores de 18 anos
e maiores de 16 anos que tivessem praticado crimes
de maior gravidade, como tortura, tráfico de drogas,
terrorismo e aqueles capitulados na Lei dos Crimes
Hediondos, além também, Sr. Presidente, da múltipla
reincidência em lesão corporal grave e roubo qualificado. Esses últimos, decidimos incluir pela gravidade
da lesão e também pela enorme quantidade de roubos
que são praticados por menores nas ruas das grandes, das médias e até das pequenas cidades brasileiras, acobertados por maiores que os dirigem e que
os comandam.
Já dou o aparte ao meu querido amigo, o Senador Jayme Campos. Apenas para concluir esses
condicionantes.
Quarto. Análise das condições psicológicas e sociais e dos precedentes do menor infrator.
Essa condição busca garantir a excepcionalidade dos casos, devendo a lei complementar definir
as formas de avaliação, as espécies de laudos e as
qualificações dos peritos que deverão se pronunciar
sobre a matéria.
E, finalmente, o cumprimento em estabelecimento separado, diante da notória falência do nosso sistema prisional e, também, da sua notória incapacidade
de recuperação. Colocar esses menores infratores,
mesmo aqueles de comprovada periculosidade, em
contato direto com criminosos calejados, mais velhos,
seria simplesmente agravar um problema que por si
só já é gravíssimo.
Eu interrompo, neste momento, o curso da minha
exposição para ouvir, com muito prazer, o aparte do
Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Meu
caro Senador Aloysio Nunes Ferreira, V. Exª toca num
tema muito importante. Hoje, V. Exª diz que não se age
nas comoções. Todavia, o que se percebe é que algo
tem que ser feito. Particularmente, tenho um projeto
de lei na CCJ. E, inclusive, quero fazer um apelo a V.
Exª, que é Líder do PSDB: pedir para que o Senador
Alvaro Dias, que é do seu Partido, o relate, tendo em
vista que nós temos que avançar, sobretudo no Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi feito há alguns anos, há mais de 20 anos.De lá para cá, a coisa
mudou, ou seja, o mundo mudou. E nós pretendemos
mudar, no seu art. 122, pelo fato de que hoje, por de-
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cisão do STJ, nenhum menor é recolhido se não cometer, reiteradas vezes, naturalmente, algum crime,
haja vista, principalmente, a questão de tráfico: quando
os menores são usados por traficantes mais velhos,
eles apenas vão para a delegacia de polícia e, horas
depois, são liberados. Agora, quando se fala que o
jornal Folha de S.Paulo promoveu uma pesquisa de
opinião pública no seu Estado e ali deu que noventa
e tantos por cento da opinião pública é favorável à redução para 16 anos, esse é um assunto sobre o qual
tem que ser feita uma reflexão ampla, um debate com
a sociedade, na medida em que, lamentavelmente, é
assustador o quadro que está aí. O Governo, pouco
ou quase nada faz. Isso depende muito das políticas
públicas, sobretudo quando o Ministro da Justiça, há
pouco tempo, declarou: se for recolhido num sistema
penitenciário do Brasil, ele prefere morrer a ser preso
numa penitenciária do Brasil. Significa que o sistema
está literalmente falido não só para adulto, como também para os menores, que estão recolhidos em casas
de ressocialização, mas eles, em vez de sair de lá melhorados, preparados para ingressar na sociedade, eles
saem muito mais marginais do que eles eram antes.
(Soa a campainha.)
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Neste
caso, eu imagino que nós temos que abrir um grande
debate, um debate amplo aqui na Casa, e algo tem que
ser feito. A proposta de V. Exª é extremamente coerente. Nesse debate, cabe a toda a sociedade envolver-se, na medida em que não pode continuar da forma
que está aí. O cidadão, muitas vezes, acoberta o garoto, o menor de idade, faz uso dele, e depois, quando
acontecem fatos como aconteceu em São Paulo há
poucos dias, em que o menino de 16, 17 anos, quase completando 18 anos, foi lá e assaltou o menino
de 18, 20 anos, tomou um celular e depois matou-o,
isso é homicídio, ou seja, assalto seguido de morte,
latrocínio. Esse cidadão, eu imagino que um juiz tinha
que ter capacidade para avaliar se essa pessoa, esse
jovem, tem condição de ficar no seio da sociedade.
Eu acho que, nesse caso, teria que prevalecer o bom
senso, a lucidez dos nossos magistrados, do próprio
Ministério Público, de que um cidadão como esse, um
garoto como esse tem que estar recolhido. Ele passa
a ser o quê? Um marginal perigoso, que não tem condições de estar no convívio, naturalmente, da nossa
sociedade. De maneira que eu quero me associar a V.
Exª, cumprimentá-lo. Certamente, esse projeto nosso
já se encontra na CCJ designado ao relator, que é o
Senador Alvaro Dias. Primeiro, temos que mudar o art.
122. V. Exª talvez não tenha conhecimento dele, mas
pode acessá-lo. E V. Exª, como advogado, vai saber
perfeitamente que o primeiro passo é mudarmos o art.
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122 do Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil,
para melhorá-lo. Não podemos, em hipótese alguma,
concordar que o cidadão seja reincidente três, quatro,
cinco vezes e, depois que ele comete um latrocínio,
como esse, é que ele vai ser recolhido ao presídio, sei
lá, e, se ele for menor idade, a casas de ressocialização. De maneira que eu acho que nós temos de fazer
um trabalho sério, porque esse é um clamor popular.
Não podemos agir nas comoções; nós temos que ser
sensatos nessa hora aqui. Mas, algo tem que ser feito.
E a proposta de V. Exª tem nosso apoio, a nossa solidariedade, na certeza de que nós temos de melhorar
esse estado que, lamentavelmente, é preocupante para
nós brasileiros. Muito obrigado, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu é que agradeço a V. Exª, meu caro
amigo Senador Jayme Campos.
Vou procurar o texto do projeto a que V. Exª faz
referência, me interessar vivamente por ele, porque
tudo que vem de sua lavra merece, da nossa parte,
de nós todos, a maior consideração.
Agradeço também o apoio à ideia geral que estou
apresentando aqui no plenário do Senado.
A minha preocupação e a sua também, Senador,
é que, diante de uma pesquisa como essa a que me
referi, diante desse clamor, o Congresso, que é uma
Casa sensível à opinião pública, de repente, exagere
na dose e adote algo que, no meu entender, nós não
temos, hoje, condições de aplicar, no sentido de buscar, com a sua aplicação, aprimorar as condições de
convivência na nossa sociedade, que é reduzir para
todos a idade da imputabilidade penal para 16 anos.
Por isso é que procurei, depois de muita reflexão,
manter a regra geral dos 18 anos, mas abrir espaço
– precisa ser necessariamente um espaço constitucional – para que, nos casos excepcionais e nas circunstâncias excepcionais a que me referi, e mediante
procedimento especial a ser regulado em lei complementar, nós possamos, e somente nesses casos, abrir
a possibilidade da aplicação da lei penal.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
Ouço o Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT– SP) – Prezado
Senador Aloysio Nunes, ao iniciar V. Exª pronunciamento sobre esse tema, achei muito importante ouvi-lo com
atenção. V. Exª bem ressalta esse clamor em função,
inclusive, de fatos recentes como o assassinato de
Victor Hugo Deppman, a cuja família, seus pais, aqui
transmito a minha solidariedade, sentimento de pêsames. Também ouvi a entrevista dos pais, que estão
preocupados, solicitando que nós, responsáveis pela
legislação, promovamos mudanças. V. Exª apresenta
um projeto que tem muitos cuidados. Ainda recente-
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mente, fui designado Relator de proposta do Senador
Sérgio Souza, para alterar justamente a Lei nº 869, de
1990, para possibilitar a aplicação de pena prevista
no Código Penal para adolescente infrator no caso de
reincidência. Ele propôs algo que acabei dando parecer não favorável. Já foi considerado, na Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu tenho conhecimento do parecer de
V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
lhe dizer que eu não estou ainda persuadido, pelo menos, de que devamos diminuir a idade penal abaixo de
18 anos, mas quero ouvir as ponderações e reflexões,
tais como as que V. Exª hoje aqui coloca, com muito cuidado e responsabilidade. Conforme o Senador Jayme
Martins, Jayme Campos – volta e meia, eu erro, porque
eu era muito amigo de Jayme Martins, então, falou em
Jayme, lembro-me do amigo –, desculpe-me mais uma
vez, Jayme Campos, ponderou muito adequadamente
de quão responsavelmente V. Exª aqui apresenta sua
proposta. V. Exª há pouco falou de como a Febem vem
se modificando na direção da Fundação Casa. Quero
lhe contar um episódio tendo em conta aquelas coisas
em que tanto acredito. Era agosto de 2003, certo dia,
saiu da Unidade de Assistência Inicial da Febem, hoje
extinta, a senhora responsável pelos Direitos Humanos
da ONU: “É horrível! É horrível! É horrível!” Eu fiquei
impressionado, resolvi ir até lá e pedi à diretora que
eu pudesse fazer uma visita e dialogar com os jovens
de 14 a 20 anos.
Havia 500 deles e 150 leitos. Portanto, mais de
três por leito, o que deixou a senhora impressionada.
Naquele dia, ao caminhar pelos dormitórios, percebi que
os jovens ouviam músicas, rap, inclusive o Racionais,
e eu ali pedi para fazer uma exposição e conversei por
hora e meia com eles, expondo por que eu acreditava
que, se já estivesse em vigência a renda básica de
cidadania, de maneira incondicional para todos, muito provavelmente eles não teriam cometido os delitos
que os fizeram estar lá dentro. E quando completei a
minha exposição, eles disseram: “Puxa, mas por que
ainda não está acontecendo?” Àquela época, ainda
faltava ser aprovada a proposta, ainda que para instituir gradualmente. Mas, felizmente, foi aprovada no
Senado e na Câmara e sancionada pelo Presidente,
e um dia vai acontecer.
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sinceramente, acredito muito em que, na medida em que
forem resolvidos os problemas sociais, e também com
educação, com acesso à cultura, ao esporte, os fatores que V. Exª também mencionou em seu pronun-
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ciamento, e quando tivermos um caminho de solução
muito forte nessa direção, certamente, vamos diminuir
consideravelmente a criminalidade violenta em nosso
País, inclusive para os adolescentes. Mas eu considero importantes as reflexões que V. Exª traz aqui para
pensarmos juntos. Então, quero cumprimentá-lo por
aqui trazê-las, ainda mais tendo em conta a própria
iniciativa do Governador Geraldo Alckmin, de todos
pensarmos juntos sobre a melhor solução para diminuir
a criminalidade violenta em São Paulo, nas grandes e
médias e pequenas cidades. Ainda outro dia, fiz uma
visita ao Rio de Janeiro para conhecer mais de perto
a Unidade de Pacificação da Mangueira. Pedi ao Secretário Beltrame que me levasse, e ele me fez essa
gentileza. Passei cerca de cinco horas com ele visitando a Unidade de Pacificação na Mangueira, que pude
conhecer melhor. Até por isso sugeri que possamos
ter aqui, na nossa Comissão de Justiça, um diálogo
com os Secretários Fernando Grella Vieira, com o
Beltrame e também com o de Santa Catarina, e mais
o Ministro da Justiça, para pensarmos juntos sobre
como diminuir o grau de violência. E estas cidades,
São Paulo, Rio de Janeiro e também Santa Catarina
que passou por momentos tão difíceis nos últimos dois
meses, todos podemos aprender uns com os outros
refletindo. Então, cumprimento V. Exª por trazer aqui
uma iniciativa para pensarmos a fim de chegarmos a
uma solução a respeito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Senador Suplicy.
O Senador Ricardo Ferraço já apresentou seu
parecer. À minha proposta de emenda foram apresentadas outras, que, diferentemente da minha iniciativa,
igualava, dava um tratamento igual, reduzindo a regra
da imputabilidade para 16 anos.
O Senador Ferraço preferiu a opção que apresentei e que acabei de relatar a V. Exªs. O Senador
Vital do Rêgo, Presidente da Comissão, deve pautar
para as próximas sessões, e aí teremos ocasião de
discutir a matéria aprofundadamente. E peço a V. Exªs,
realmente, que reflitam e vejam que ali não há uma panaceia, mas a possibilidade de tratamento específico
para casos que, embora ocorram em número reduzido,
são casos gravíssimos e que merecem, exigem uma
resposta da sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Aloysio Nunes.
Senador Rollemberg, antes de V. Exª é o Senador Jayme Campos, porque ele fez uma troca com o
Senador Waldemir Moka.
Senador Jayme Campos. Em seguida, Senador
Rollemberg.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Enquanto V. Exª se encaminha à tribuna, permita-me
registrar a presença, na tribuna dos convidados de honra, aqui à nossa esquerda, do Presidente da Câmara de
Vereadores de Carapebus, Rio de Janeiro, o Vereador
Juninho, do PT, que está acompanhado dos Vereadores
Deut, PMDB; Tuti, PMDB; Maicon, PPS; Adilça, PSC;
Renato Silva, PMDB, e também Valdecy, PRB.
Sejam todos bem-vindos aqui ao Senado, e levem
um abraço para o povo de Carapebus, Rio de Janeiro.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, pela ordem. Só para V. Exª me
inscrever pela Liderança do PSOL, por gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª será inscrito pela Liderança.
Senador Jayme Campos e Senador Rodrigo Rollemberg se entenderam? (Pausa.)
Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg;
em seguida, o Senador Jayme Campos.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB
– DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, vou apenas usar uma parte
do tempo do Senador Jayme Campos. Não vou usar
os 20 minutos a que teria direito, porque tenho um
compromisso. Vou prestigiar o recebimento do título
de Cidadão Honorário por um amigo, Moisés, do CIEE.
Vou fazer um breve registro, agradecendo o Senador
Jayme Campos pela sua costumeira generosidade e
benevolência de fazer esta concessão.
Sr. Presidente, quero parabenizar a OAB do Distrito Federal, na figura de seu Presidente Ibaneis Rocha
Barros Junior, pela decisão tomada de encaminhar à
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal uma solicitação para a redução do ICMS dos produtos da cesta
básica do Distrito Federal.
Tivemos um avanço importante anunciado pela
Presidenta da República recentemente, que foi a isenção dos impostos federais sobre os produtos da cesta
básica.
Quero registrar, Sr. Presidente, que, há muitos
anos, luto por isso. Ainda como Deputado Federal,
Senador Jayme Campos, apresentamos, juntamente
com a hoje Ministra, à época Deputada, Ana Arraes,
uma emenda que retirava todos os impostos sobre os
produtos da cesta básica. Essa emenda foi acolhida, na
ocasião, pelo Relator Deputado Sandro Mabel, e chegou a ser aprovada na Comissão Especial. Infelizmente,
a reforma tributária parou ali na Comissão Especial.
Mas a redução de impostos sobre a cesta básica
é uma medida da maior importância, porque, na prática, aumenta o poder aquisitivo sobretudo dos traba-
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lhadores, dos que ganham menos, pois a população
que ganha menos gasta a maior parte de seu salário
comprando produtos alimentícios. Nesse sentido, a
redução de impostos, a redução do preço desses produtos faz com que as pessoas possam se alimentar
melhor e, ao mesmo tempo, possam ter uma sobra de
recursos que poderão ser utilizados para outras atividades, como investimento em educação, cultura e lazer.
E a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Distrito Federal, está encaminhando uma solicitação ao
Secretário de Fazenda Adonias Santiago no sentido
da redução do ICMS sobre os preços dos produtos da
cesta básica e da reinclusão de vários produtos que
saíram da cesta básica.
Nós tivemos, com a edição do Convênio nº 128,
de 1994, pelo Confaz – Conselho Nacional de Política
Fazendária, a redução da incidência do ICMS sobre os
produtos que compõem a cesta básica, uma redução
para 7%. No entanto, a partir de 1999, esse valor foi
ampliado para 12% para diversos produtos, e esse valor perdura até hoje. Além disso, produtos como água
sanitária, biscoito, creme dental, fubá de milho, leite
em pó, leite longa vida, linguiça, manteiga, matérias-primas destinadas à produção de óleos comestíveis,
óleos comestíveis, ovo, papel higiênico, polvilho, ração
animal e farelos destinados à produção, sabão em
barra, sabonete comum e salsicha foram retirados da
cesta básica do Distrito Federal.
Desde 1999, o Distrito Federal não só aumentou a
tributação dos produtos de 7% para 12%, como retirou
diversos itens dessa cesta. Enquanto isso, vários outros
Estados ampliaram o benefício, conforme legislação
que a OAB-DF apresenta ao Secretário de Fazenda
do Distrito Federal – Estados como São Paulo, Minas
Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás.
É claro que o ideal é que os impostos estaduais
incidentes sobre a cesta básica sejam zerados, sejam eliminados, mas, para que isso possa ser feito, é
preciso uma decisão do Confaz ou uma lei aprovada
no Congresso. Então, nesse sentido, o pleito da OAB
do Distrito Federal, que se reveste de grande justiça,
é a redução do ICMS de 12% para 7% nos produtos
da cesta básica e a alíquota zero para o ICMS sobre
todos os tipos de carnes – carne bovina, carne suína,
de aves, de peixes, de ovinos e de caprinos. Alguns
Estados, como o Rio de Janeiro, Goiás e São Paulo,
já isentaram diversos itens da cesta básica, zerando
a sua tributação. Nós pedimos também que seja esse
o caminho a ser adotado pelo Distrito Federal, após
uma articulação junto ao Confaz.
Essa medida, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é da maior importância, especialmente no
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momento em que a inflação volta a assustar, volta a
preocupar a população brasileira, especialmente as
classes menos favorecidas.
Nós estamos percebendo que, além do acúmulo
do último ano, nós temos estourado a meta de inflação prevista pelo Governo. Nós estamos tendo uma
inflação pelo menos duas vezes maior do que a média
da inflação sobre os produtos alimentícios, sobre os
alimentos. E isso é muito grave, porque, como disse,
o impacto disso – como informam todas as pesquisas
feitas pelo Dieese, feitas por outras instituições – é
muito maior sobre o bolso do trabalhador, que utiliza
grande parte da sua remuneração para a compra de
alimentos.
Portanto, esse é o papel importante que uma
instituição como a OAB Seccional DF pode cumprir,
no sentido de defender os mais legítimos interesses
da população do Distrito Federal.
Assim, quero aqui parabenizar o Presidente da
OAB-DF, Ibaneis Rocha Barros Junior, que preside a
instituição há poucos meses, e também Jacques Veloso
de Melo, conselheiro da OAB que trabalha na secretaria da OAB, coordenando esse processo.
E queria dizer que estou me associando completamente, de corpo inteiro, de corpo e de alma, a essa
iniciativa da OAB. Manifesto mais uma vez que, desde
o meu primeiro mandato federal, na Câmara dos Deputados, lutei muito para ver incorporada, na legislação
nacional – e acredito que estamos avançando nesse
sentido –, a isenção completa de impostos sobre os
produtos da cesta básica.
Encerro, Sr. Presidente, mais uma vez agradecendo a imensa generosidade, compreensão e benevolência do querido amigo Senador Jayme Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Rodrigo Rollemberg.
Passamos a palavra de imediato ao Senador
Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, serei muito rápido. Não vou ocupar nem
cinco minutos, até porque há mais oradores.
Mas eu não poderia deixar de falar, nesta oportunidade, de um ilustre homem público de Mato Grosso,
professor emérito, vereador, exemplo de pai de família,
cujo centenário se comemora na próxima sexta-feira:
meu querido e saudoso Senador, Vereador, Professor
Ranulpho Paes de Barros.
Eu quero me dirigir a ele da seguinte maneira
e aos familiares: uma sociedade nada mais é do que
o espelho de seus indivíduos, a imagem refletida do
passado sobre os ideais das novas gerações. Uma
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comunidade não é feita somente de tijolos e concreto
armado, mas, sim, dos sonhos e da história de pioneiros que anteviram o futuro e cultivaram sentimentos,
orgulho e cidadania.
A memória é o farol pelo qual se guiam os jovens,
a luz que os desvia das tormentas, o facho de lucidez
que os faz navegar pelas ondas revoltas do imediatismo, da intolerância, sem colidir com os rochedos da
imprudência.
Digo isto, nobres Senadores, para reverenciar a
memória de um grande mato-grossense: o Professor
Ranulpho Paes de Barros, no momento em que se comemora o centenário de seu nascimento.
Político de convicções firmes, líder aguerrido do
velho PSD, militou ao lado de meu pai, Júlio Domingos,
com heroica intransigência em defesa dos interesses
do povo e da cultura cuiabana.
Homem de letras, Ranulpho, pai de nosso estimado colega Senador Antero Paes de Barros, foi destacado jornalista e um entusiasta das práticas desportivas.
Foi presidente do Mixto Esporte Clube por 36 anos,
quando se alternava nas tarefas de diretor e técnico
do time de futebol.
Lembro-me bem de Ranulpho. Morava na Rua
24 de Outubro, em Cuiabá, próximo ao armazém de
meu querido pai. Eles eram correligionários, Senador
Paulo Paim, e amigos, uma amizade forjada na luta
política. Ranulpho foi vereador e presidente da Câmara
Municipal de Cuiabá, e meu pai, prefeito da cidade de
Várzea Grande pelo mesmo e glorioso PSD. Recordo-me com saudade daqueles tempos, quando a fidelidade era uma virtude inafiançável, a palavra tinha o
peso da decisão, e os companheiros se moviam pela
lealdade extrema.
Prova do que digo, Srªs e Srs. Senadores, é que,
mesmo vítima de um atentado em virtude de um artigo
publicado pelo jornal Folha Mato-Grossense, quando
dirigia esse periódico, ele manteve-se ereto, firme e
jamais revelou o nome do autor da matéria, para protegê-lo dos agressores. Chamou para si a responsabilidade, mesmo sob ameaças.
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
faço aqui a minha profissão de fé nos destinos da cultura e do saber mato-grossense, pois a base ética na
qual se assentam os princípios da nossa gente é formada de pilares como a memória de Ranulpho Paes
de Barros – um campo-grandense que se fez cuiabano e escreveu sua história com a mais pura tinta da
dignidade e da coragem.
Nesta sexta-feira, a Assembleia Legislativa de
Mato Grosso presta homenagem ao centenário de
nascimento desse vulto de nossa comunidade. Gostaria de me associar à atitude dos senhores deputados
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estaduais, reconhecendo a importância de Ranulpho
Paes de Barros e do seu legado para os que vieram
depois de sua vida brilhante.
Também rendo tributo à sua família, pois Ranulpho
ungiu seus descendentes com a mesma fibra moral e
decência que cultivou em sua existência.
Era só isso que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Jayme Campos.
Quero registrar a presença conosco também do
Vereador Elizandro Sabino, de Porto Alegre, lá da capital de todos os gaúchos.
Seja bem-vindo, Elizandro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 332, de 2013, do
Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão
em Belo Horizonte, nos dias 21 e 22 de abril de 2013,
a fim de verificar, in loco, o andamento das obras dos
estádios e as demais ações de preparação para a realização dos eventos esportivos nas cidades da Copa
das Confederações, nos termos do Requerimento nº
8, de 2013, aprovado em 20 de abril de 2013.
É o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Em votação o Requerimento nº 333, de 2013, do
Senador Antonio Carlos Valadares, que solicita, com
fundamento no art. 40 do Regimento Interno do Senado Federal, autorização para desempenhar missão em
Recife e em Salvador, no período de 28 a 30 de abril
de 2013, a fim de verificar in loco o andamento das
obras dos estádios e demais ações de preparação para
a realização dos eventos esportivos na cidades-sede
da Copa das Confederações, nos termos do Requerimento nº 8, de 2013, aprovado em 20 de abril de 2013.
É o requerimento.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que o
aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Pela ordem de inscrição, a palavra, neste momento,
alternando entre um orador inscrito e um líder, seria do
Senador Randolfe Rodrigues, mas, pelo que entendi,
houve um acordo entre ambos, e passamos a palavra
ao próximo orador inscrito, o Senador Magno Malta.
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O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, público que nos ouve e
nos vê através dos meios de comunicação desta Casa,
em princípio, quero registrar a presença aqui de Vereadores da cidade de Carapebus, do Estado do Rio de
Janeiro, que estão conosco, fazendo força, com o espírito na guerra travada em favor dos nossos direitos,
que são os royalties do petróleo. Quero saudá-los e
lhes dizer que são bem-vindos a esta Casa, até porque são meus colegas – não sei se o são de V. Exª –,
porque fui Vereador. V. Exª não passou pelo parlamento
municipal, ou passou?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Mas estarei no encontro com todos os Vereadores
do Brasil, amanhã, no Interlegis.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – O
encontro será feito com todos os Vereadores do Brasil?
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – São Vereadores de todo o Brasil.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
quero abraçá-los.
Fui Vereador na cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Sr. Presidente, ainda faço um registro muito importante. O jornal A Tribuna, do meu Estado, que, aliás, é o jornal escrito mais lido, mais vendido e mais
consumido no Estado, recebeu um prêmio muito importante, já no oitavo ano seguido, o Prêmio Mérito
Lojista, que é entregue em Brasília. Eu me lembro de
que numa ocasião eu lá estive. E, por mérito, recebeu
esse prêmio um tablóide bem lido, disputado, o mais
vendido, que tem encampado, com muita dignidade,
as lutas do Espírito Santo.
Essas duas últimas lutas pelas quais temos passado, que temos vivido, eu as registro, para dar informação à população sobre a questão dos royalties do
petróleo, explicando e esmiuçando isso. Dificilmente,
as pessoas entendem, lá na ponta, o que é royalty.
Há Estados aí em que o troço foi vendido de forma
tão mentirosa, que os populares pensam que royalty
é petróleo em inglês. Royalty, na verdade, nada tem a
ver com petróleo: petróleo é uma coisa, royalty é outra
coisa. O jornal A Tribuna teve a capacidade de, didaticamente, passar a informação aos cidadãos do Espírito Santo, de maneira que todos pudessem entender
as lutas vividas pelo nosso Estado.
É um jornal que está muito ávido por resolver
a questão da violência no Estado do Espírito Santo,
que não se arrefece nunca, que não tem tido medo de
denunciar essa violência, o que é muito importante. É
preciso fazer registros sobre a falta de saúde, sobre a
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crise da saúde no meu Estado, e, nesse sentido, esse
jornal tem sido absolutamente presente e importante.
Por isso, quero parabenizar seus diretores, seus
redatores, seus jornalistas, o cidadão mais simples e
a cidadã mais simples que trabalham na redação do
jornal A Tribuna, um jornal importante do meu Estado.
Sr. Presidente, ainda faço um registro importante:
na próxima terça-feira, às 14h30, por convocação de V.
Exª, instalaremos, para o Brasil, a CPI do Erro Médico,
que vai investigar a negação dos direitos humanos na
saúde em setores públicos e privados.
Tenho ouvido muita coisa sobre isso e até me
desestimulo, Sr. Presidente. Mas, como sou um homem acostumado às batalhas, o desestímulo, para
mim, é estímulo. Não adianta tentar me desanimar.
Algumas pessoas me disseram: “Essa vai ser uma
coisa perigosa.” Quando falam do viés dos planos de
saúde, eles dizem: “É gente poderosa, com muito dinheiro.” Mas medo conheço de ouvir falar, a ele nunca
fui apresentado.
Há de se responder à população brasileira, que
sofre com a banalização dos crimes. Aliás, criminoso
existe em todo lugar. Essa não é uma CPI para investigar médicos, em absoluto, muito ao contrário. Há gerações e gerações de médicos que são sacerdotes da
Medicina, assim como acontece em qualquer atividade.
Há pilantra na igreja, há pilantra em qualquer atividade.
E há criminoso também nesse meio.
Temos de investigar e de ajudar a Justiça a punir
quem comete crime contra a integridade física de alguém para auferir lucros, em nome da Medicina. Certamente, investigaremos e ajudaremos o Judiciário, o
Ministério Público, a Justiça brasileira a fazer com que
avancem processos homéricos que estão dentro de
gavetas, ainda em processo de denúncia. Há inquéritos que nem abertos foram ou que foram abertos, mas
se sentou em cima deles. Há denúncias que não saíram do Ministério Público, porque alguém tem muito
poder, é dono de uma clínica em algum lugar. Nós vamos ajudar o Ministério Público e vamos ajudar essas
pessoas e famílias a receber uma resposta. Temos de
criar um mecanismo, Sr. Presidente, para que, ao final,
tenhamos uma legislação que faça com que valham
os direitos do cidadão.
O Governo, na pessoa do seu Ministro da Saúde, Ministro Padilha, que é um sujeito absolutamente
competente, já tem feito muito na questão dos planos
de saúde, tem apertado, tem chamado a atenção, tem
suspendido, mas há muito a se fazer, e nós queremos
ser um viés de ajuda, para que possamos mudar essa
lógica de que as letras pequenas do contrato só são
mostradas quando o contribuinte precisa fazer uso
daquilo que ele vem pagando.
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Então, na terça-feira, na convocação do Senador Paulo Paim, às 14h30, vamos instalar a CPI do
Erro Médico, que vai investigar a negação de direitos
humanos na saúde, em setores privados e públicos.
Sr. Presidente, quero usar o meu tempo, esses 15
minutos, para falar desse tema. Eu já me senti como
João Batista quando eu era Deputado Federal, Senador Randolfe Rodrigues. Eu era Deputado Federal em
1997. Não sei se V. Exª tinha mandato em 1997; acho
que ainda não. V. Exª já tem 18 anos? V. Exª tem cara
de menino, mas, como para ser Senador, a pessoa tem
de ter 35 anos, acho que V. Exª já tem 38 anos, por aí.
Quando eu era Presidente da CPI do Narcotráfico, a violência avassalava o Brasil, e se “glamourizava” o Estatuto da Criança e do Adolescente como se
fosse a coisa mais linda do mundo e “imexível”. Nada
é tão bom, absolutamente, que não precisa ser mexido. Dezoito anos depois, o Estatuto da Criança e do
Adolescente sofre a primeira mudança, que veio com
a alteração do art. 240, instituindo a criminalização da
posse de material pornográfico como crime cibernético,
uma mudança proposta pela CPI do Narcotráfico, pela
CPI da Pedofilia. Foi um projeto que tive o prazer de
assinar e que foi, dois meses depois, sancionado pelo
Presidente Lula. E o Brasil entrou no elenco dos vinte
países tão somente que têm uma lei criminalizando a
posse de material pornográfico.
Antigamente, era assim: se descobriam que alguém era pedófilo no crime cibernético, saía um pedido
de busca e apreensão do computador dele. Fazia-se
a perícia, e se constatava que realmente era pedofilia.
Mas cadê a lei? Não existia a lei. A Justiça pagava o
mico de devolver o computador do pedófilo e nem tinha
como prendê-lo. Hoje, não sai só a busca e a apreensão.
Hoje, depois da CPI da Pedofilia, sai um mandado de
prisão para esse crápula, esse bandido, esse infame.
Agora, o inquérito é feito com ele preso. Quem abusa
de criança, Sr. Presidente, é um desgraçado!
Alterou-se o art. 240 depois de 18 anos, e se
estabeleceu a criminalização da posse de material
pornográfico com a CPI da Pedofilia. E eu já pregava
naqueles dias a redução da maioridade penal e me
sentia como João Batista, a voz que clama no deserto.
Parecia que eu falava sozinho, e era isso mesmo. As
forças daqueles que pregam os direitos humanos tentavam calar a minha voz de todo jeito, porque eles só
têm um viés para falar. Eles falam de direitos humanos,
mas nunca sabem falar dos humanos que têm direitos.
O crime foi banalizado de maneira tal, Sr. Presidente, que recrudesceu o crime, o abuso, a violência,
o ataque à integridade física de cidadãos, de crianças,
de idosos, de aposentados, de adultos por homens
travestidos de crianças, por homens com 17, 16, 15,
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14 anos de idade que estupram, que matam, que sequestram, que têm a coragem de incendiar um ônibus
cheio de crianças com 1 litro de gasolina. Falo de um
homem com 15 anos de idade que tem a coragem de
queimar um ser humano dentro de um pneu, de um
homem com 17 anos de idade que ameaça um empresário que a vida inteira lutou para construir uma empresa. Esse empresário recebe um revólver na cabeça, é
jogado no porta-malas de um carro. Esse empresário
gera 500 empregos, mil empregos, dez empregos.
Quem gera emprego gera honra. O sujeito cresceu,
fez uma empresa, uma indústria ou uma lojinha que
gera três empregos e dá dignidade às pessoas e vai
para o porta-malas de um carro, ouvindo a frase: “Perdeu, vagabundo!” O bandido o joga no porta-malas do
carro e atira sem dó na cabeça dele. Depois, em uma
investigação, a Polícia o descobre, mas, quando põe a
mão nele, ele diz: “Tira a mão de mim, que sou menor
e conheço os meus direitos”. Direito uma ova! Quem
comete crime tem que pagar pelo crime que cometeu.
Quero dizer uma coisa aos senhores que me
ouvem. Não estamos no país de Alice. Estão viajando na maionese! Respeito muitos segmentos do PT e
até a própria Presidência da República, mas não me
conformo em ver um Ministro vir a público e dizer que
a redução da maioridade penal não vai resolver o problema. Então, diga para a população brasileira o que
vai resolver esse problema.
Numa pesquisa de ontem, feita em São Paulo,
93% da população daquele Estado querem a redução
da maioridade penal. No Brasil, 96% querem essa redução, e só 4% dizem “não”. Ora, 96% estão nas ruas
desamparados. O crime grassa no País, com a crença
de homens nessa impunidade! E vamos continuar com
isso por que meia dúzia não quer?
Então, diga, Ministro, o que é que se faz! Diga,
Ministro, como é que se desacelera essa violência!
Parabéns ao Alckmin, parabéns ao Governador
de São Paulo pela coragem de vir a público e trazer
um debate como esse! Ele traz um debate como esse.
Ontem, alguém me disse: “Rapaz, você é louco?
Tira essa camisa! Vamos votar o Estatuto da Juventude
hoje”. Precisamos votar o Estatuto da Juventude, falar
dos direitos deles, mas também dos deveres.
Sou exatamente aquilo em que acredito. Não
sou daqueles que falam nos corredores que isso é
um absurdo, que se tem de tirar mesmo, mas que, no
microfone, na frente da imprensa, afinam e falam outro negócio. Falam outro negócio! Eu não vou afinar!
Se este País não fizer a redução da maioridade
penal, a história, um dia, há de registrar o crime de homens públicos e de mulheres que se cometeu contra
toda uma geração.
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Olhe para mim! Você está em casa, mas olhe para
mim agora. Gente, imagine um homem aposentado,
de 70 anos, de 80 anos, que ajudou a construir este
País. Agora, falo de um pedreiro, falo de um homem
que ficou atrás do balcão a vida inteira, que trabalhou
como comerciário, como comerciante, que trabalhou
na indústria, que aposentou com um salariozinho porqueira – o Paim sabe disto – que mal dá para pagar
a farmácia. Esse homem vai receber o pagamento no
banco, sai da fila do aposentado e, quando chega na
esquina seguinte, recebe um revólver na cabeça de
um moleque de treze anos de idade, que diz para o
homem de 80, que pode ser meu pai, seu pai, seu avô:
“Perdeu, vagabundo!” Só de ouvir a palavra “vagabundo”, esse homem morre por dentro.
E uma mãe, faxineira, diarista, que compra um
celular para pagar em dez vezes para o filho. O menino vai para o ponto de ônibus, e ele chega: “Perdeu,
vagabundo!” E toma o celular do menino. E a palavra
é só esta: “Perdeu, vagabundo!”
Então, me diga, Ministro, qual é a saída? Se não
vai resolver, qual é a saída? Eu também afirmo: não
vai resolver.
A violência no Brasil tem o seu adubo nas drogas? Sim, as drogas são o grande adubo da violência.
E a violência no Brasil – olhem para as minhas mãos
– é uma engrenagem, é um motor; é um motor que vai
acelerado. Ele está a mil! Mas a redução da maioridade
penal é a roda dentada mais importante desse motor.
Na hora que arrancar, o motor vai ratear, o motor vai
desacelerar. Aí eu encontro alguém que está morando
no país de Alice, viaja na maionese e diz: “Senador,
mas nós vamos pegar uma criança dessas e colocar
na penitenciária?” Sabem quem é a criança da qual
ele está falando? A criança tem 17 anos. Já tem filho
na rua, estuprou, sequestrou, matou, degolou, matou
um casal de velhos aposentados, dormindo. É essa a
criança da qual ele está falando. “Mas Senador, nós
vamos levar essa criança para o presídio? Ele vai sair
de lá pior!”
Eu quero falar uma coisa para você, querido: o
cara que está no presídio tem medo dessa criança. Ele
é que tem medo de essa criança ir para lá e matá-lo,
dormindo, na cela. “Mas nós temos as nossas cadeias
muito cheias. Se houver a redução da maioridade penal, onde é que nós vamos colocar esses meninos?”
Está bem. As cadeias estão cheias mesmo. Acredito
nisso. As cadeias estão cheias, e nós sabemos disso.
Mas vamos imaginar o pior dos mundos, Senador Suplicy. O pior dos mundos: a tragédia que ocorreu
com esse facínora, em São Paulo, há quatro dias, no
seu Estado. Um menor de 17 anos e alguns meses.
Faltavam três dias para esse marginal fazer 18 anos.
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Três dias! Ele cometeu a barbaridade. Ele conhecia
tanto seus direitos que ele foi e se apresentou, porque
ele sabia que se apresentar como menor é melhor. Ele
se apresentou e, três dias depois, fez 18. Agora ele
é maior, mas não se podia lhe imputar a ferocidade,
o peso do crime hediondo que ele cometeu, porque
cometeu com 17 anos e alguns meses. Ele ainda, coitadinho, era uma criança!
Qual é o pior dos mundos? Eu pergunto ao senhor, Senador Paim. Qual é o pior dos mundos? É ter
uma cela, apertada, com ele trancado na cela, ou é
ele fora, na rua, delinquindo, cometendo atrocidades?
Agora, vejam só como esse crime ficou banalizado! Matar, ficar impune, porque é menor no Brasil,
destruir, roubar, sequestrar, invadir, roubar carro, como
esse crime banalizou tanto?!
E, se os direitos humanos são para defender os
interesses da minoria, então é a maioria que sofre a
violência. Estes não precisam de direitos humanos,
porque são maioria.
As famílias que choram, a mãe que não dorme,
que toma remédio controlado, esses filhos que ficaram
órfãos de um pai que foi sequestrado, roubado, morto,
todos esses viraram maioria. Então, eles não precisam
de direitos humanos. Quem precisa de direitos humanos são os que cometem o crime, porque os direitos
humanos vão atrás deles e dizem assim: “Tem que dar
um jeito, porque eles estão recebendo marmitex, tudo
frio, a comida fria, a carne fria; tem que dar um jeito, porque o colchonete deles é muito fininho, dói as costas.”
Mamãe, me acode! Já vi de tudo! Agora só falta
eu ver chover para cima!
Que dia nós vamos encontrar solução para isso?
Esse tem que ser um debate da Presidência da
República. O povo tem que cobrar isso da Presidente
Dilma e do Sr. Aécio Neves, que é candidato à Presidência da República também, e de quem mais for
candidato à Presidência da República.
É preciso dar a resposta aqui: “Eu não acredito
em redução da maioridade penal por isso, por isso, por
isso; porque eu acho que um menininho de 17 anos é
uma criancinha tola; ele mata sem querer, ele rouba
sem querer. Esse é um problema social.” Ah, é? Como
se estuprar, matar e sequestrar fosse coisa de filho de
pobre, que mora no morro, que mora em áreas de risco,
em áreas de perigo. Não, senhor! A classe média vende
cocaína, a classe alta, os ricos vendem drogas sintéticas, fazem baladas nas madrugadas, vivem bêbados.
E aí vai me dizer o quê? “Tinha 16 anos, desculpe-o,
é um neném.” “Ele só tinha 14 anos. Ele queimou essa
mulher dentro do pneu sem querer.”
Para cima de mim? Para cima de mim, doutor?
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Há 93%, em São Paulo, que dizem: “Precisamos
da redução da maioridade penal”; e 96% no Brasil. Então, 4% estão certos, e o resto está errado, porque a rua
pertence ao povo, a porta da escola pertence ao povo.
Eu estou falando aqui, cidadãos do Brasil, com a
autoridade de quem, há 34 anos, tira drogados da rua,
delinquentes da rua. Não viajo na maionese, não sou
um teórico, não sou um filósofo disso. Sou um prático.
São 34 anos. A minha instituição chama-se Projeto Vem
Viver, em Cachoeiro de Itapemirim. Estão lá; eles estão me assistindo agora. São meninos de oito, de dez,
de doze anos; gente de 70, de 14, de 15 anos que me
chamam de pai. Sabem qual é o meu hobby preferido?
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – É
pegar andarilho na estrada para dar banho e tirar da
marginalidade.
Então, não pensem que estou fazendo, aqui, um
discurso por um mero discurso. Eu conheço a realidade brasileira. E o outro lado do balcão, sabem qual é?
O narcotráfico e o tráfico. E quem está falando aqui é
quem presidiu a maior CPI deste País: a CPI do Narcotráfico no Brasil.
Por isso, Brasil, eu chamo a atenção! Por isso,
Brasil, eu peço que nos juntemos. É preciso fazer as
autoridades agir. Não vamos dar um paliativo, reduzir
de 18 anos para 16 anos. Isso é piada!
Eu tive 16 anos. Quando eu fiz 18 anos, não fez
diferença nenhuma. Eu já era um homem do mesmo
jeito. Há alguma diferença entre 18 anos e 16 anos?
Há? Alguém me prove!
As minhas filhas entraram na faculdade com 16
anos de idade, com seus reflexos todos prontos. Com
16 anos alguém tem filho. Ora, no Nordeste, quantas
mulheres com 40 anos já pariram umas 10 vezes?
Agora, me dizer que um sujeito de 17 anos é uma
criança! Mamãe, me acode! Em que mundo nós estamos? Um sujeito que queima um cidadão dentro de
um pneu?! Mamãe, onde é que nós estamos?
Senador Paim, eu tenho um sobrinho, o Guigui –
tomara que ele esteja me vendo –, que tem síndrome
de Down. Ele é especial, especialíssimo. Ele tem quatro
anos. Eu falo: “Guigui, vá dormir. Amanhã, você vai para
a escola.” Ele fala: “Para a escola, eu não vou, não!”
“Rapaz, você tem de ir para a escola!” Ele diz: “Vou,
não!” “Rapaz, você tem que ir para a escola. Você vai
ficar analfabeto. Você quer ficar analfabeto?” “Quero.”
“Então, tá bom.” “Gente, tchau pra vocês, porque estou
indo ao shopping.” Ele fala: “Guigui vai.” “Ah, é? Você
quer fazer o que no shopping?” “Sorvete.”
Se ele, que é uma criança de quatro anos, com
síndrome de Down, sabe discernir o que quer e o que
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não quer, vem me dizer que um macho de 15 anos,
que mata, é um menino? É uma criança?
Ora, estão querendo zombar da cara das pessoas, estão querendo...
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite? Mas esse mesmo jovem tem direito
ao voto. Ele vota. Ora, se a lei entendeu que ele tem
pleno discernimento para votar é porque ele tem pleno
discernimento do que faz. E por isso deve ser responsabilizado. Parabéns a V. Exª. Se vier aqui o projeto,
eu votarei a favor da redução da maioridade penal.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O
senhor, Senador, é um ícone da política no Brasil, um
homem que fez o enfrentamento da ditadura e tem história. Não preciso falar sobre o Luiz Henrique. Governador do seu Estado, com o respeito que V. Exª tem,
V. Exª não sabe o quanto acrescenta ao meu discurso,
porque o meu discurso é a voz de 96% de brasileiros,
que sofrem ao ouvir o Ministro dizer na televisão: “Nós
somos contra. A nossa base será contra.” Ah, é? A base
mora nos Estados. Será que a base vai ouvir a voz, o
comando de um Ministro só porque ele quer? E os Estados? E os Municípios? E as periferias? E os centros?
V. Exª acrescenta muito ao meu discurso. Quero
dizer a V. Exª que é a minha proposta.
Fiz um ofício esta semana para o Senador Taques, que é o Relator, e para o Presidente Eunício, da
Comissão, que estuda o Código Penal brasileiro, da
qual fazemos parte, que aceitou o meu requerimento,
para que a Mesa mande para a Comissão que estuda o novo Código Penal brasileiro todas as matérias
que estão nesta Casa e que versem sobre redução da
maioridade penal.
Em 2003, quando Liana Friedenbach foi estuprada, sequestrada, morta, molestada, abusada sexualmente por um menor – desculpem-me, vou bater na
boca –, por um macho travestido de criança, chamado
Champinha, em São Paulo, terra do Senador Suplicy,
quando Liana Friedenbach foi tragicamente estuprada,
morta, sequestrada, eu entrei com um projeto pedindo
a redução penal para 13 anos. Isso foi em 2003. Ele foi
para a gaveta, de onde nunca saiu. Um especialista me
disse – não sei especialista em quê – para ter calma,
porque toda vez que acontece um negócio, no calor,
se quer discutir o assunto. Esse calor já está no Brasil
há quase 20 anos, ou mais. Essa matéria não é nova.
Pois bem, a minha proposta agora é outra, Senador, e gostaria que V. Exª assinasse comigo. A minha
proposta é a de que qualquer cidadão brasileiro que
cometer crime com natureza hedionda – porque há
crime que não tem natureza hedionda, como estourar
um vidro e pegar um toca-fitas; estourar um vidro e pegar um GPS, roubar um saco de biscoitos, pegar um
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tênis –, independentemente de sua faixa etária, deve
perder a menoridade e ser colocado na maioridade
para pagar as penas da lei.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – O crime não trata de faixa etária. Se a pessoa tem coragem
de queimar Tim Lopes dentro de um pneu, ele pode
ter 13 anos de idade, vai ser chefe da “boca”, vai comandar cinquenta homens de 50, de 40, de 30 anos,
que não têm coragem; vai soltar pipa, vai apitar, vai
acender luz, porque vem a polícia, vai ser olheiro, vai
ser mula, porque não tem coragem. Esse tem coragem, 14 anos de idade, vai mandar na boca, porque
é o cara, recebe status.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Minha
proposta é essa. Se a sociedade achar que está ruim,
discutamos outra, vamos falar de outra, mas é preciso, urgentemente, responder à sociedade brasileira.
Ou nós vamos ficar aqui, justificando crime de adulto,
como se eles fossem crianças? Ora, isso é uma brincadeira! Aí, o cara fala: “É, mas o que vamos fazer?”
Eu tenho a saída. Vou dizer qual é a saída.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite?
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
permito V. Exª. Acho que V. Exª está com o coração
partido, porque, nesse final de semana, no Estado de
V. Exª, as atrocidades tomaram conta dos jornais do
Brasil, e tenho certeza que V. Exª está sofrendo tanto
que vai querer falar.
Mas eu quero dizer que eu vou mostrar aqui a
saída. Eu estou propondo que façamos a redução da
maioridade penal, não por fazer, Senador Luiz Henrique, mas que a lei mande o Poder Executivo construir
um chamado – e eu tenho a proposta escrita; acho que
não teremos a necessidade de dois, mas se tivermos,
façamos dois ou três – centro de reabilitação esportiva
e formação de campeões para o Brasil.
Vejam bem, para aqueles que falam: “Ah, vai levar
esse nenenzinho de 17 anos só porque deu um tiro
na cabeça de uma velhinha para a penitenciária. Ele
não merece.” Para aqueles que pensam assim, esse
neném não irá para a penitenciária. Aqueles que, na
redução, perderem a maioridade serão levados para
esses centros.
Esses meninos são hiperativos. O brasileiro tem
a tendência e tem vocação para o esporte, para ser
campeão. Nós temos, no Exército, na Marinha e na
Aeronáutica profissionais do esporte preparadíssimos
para qualquer esporte, para qualquer modalidade, sejam artes marciais ou qualquer esporte com as mãos,
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com os pés, não importa, seja basquete, seja natação,
seja vôlei, seja o que for.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Nesses centros esportivos, devidamente monitorados pelo
Judiciário e por assistentes sociais, as famílias que não
têm envolvimento com o crime poderão entrar – mãe
e pai – na sexta-feira e ficar até a segunda com esse
menino. Lá dentro, não teremos beliches nem cubículos. Lá dentro, nós teremos os centros de treinamento
Quem for para o vôlei, vôlei; quem for para o futebol,
futebol; quem for para o basquete, basquete; quem for
para o jiu-jítsu, jiu-jítsu; quem for para o boxe, boxe.
Pois bem, eles terão tratamento de caráter, eles
terão escolaridade lá dentro e serão treinados em esportes de alto rendimento para que, quando deixar esse
centro, eles saiam para competir, para dar alegria a um
País que, um dia, ele fizeram chorar. Pronto.
(Interrupção do som.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – ... o
estádio de Brasília nem futebol tem direito! Eles não
conseguiam encher o que tinha antes, eu quero ver
esse, depois da Copa. Tem estádio que está comendo
tanto dinheiro, tanto dinheiro, estádios que vão abrigar
seleções que não vão passar sequer uma semana,
porque vão perder o primeiro jogo e vão embora! E
depois vai ficar o “elefantão”, porque os clubes locais
não têm torcida. Se tem dinheiro para construir esses
“elefantões”, não me venha dizer que não tem dinheiro
para construir um centro de reabilitação de fato. Não é
bolsão, não é esgoto de seres humanos: pegou e jogou
dentro da Febem, jogou dentro do Iesbem, jogou dentro... Sei lá, tantos nomes que mudam pelos Estados
afora, em que eles juntam esses homens, chamados
adolescentes, que fazem rebelião, que estupram, que
matam, que fazem sequestro de droga e não recuperam ninguém. A minha proposta é fazer a reeducação,
recuperá-los e entregá-los para fazerem sorrir e perdoar uma sociedade que um dia eles fizeram chorar.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Prezado Senador Magno Malta, V. Exª, a cada dia, aqui nos
impressiona com a sua energia, veemência e a escolha de palavras que V. Exª aprendeu na convivência
inclusive com aqueles rapazes jovens que, conforme
aqui nos tem dado notícia, em Cachoeiro de Itapemirim
conseguiu recuperar e a eles mostrar um bom caminho.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Eu
quero convidar V. Exª para ir lá, porque, como V. Exª
é do boxe, nós temos um centro de treinamento lá, e
agora temos, no UFC, o Marcelo Guimarães, atleta
do UFC americano, que foi tirado das ruas, fumando crack e cheirando cocaína. Hoje, recuperado pela
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nossa instituição, é atleta, campeão do Jungle Fight e
com contrato dentro do UFC americano, já com três
lutas no cartel.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Eu
aceito o seu convite. Quero interagir com eles. Quem
sabe possamos, lá, fazer algumas luvas (risos.), e dialogar, e trocar, respeitosamente, ideias. Há pouco, à
tarde, achei importante ouvir o Senador Aloysio Nunes
sobre o mesmo tema; e agora V. Exª. E dizer que com
respeito a alguns aspectos, como essa proposta que
V. Exª acaba de nos dizer da possibilidade de jovens
que, porventura, tenham cometido alguns erros na
vida, então, serem levados a centros de treinamento
e terem uma atividade esportiva de alto preparo. Estou
plenamente de acordo com essa sugestão.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero dizer, honestamente, que eu estou mais em acordo
com o Ministro Gilberto Carvalho e com os 6%. V. Exª
mencionou que em São Paulo foram 93% a favor da
diminuição da maioridade penal, segundo pesquisa realizada pelo Datafolha de ontem. V. Exª menciona que
no Brasil é até maior. Mas eu estou entre aqueles que
ainda não está persuadido de que deveremos reduzir.
Lá em Cachoeiro de Itapemirim, ao visitar a sua instituição, além de fazer luvas de boxe, alguns rounds,
gostaria de fazer alguns rounds de troca de ideias, da
maneira semelhante que fiz quando um dia fui à Febem trocar ideias com 500 rapazes, de 14 a 20 anos,
que lá estavam detidos. Eu tinha ficado impressionado
com a situação deles, depois que a diretora de Direitos
Humanos da ONU saiu de lá dizendo que era horrível,
horrível, horrível, pois havia 500 jovens em 150 leitos.
Eu pedi para conversar com eles e explicar que eu tinha
a convicção de que se já tivéssemos no Brasil aquilo
que inclusive Senado e Câmara aprovaram e o Presidente Lula sancionou para ser instituído por etapas
a critério do Poder Executivo, começando pelos mais
necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia
será incondicional e universal para toda a população
brasileira, o direito a uma renda básica de cidadania,
eu estava com a convicção de que se já estivesse em
vigência, além, é claro, das boas oportunidades das
atividades esportivas, culturais, educacionais, eu tinha
a convicção de que eles não teriam cometido os crimes
que os faziam estar lá dentro. Praticamente todos me
deram razão e perguntaram: mas quando é que vai
ser isso uma realidade? Bem, eu também gostaria de
convidar os jovens lá de Cachoeiro de Itapemirim para,
se acharem uma boa ideia, sugerir a eles escreverem
uma carta à Presidenta Dilma, dizendo: “Já é lei, é uma
boa proposta, vamos colocá-la em prática.” Quero dizer
que tenho muito respeito pela sua batalha, a energia
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que emprega para defender as suas ideias. Acho que
V. Exª deve ser muito respeitado pelo povo do Espírito
Santo, que o elegeu porque V. Exª aqui fala com muita
convicção sobre aquilo que acredita, mesmo que, às
vezes, seja de forma diferente dos objetivos e metas
que tenho, mas percebo que temos muitas coisas em
comum, muitos objetivos em comum, para fazer do
Brasil uma sociedade justa, onde esteja presente a
solidariedade em nossas instituições e todas as pessoas tenham muito menos motivos para eventualmente
cometerem crimes como o que, infelizmente, abateu
ontem o jovem Victor Hugo Deppman, a cuja família
presto a minha inteira solidariedade. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Quero só fazer um apelo aos Senadores: nós
temos quatro Senadores inscritos ainda.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Já
encerro, já encerro.
Agradeço o aparte de V. Exª, também abraçando a família do Hugo, essa família enlutada, sofrida e
que, imagino, seja alvo de visita também do pessoal
dos direitos humanos.
Eu quero dizer a V. Exª que o seu aparte sempre
enobrece e enriquece. V. Exª é um homem respeitado
por ter posições e a sociedade sempre respeita quem
tem posição. A sociedade não respeita camaleão, que
uma hora está de uma cor, outra hora está de outra
cor e fica da cor da situação. E V. Exª sempre teve o
meu respeito. Eu cresci na vida pública, V. Exª já tinha
mandato. Eu cresci na vida pública admirando V. Exª.
Eu só era um vereador. Antes de ser vereador, eu admirava V. Exª. E todo homem que tem posição merece
ser admirado.
A democracia é plural e essa é a beleza da democracia. Aqui na CDH do Senado, a Comissão de Direitos
Humanos, tão bem presidida pelo Senador Paim, agora
a Presidente é a Senadora Ana Rita, que é do PT, do
seu Partido, e que diverge de mim em muitas posições,
inclusive nessa. Mas eu fui lá votar e fiz discurso em
favor dela e do Capiberibe, que é meu irmão, e V. Exª
estava lá. E a democracia nos dá o direito de sermos a
favor ou contra qualquer coisa, mas nos respeitarmos
e nos tolerarmos, diferente do que está acontecendo
na CDH da Câmara. A democracia lá não é plural. Se
você não concorda com o que a minoria quer, você
não pode ser Presidente de Comissão.
É o voto que nos traz. Nós não somos CC5 de
ninguém. E o Deputado Marcos Feliciano também não
é. O que ele falou, o que fala, ele responda e ele explique. Não sou eu. É problema de cada um.
(Soa a campainha.)
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Não
estou fazendo defesa. Só estou falando desse respei-

19580 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

to, porque, se a vaga pertencesse ao PSOL, ao Deputado Jean Wyllys, o Deputado Marcos Feliciano teria
obrigação de votar nele, fazer discurso e desejar a ele
uma boa presidência por dois anos. Cooperar enquanto
membro da Comissão. Não é verdade? É preciso nos
respeitarmos e nos tolerarmos. O que lá está acontecendo é falta de respeito e falta de tolerância.
Por isso, eu abraço V. Exª, orgulhoso de ter sido
aparteado por V. Exª, nesse momento. E feliz, porque
V. Exª vai ao projeto Vem Viver. Pode ter certeza de
que os meninos estão lá, treinando, felizes, vamos, realmente, fazer uma luva lá, e V. Exª, ao sair do projeto
Vem Viver, vai pedir uma audiência com a Presidente
Dilma e vai dizer assim: “Olha, tem jeito. Eu fui e vi.
Tem jeito. Tem saída, Presidente”, porque, quando faço
referência ao Ministro Gilberto Carvalho é porque ele,
na imprensa, falou: “Nós somos contra e achamos que
não é a saída”. Ele só não sabe falar qual é a saída.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Esse foi o Senador Magno Malta.
Agora, é um Líder, Senador Randolfe Rodrigues.
Não se encontra.
Senador Luiz Henrique.
Ah, está aqui. Por isso, o Senador Luiz Henrique
fazia sinal para mim. Mas está aqui o Senador Randolfe
Rodrigues, que é o Líder inscrito.
Antes que V. Exª inicie, permita-me, Senador
Randolfe Rodrigues...
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Sr. Presidente, e o próximo...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – V. Exª é como orador inscrito.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O Senador Randolfe fala como Líder, V. Exª
como inscrito e, em seguida, o Senador Luiz Henrique como Líder.
Permita-me só, Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) –
Sr. Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui eleito, em reunião realizada
na data de hoje, Presidente da Comissão do
Projeto Jovem Senador, instituído pela Resolução do Senado Federal n° 42, de 2010.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito Vice-Presidente da Comissão o Senador
Eduardo Amorim.
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Atenciosamente,
Senador Paulo Davim
Presidente
É o seguinte o Ofício na íntegra:
Ofício CPJS nº 14/2013
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a satisfação de comunicar a Vossa Excelência que fui eleito, em reunião realizada na data de
hoje, Presidente da Comissão do Projeto Jovem Senador, instituído pela Resolução do Senado Federal
nº 42, de 2010.
Informo, ainda, que na mesma reunião foi eleito Vice-Presidente da Comissão o Senador Eduardo
Amorim.
Atenciosamente, – Senador Paulo Davim, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – O expediente lido vai à publicação.
Senador Randolfe Rodrigues com a palavra,
como Líder.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Como Líder. Sem revisão do orador) – Presidente,
Senador Paulo Paim...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Líder do PSOL, é bom destacar.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Presidente Paulo Paim, muito obrigado.
Queria antes iniciar fazendo um registro.
Estava aqui ao lado tendo a honra de receber a
Federação Nacional dos Policiais Federais, a entidade
máxima representante dos policiais federais do Brasil.
Faço o registro do presente que recebi da Federação,
O Inquérito Policial no Brasil – uma pesquisa empírica,
organizada pelo Michel Misse, com contribuições de
Arthur Costa, Joana Vargas, José Ratton e Rodrigo de
Azevedo, uma importante contribuição para modernizarmos o inquérito policial no País. Faço questão de
inaugurar esse debate com a Federação Nacional dos
Policiais Federais, um debate que, no meu entender,
Senador Paim, o Congresso Nacional tem que enfrentar.
Mas, Sr. Presidente, hoje, 17 de abril, dia do
aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, na
nossa Comissão de Direitos Humanos tivemos uma
reunião para fazer lembrança e referência a essa data
e para lembrar, em especial, o que não avançou de
1996 para cá.
Depois de amanhã, 19 de abril, é a data definida e intitulada desde o Decreto Lei nº 5.540, de 1943,
do Presidente Getúlio Vargas, como Dia do Índio. A
denominação Dia do Índio é inadequada, é uma de-
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nominação encontrada pelos europeus para designar
aqueles que são os povos originários, os povos que
estavam aqui antes da chegada do branco português.
Na última terça-feira, o plenário da Câmara dos
Deputados foi ocupado por mais de 600 representantes de 73 povos de várias organizações indígenas de
todas as regiões do Brasil.
Esse fato, Sr. Presidente, me faz lembrar uma
poesia de Bertolt Brecht, que nos alerta para o fato de
que “do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas
ninguém diz violentas as margens que o comprimem”.
Os povos indígenas têm razões de sobra para caracterizar o momento atual como de riscos profundos,
de retrocessos a direitos arduamente conquistados
na Carta Constitucional de 1988 e em tratados internacionais, como a Convenção nº 169 da Organização
Internacional do Trabalho e a declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas.
O principal ataque que vêm sofrendo os povos
indígenas é do atual modelo de desenvolvimento, que,
em nosso País, tem priorizado o modelo agroextrativista exportador, altamente dependente da exploração e exportação de matérias-primas, em especial de
commodities agrícolas e minerais. Para viabilizar esse
modelo, o caminho cuja implementação se busca é, a
qualquer custo, a realização de obras de infraestrutura nas áreas de transporte e geração de energia, tais
como rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, quase sempre sem
reconhecer o direito dos povos originários.
Isso supõe e potencializa sobremaneira a disputa
pelo controle do território no País e explica o fato de
alguns setores políticos e econômicos, de interesses
vinculados a grandes mineradoras e a grandes empreiteiras, se articularem para avançar com o intuito
de se apropriar e explorar os territórios indígenas, dos
quilombolas, dos camponeses, das comunidades tradicionais e das áreas de proteção ambiental.
O objetivo desse ataque, Sr. Presidente, me parece claro. Em primeiro lugar, esses setores querem
inviabilizar e impedir o reconhecimento e a demarcação das terras indígenas que continuam usurpadas na
posse de não índios.
Alguns números ilustram isso para nós, Sr. Presidente. No Brasil, nós temos 1.046 terras indígenas.
Dessas 1.046 terras indígenas, apenas 363 estão regularizadas, 335 terras estão em alguma fase do procedimento de demarcação e 348 são reivindicadas pelos
povos indígenas no Brasil. Até o momento, lamentavelmente, não têm sido tomadas, por parte do Governo e de sua instituição, a Funai, providências a fim de
dar início aos procedimentos para essa demarcação.
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Em segundo lugar, outra tentativa contra os direitos dos povos indígenas é a busca por reabrir e rever
procedimentos de demarcação de terras indígenas já
finalizados. Além disso, em terceiro, querem continuar
a invadir, explorar e mercantilizar as terras demarcadas, que estão na posse e sendo preservadas pelos
povos indígenas.
Como se tudo isso não bastasse, nós temos o
total sucateamento de políticas para os povos indígenas no Brasil, a concreta ausência. A saúde indígena
antes, na Fundação Nacional de Saúde… E eu quero
abrir um parêntese: no meu Estado, o Ministério Público
Federal identificou o desvio de mais de R$65 milhões,
em uma investigação de 2011, da saúde indígena,
recursos que deveriam ser aplicados pela Fundação
Nacional de Saúde naquele momento, para garantir
a saúde do índio – aos povos Kwazá, Galibi, Galibi-Marworno, Wayãpi, Tiriyó, entre outros localizados no
Amapá –, foram surrupiados, roubados. E, ainda hoje,
em que pese à investigação do Ministério Público Federal, os responsáveis pelo desvio de mais de R$60
milhões da saúde indígena, que condenou e condena
vários povos indígenas do Amapá e do norte do Pará
à morte, não foram responsabilizados.
Prevalece a velha máxima, Sr. Presidente: o que é
pouco dito. Alguns temas são muito fáceis de ser ditos,
falados. É mais fácil, no Brasil, mandar para a cadeia
jovens, adolescentes, mandar para a cadeia negros,
mandar para a cadeia pobres e até responsabilizar
índios pelos males do País. É muito difícil colocar na
cadeia político corrupto, é muito difícil colocar na cadeia político corrupto que indica gestor para instituições
como a Fundação Nacional de Saúde, que rouba dinheiro do índio, que tem procedimentos de investigação
sobre ele. Os procedimentos não chegam conclusos,
os índios morrem em decorrência disso, e o corrupto,
que surrupiou, que se apropriou do dinheiro público,
fica impune.
Então, não invertamos os fatores. É fácil falar – e
às vezes falar, inclusive, da tribuna – que o pobre, negro, às vezes jovem, tem que ir para a cadeia. É difícil
falar que o político corrupto e as indicações do político
corrupto têm que responder pelos crimes que cometem.
Por isso, Sr. Presidente, os povos indígenas do
País – não vou insistir na denominação européia, “indígenas” –, os povos originários do País terão pouco
para celebrar no dia 19. É o dia 19, a próxima sexta-feira, um dia necessário mais à reflexão sobre o conjunto de ataques para a retirada dos direitos dos povos
indígenas.
Aqui mesmo, sobre o Congresso Nacional – e é
uma das justificativas pelas quais, nesta semana, na
Câmara Federal, os povos indígenas ocuparam o ple-

19582 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nário –, paira uma ameaça, talvez a maior de todas
as ameaças aos povos indígenas do País. Refiro-me
à possibilidade de aprovação da Proposta de Emenda
Constitucional nº 215, de 2000. Essa proposta tem o
objetivo de alterar os arts. 49, 225 e 231, da Constituição. É quase que revogar, Presidente, é quase retirar o espírito da Constituição de 1988, que consagra
direitos dos povos indígenas.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Senador Capiberibe, é com muito prazer que eu
quero ouvir o seu aparte, porque nesse tema o senhor
tem mais autoridade do que eu.
O governo que mais avançou, e eu faço questão,
antes de lhe conceder o aparte, de fazer este registro
aqui. Nenhum governo estadual, na história do Brasil,
avançou tanto nos direitos dos povos indígenas quanto
o governo de V. Exª, que tive a honra de integrar entre
1995 e 1999, no Amapá. Entre 1995 e 2002, no Amapá.
V. Exª assumiu o governo do Amapá, em 1995,
com os povos indígenas totalmente esquecidos, o
conjunto das populações indígenas Tiriyó, Wayãpi, em
especial os Wayãpis, que não existiam no Amapá até
o governo de V. Exª. Os Wayãpis foram reconhecidos,
tiveram protagonismo e existem hoje ainda devido às
políticas públicas do governo de V. Exª para mantê-los
vivos, porque era um povo que já estava em extinção.
Tiriyós, Kwazás e tantos outros povos indígenas sempre têm lembrança do governo de V. Exª
V. Exª iniciou o seu governo em 1995 sem o conjunto das terras indígenas demarcadas no Amapá e
saiu do Governo, em 2002, com o conjunto, sendo o
Amapá o primeiro Estado do Brasil a ter todo o seu
território indígena demarcado. E isso ocorreu devido
ao esforço e à cobrança de V. Exª.
Antes de lhe conceder o aparte eu não poderia
deixar de fazer esse registro.
O Sr. João Capiberibe (Bloco/PSB – AP) – Muito obrigado, Senador Randolfe. Quero parabenizá-lo
pela brilhante análise da evolução da luta dos povos
indígenas no nosso País e dizer-lhe que o seu testemunho em relação à política indígena que nós desenvolvemos no Amapá faz com que hoje todas as terras
indígenas daquele Estado estejam demarcadas, homologadas e que tenhamos políticas específicas que
fazem de nós uma sociedade mais feliz, uma sociedade que respeita as diferenças. Esse tipo de sociedade
que respeita as diferenças é o que nós queremos para
todo o Brasil. É evidente que não é possível... Como V.
Exª observou, nós temos um rastro triste do passado.
Este é um País que praticou genocídio em relação às
populações indígenas. E, se não é possível reparar o
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passado, nós podemos melhorar o presente e garantir
o futuro dessas comunidades que ainda sobrevivem
em situações penosas. E quero manifestar e agradecer
a V. Exª pelas suas palavras. Eu estava falando aqui
para o Senador Luiz Henrique que V. Exª foi o nosso
Secretário da Juventude aos 21 anos. A precocidade
de V. Exª é notória. E parabenizá-lo pela matéria que
apareceu na revista Carta Capital, colocando-o numa
posição de destaque e de surpresa agradável na política. Também queria parabenizar a revista, porque da
política e dos políticos em geral a gente ouve desqualificação. E é muito raro que uma publicação importante
dedique várias páginas para destacar a atuação política, o desempenho, o brilhantismo de V. Exª, do Deputado Tiririca, do Deputado Jean Wyllys e também do
Deputado Romário. Eu fico muito feliz quando a gente tem esse destaque na política, porque considero a
política um instrumento fundamental, decisivo para a
sociedade, um instrumento de mudanças, que pode
provocar avanços. E é claro que também pode provocar
retrocesso. Nesse aspecto nós vivemos no País, em
relação à causa indígena, um momento preocupante,
um momento de retrocesso. A expectativa é de que a
gente ponha a mão na consciência e, enfim, reafirme
que este País só será uma democracia, só garantirá
um povo feliz e convivendo com tranquilidade quando
respeitar as diferenças, entre elas a diferença entre
esta civilização e a civilização indígena, que insiste,
penosamente, em conviver conosco. Muito obrigado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu é que lhe agradeço, Senador Capiberibe.
Senador Luiz Henrique, tenho o maior prazer
em ouvi-lo.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Posso
fazer um acréscimo?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Pois não.
O Sr. Luiz Henrique (Bloco/PMDB – SC) – Simplesmente para dizer que V.Exª é o símbolo do Senado
que nós queremos: um Senado embasado, um Senado
que vai ao fundo das questões, que aprofunda o debate, um Senado lúcido, um Senado criativo, um Senado
propositivo, um Senado capaz de construir leis justas
e sábias para o nosso País. Parabéns a V. Exª!
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu fico mais do que lisonjeado pelas duas
considerações vindas principalmente de dois Governadores que fizeram o melhor para o povo dos seus
Estados. Em um deles em especial, sou testemunha
disso, porque sou quase, eu diria, cúmplice, uma vez
que participei do governo, tive a honra de participar da
bela obra que foi o seu governo no Amapá. E fico honrado, Senador Luiz Henrique, pela consideração de V.
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Exª e pela história e trajetória política que tem desde
o então MDB, na luta pela democracia.
Senador Capiberibe, ontem eu ainda brincava
aqui. Ontem nós votamos o Estatuto da Juventude. A
luta pelo Estatuto da Juventude teve um capítulo central e um capítulo primeiro, quando tive a honra de ser
escolhido por V. Exª para ser Secretário de Juventude
do seu governo. Eu dizia ainda ontem: “É um ato de
extrema ousadia um governador convidar um garoto
de 20, 21 anos para ser Secretário de Estado”. Tive a
honra de ser Secretário de Juventude de seu governo.
E muito do que nós aprovamos ontem tem muito a ver
com o que nós construímos no Amapá, no seu governo, Senador João Capiberibe. Destaquei isso ontem
e faço questão de reiterar, em especial, a honra que
tive da construção comum do processo que tivemos
no Amapá, entre 1995 e 2000.
Sr. Presidente, para concluir de fato, queria fazer
um alerta sobre dois temas. A Proposta de Emenda
à Constituição nº 215, de 2000, na prática, retira da
Constituição da República a prerrogativa de que toda
a legislação com relação aos povos indígenas, toda a
matéria relacionada aos povos indígenas, seja apreciada pelo Congresso Nacional. Transfere isso para o
Executivo, para o Governo Federal, para os governos
estaduais. Parece-me uma temeridade, Sr. Presidente, isso sair do controle do Legislativo. Se o legislador
Constituinte de 88 assim o quis colocar foi para reconhecer o direito histórico desses povos.
Da mesma forma, vejo com preocupação o Decreto nº 7.957, de autoria do Poder Executivo, de 13 de
março. Esse decreto, no meu entender, é uma intenção
verdadeira de criar um instrumento estatal de repressão
militarizada contra as reivindicações e os direitos dos
povos indígenas, notadamente dos povos da floresta.
É por isso que apresentei, no dia de hoje, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 86 que visa a sustar os efeitos
desse decreto de autoria do Executivo, que, no meu
entender, é um dispositivo que possibilita aos governos
estaduais convocar, quando quiserem, a Força Nacional
para intervir em conflitos envolvendo notadamente os
povos indígenas. Portanto, como podemos ver, temos
razões de sobra para o que ocorreu ontem na Câmara
dos Deputados quando o plenário foi ocupado pelos
povos indígenas para dizerem...
(Interrupção do som.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – ... para afirmarem concretamente que é inaceitável a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
nº 215. Não pode ser aceito, também, em um governo
como o da Presidente Dilma, um decreto que impeça
o direito livre de manifestação dos povos da floresta.
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Concluo, Sr. Presidente, com um dizer do nosso
querido D. Pedro Casaldáliga, Bispo Emérito da Prelazia de São Félix do Xingu, um lutador pelo direito dos
povos, um lutador pelo direito dos trabalhadores, um
lutador pelos direitos dos índios. Diz D. Pedro:
Há 500 anos que o índio é aquele que deve
morrer. 500 anos proibidos para esses povos
classificados com um genérico apelido, negadas as identidades, criminalizada a vida diferente e alternativa. 500 anos de sucessivos
impérios invasores e de sucessivas oligarquias
herdeiras da secular dominação. 500 anos sob
a prepotência de uma civilização hegemônica, que vem massacrando os corpos com as
armas e o trabalho escravo e as almas com
um deus exclusivo. Por economia de mercado,
por política imperial, por religião imposta, por
bulas e decretos e portarias pseudocivilizados
e pseudocristãos. Já se passaram, então, 500
anos para aqueles povos que tinham que morrer e, finalmente, mesmo continuando as várias
formas de extermínio, os Povos Indígenas são
aqueles que devem Viver.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito bem. Esse foi o Senador Randolfe Rodrigues.
Agora vamos aos oradores inscritos.
Senador Walter Pinheiro. (Pausa.)
Senador Ricardo Ferraço. (Pausa.)
Senador João Alberto Souza. (Pausa.)
Senador Inácio Arruda. (Pausa.)
Senador João Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado, hoje vou abordar um tema que
me é muito caro: habitação popular no Amapá.
Vale contar um pouco a história da habitação
popular em meu Estado.
Em 1990, o Amapá experimentou um surto migratório anormal, em função da implantação da zona
de livre comércio de Macapá e Santana, que atraiu
brasileiros de todos os quadrantes. Tivemos um crescimento populacional em torno de 5,8% ao ano, durante vários anos. Esse fato gerou um forte impacto,
provocando uma grave crise habitacional, pois havia
carência de moradia para tanta gente.
Quatro anos depois, ao assumir o Governo do
Amapá, encontrei o caos instalado no setor, com a
proliferação de ocupações habitacionais subnormais.
Encarei o problema, retomando uma política que ha-
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via começado quando prefeito de Macapá. Lancei um
grande programa de distribuição de lotes urbanizados,
que hoje perfazem uma grande parcela dos bairros de
Macapá; quase a metade da cidade surgiu desse grande programa de loteamentos organizados.
Foram mais de 15 loteamentos e mais de 12 mil
lotes distribuídos para combater as habitações subnormais existentes.
A continuidade dessa política de governo se fazia
fundamental para a equação do problema. Infelizmente, foi interrompida logo após eu ter deixado o governo
em 2002 e ficou abandonada até 2011.
Milhões de reais oriundos do PAC para habitação
foram desperdiçados nesse período.
Para retomar o programa habitacional interrompido em 2002, foi necessário um esforço hercúleo do
Governador Camilo, garantindo as contrapartidas estaduais de um Estado beirando à falência, endividado,
com dívidas astronômicas, para garantir a permanência do Estado no Programa Minha Casa Minha Vida.
O esforço do Governador Camilo Capiberibe
contou com o apoio irrestrito do Governo da Presidente Dilma.
Hoje estão sendo construídas 909 unidades habitacionais nos bairros do Aturiá e Congós, as quais
deverão abrigar mais de 3.800 pessoas que vivem
hoje, em áreas precárias, sem saneamento básico,
nas áreas alagadas na periferia de Macapá.
Somente nessas duas obras, os investimentos
do Governo do Amapá ultrapassam os R$32 milhões.
O projeto para construção desses conjuntos foi
aprovado em 2007 para ser executado no ano seguinte: 2008. Mas nada foi feito.
O Tribunal de Contas da União (TCU) realizou
uma fiscalização e detectou irregularidades graves, o
que fez com que o Ministério das Cidades bloqueasse
os recursos destinados ao Amapá.
Outro problema. Um laudo emitido pelo Instituto
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Amapá
(lepa) considerou imprópria para habitação a área escolhida no bairro das Pedrinhas. Além disso, o caso
está na Justiça porque o terreno foi pago ao vendedor,
porém o verdadeiro proprietário é outro e briga pelos
seus direitos.
Para que os recursos não fossem perdidos, o
Governo do Amapá investiu cerca de R$2,5 milhões
para a aquisição de uma nova área onde as obras estão sendo tocadas.
Mas a grande obra habitacional executada no
momento, pelo Governo do Amapá, em Macapá, é o
Residencial Macapaba, o segundo maior conjunto habitacional em execução no País, através do programa
Minha Casa Minha Vida 2.
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Estão sendo construídas 4.366 unidades habitacionais, das quais mais de mil já se encontram prontas.
O Macapaba deverá abrigar mais de 17 mil moradores que, ao final, será o quarto maior aglomerado
urbano do Estado do Amapá. Localizado na zona norte
da cidade, a primeira etapa do Macapaba deverá ser
entregue à população até o fim do segundo semestre
de 2013.
Pelos programas habitacionais em execução, serão construídas, até o final de 2014, mais de 10.200
novas unidades habitacionais somente em Macapá,
onde o déficit habitacional é de pouco mais de 25 mil
moradias, segundo o último Censo de 2010 do IBGE.
Desse total, 13.800 domicílios estão em condições
de risco ou não apresentam condições de moradia
dignas na capital.
Mas essa realidade começa a mudar com os investimentos em habitação promovidos pelo Governo
do Amapá com a construção de diversos conjuntos residenciais, tanto na capital como no interior do Estado.
No Conjunto Miracema, também na zona norte,
serão construídos mais 5.113 mil novas moradias dentro do conceito de cidade sustentável.
No Miracema será implantada uma política de
desenvolvimento para promover o meio ambiente. A
estrutura urbana do conjunto terá edifícios, ruas, redes de gás, água e luz condicionados ao ecossistema,
como a temperatura, a umidade, o vento e a pressão
atmosférica.
Por esse conceito de cidade sustentável, o conjunto terá, além das áreas de serviços públicos e comunitários, a oferta de setores de serviços, comércio
e indústria, para que haja oferta de trabalho para os
futuros moradores. Tudo adequado aos interesses e
necessidades da população e às características locais.
A preocupação com a sustentabilidade é tão
presente, que o Governo do Amapá iniciou a primeira
fase do programa de arborização do Residencial Macapaba. Serão plantadas, neste primeiro momento, 660
mudas nativas, frutíferas e ornamentais nas quadras
que já estão prontas. Cada bloco receberá mudas de
palmeiras típicas da região, como açaí, buriti e bacaba.
Para as áreas externas, onde serão construídos
estacionamentos e playground, ficou estabelecido o
plantio de árvores como o oiti, breu branco e o ipê
amarelo, cujas mudas se desenvolvem em menos de
cinco meses. A segunda fase de arborização do Macapaba ocorrerá no início de julho, onde serão plantadas
mais 676 mudas.
Além de melhorar o visual paisagístico, a arborização proporcionará também a diminuição da temperatura, principalmente na época do verão. É bom
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lembrar que nós vivemos na Linha do Equador, com
temperaturas permanentemente elevadas.
Com previsão de entrega para dezembro deste
ano, a primeira fase do Macapaba tem um investimento
de R$130 milhões, recursos do Governo Federal, por
meio do Programa Minha Casa, Minha Vida 2. A contrapartida do Estado, por meio do Programa de Obras
e Ações para Mudar o Amapá (Proamapá), nesta primeira etapa, é de R$ 12 milhões.
Essa primeira fase do Programa Minha Casa,
Minha Vida 2, junto ao Ministério das Cidades, proporcionou a liberação de um bônus extra de mais 2.218
unidades habitacionais, para o mesmo espaço, aumentando para 4.366 moradias no Residencial Macapaba.
Mais, o Governo, em sua preocupação com habitação popular, tem ido mais longe. Distante 70 km de
Macapá, a localidade de São Pedro dos Bois também
sente os efeitos do resgate da credibilidade do Amapá
ao ser a primeira comunidade da Região Norte a receber o Minha Casa, Minha Vida Quilombola.
Nessa comunidade estão sendo construídas 39
casas, fruto da parceria entre o Governo do Amapá,
através da Secretaria Extraordinária de Políticas para
Afrodescendentes e a Caixa Econômica Federal, onde
será investido cerca de R$1 milhão na construção das
residências, no valor de R$30,5 mil cada unidade.
Essa ação faz parte do Programa Nacional de
Habitação Rural que integra o Programa Minha Casa
Minha Vida e busca garantir subsídio financeiro para
a produção de moradia aos agricultores familiares e
trabalhadores rurais.
Todo esse esforço do Governo do Amapá está
sendo realizado, graças ao apoio do Governo da Presidente Dilma Rousseff, que tem reconhecido o trabalho,
a austeridade e a seriedade do Governo estadual no
trato com os recursos públicos.
Eram essas as boas novas do Amapá e do Brasil,
porque esse programa do Governo Federal, do Governo da Presidente Dilma, é um programa com enorme
impacto em todo o Brasil, e isso pode ser constatado
em todo o Amapá e principalmente na cidade de Macapá. Onze mil habitações reduzem o déficit em 40%,
em pouco mais de quatro anos. Isso tem um significado para a população que ali vive e faz com que nós
que ocupamos as áreas distantes, nas comunidades
mais periféricas deste País, sintamos a presença do
Governo Federal, através dos seus programas.
É verdade: o Brasil, nesses últimos anos, mudou,
e mudou para a melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Randolfe Rodrigues.
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Durante o discurso do Sr. João Capiberibe, o
Sr. Randolfe Rodrigues deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Senador João Capiberibe, eu vou convidar V. Exª, se
puder ficar um pouco aqui. O Senador Randolfe Rodrigues está atendendo alguém no cafezinho e virá, então, presidir, para que eu faça o meu pronunciamento.
O Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador
João Capiberibe, Senador Randolfe Rodrigues, não
poderia ser diferente de eu vir à tribuna no dia de hoje
para falar da votação de ontem. A votação de ontem
que, como foi dito por todos os Senadores e Senadoras, foi uma votação histórica, até porque a juventude
brasileira debatia, dialogava, seminários, conferências,
audiências públicas, diálogo com todos os setores da
sociedade para construir o Estatuto da Juventude.
Veio a PEC da juventude, nós aqui dialogamos,
construímos, de forma coletiva, e o Senado aprovou.
Chegou a hora do Estatuto da Juventude. E é sobre
esse tema que eu vou me debruçar.
O Senado, Senador Capiberibe, Senador Randolfe, deu ontem um grande passo ao encontro dos jovens
brasileiros. Ontem à noite, esta Casa, nós, Senadores
e Senadoras, aprovamos, enfim, o tão sonhado e embalado pela juventude Estatuto da Juventude.
Foram momentos de tensão. Votava numa semana, votava na outra, enfim, votamos. Naqueles momentos de ontem, precisamente, minutos e horas, quase
fazendo apelo para que ninguém pedisse verificação,
e os Senadores não pediram.
Podem crer que os corações bateram mais forte.
O meu bateu, o do senhor bateu, o de V. Exª, jovem
Senador, também sei que bateu. Aqui, nós vimos jovens
chorando. Sabíamos, pela TV Senado e pela Rádio
Senado, que muitos jovens choravam, bailavam, sorriam e cantavam, porque sabiam que ontem o Senado
votaria o Estatuto da Juventude.
Parece que eu via, naquela alegria de nossa juventude, que as lágrimas que corriam na face de alguns – e nós aqui nos segurando – vinham percorrendo
o caminho dos rios solitários: aquele que acaba indo
sempre ao encontro do mar, sempre em frente, porque
nós, os de cabelos brancos, já não temos muito a esperar; mas os jovens não têm tempo a perder. Nossa
juventude não tem tempo a perder – repito.
Eles, os jovens, são tão jovens; nós outros, sempre jovens, mesmo de cabelos brancos. Seus dias e
nossos dias... Dias não são tempo perdido.
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Parabéns a todos aqueles que, de uma forma ou
de outra, somaram, colaboraram com esse grande momento. Aqui eu falo de muitos colegas do Parlamento
que se transformaram em amigos e parceiros dessa
causa – Senador Capiberibe, que preside neste momento, é um deles; também a Deputada Manuela D’Ávila,
Relatora desse projeto na Câmara dos Deputados; o
Senador Randolfe Rodrigues, Relator na Comissão
de Constituição e Justiça e também na Comissão de
Educação; o Senador Waldemir Moka, Presidente da
Comissão de Assuntos Sociais, que trabalhou pelo requerimento de urgência – e o projeto não foi a outras
Comissões; o Presidente da Comissão de Educação,
nosso querido amigo Cyro Miranda; o Presidente da
Comissão do Meio Ambiente, Blairo Maggi; a Presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Senadora
Ana Rita. Por que não lembrar o ex-Presidente da Comissão de Assuntos Sociais Senador Jayme Campos,
que, de forma muito tranquila, me indicou para relatar
o projeto à época?
Cumprimento também o nobre Senador Renan
Calheiros, Presidente do Senado, pela forma como
coordenou todos os trabalhos da sessão histórica de
ontem à noite. Sessão memorável que, com absoluta
certeza, entra para sempre nos Anais da história do
povo brasileiro.
Nós temos de bater palmas para todos os Líderes partidários pelo cumprimento do acordo. Todos.
Ontem não havia nem situação nem oposição, todos
os Líderes se somaram em nome da causa. A tão esperada votação do Estatuto da Juventude aconteceu.
Nós temos de nos render à sabedoria da Casa,
de todos os Senadores, líderes ou não, independentemente de suas posições ideológicas, políticas e partidárias. Aqui todos somaram.
Sr. Presidente, Senador Capiberibe, há marcas
cravadas nesta Casa que o tempo jamais vai apagar.
Os homens as iniciaram, e a história as eternizou.
Podíamos lembrar que por aqui passou a libertação dos escravos; aqui passou, por este Senado, a Lei
do Divórcio; aqui passou, só para lembrar, o Estatuto
do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto
dos Deficientes, a PEC das Domésticas e tantas outras leis que marcaram a nossa história. Momentos da
vida de uma Nação onde os seus filhos expõem aqui
as razões da sua própria existência.
Repito, como já disse, no passado, um grande
pensador: “Ou pátria somos todos, ou não há pátria,
não há federação, não há país”.
Parabéns, juventude brasileira. Vocês foram persistentes, vocês fizeram uma cruzada nacional em
busca de seus direitos. Eu diria que, como águas da
chuva, regaram a terra e pacientemente realizaram a
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colheita. Vocês, como recém-saídos do ventre materno,
buscando ar, vida e sonhos, coloriram, com seus traços
e cantos, os sulcos das presentes e futuras gerações.
Sr. Presidente, neste momento... E quero que
este registro fique, naturalmente, nos Anais da Casa.
Fui hoje procurar inspiração em dois poetas. Peguei
um, lá de Campina Grande, mas também eu olhava o
livro e tive que pegar uma poesia de Charles Chaplin,
que leva o nome A Juventude. Disse uma vez Charles Chaplin:
Tua caminhada ainda não terminou [jovem]....
A realidade te acolhe
dizendo que pela frente
o horizonte da vida necessita
de tuas palavras
e [às vezes, da tua rebeldia, ou] do teu silêncio.
Se amanhã sentires saudades,
lembra-te da fantasia e
sonha com tua próxima vitória. [Ontem, foi
uma.]
Vitória que todas as armas do mundo
jamais conseguirão obter,
porque [ontem – diz aqui Chaplin, e eu caminho
junto e me identifico] é uma vitória que surge
da paz [do diálogo, do entendimento]
e não do ressentimento.
É certo [jovem] que irás encontrar situações
tempestuosas novamente [ao longo da tua
vida],
mas haverá de ver sempre
o lado bom da chuva que cai
e não a faceta do raio que destrói.
Tu és jovem.
Atender a quem te chama é belo,
lutar por quem te rejeita
é quase chegar à perfeição.
A juventude precisa de sonhos
e se nutrir de lembranças,
assim como o leito dos rios
precisa da água que rola
e o coração [claro!] necessita de afeto. [E a
alma assim se debruça e se inspira a cada
momento.]
Não faças do amanhã
o sinônimo de nunca,
nem o ontem te seja o mesmo
que nunca mais.
Teus passos ficaram. [Sempre.]
Olhes para trás...
mas vá em frente
pois há muitos que precisam
que chegues [lá] para poderem seguir-te [meu
jovem].
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Sr. Presidente, o substitutivo que ontem aqui nós
apresentamos foi construído de forma coletiva, não só
pelos relatores, mas por todos os Senadores e por 80
entidades de jovens brasileiros, que se reuniram, reuniram, reuniram, até que a proposta surgiu. O substitutivo,
Sr. Presidente, foi aprovado praticamente na íntegra.
De forma coletiva, o aprovamos lá na Comissão de
Assuntos Sociais. Só houve uma emenda aditiva, que
ali, mediante entendimento com os Líderes, limitou a
meia-entrada, que antes era universal.
Tudo isso é fruto da democracia. E foi fruto, naturalmente, da vontade do Plenário do Senado, e, por
isso, nós respeitamos.
Enfim, Sr. Presidente, foram tantas conferências,
tantas audiências públicas, tantas reuniões, tantas
negociações, tantos debates, muita conversa, e prevaleceu a vontade da juventude brasileira quase que
na totalidade, pelo substitutivo apresentado. Por isso,
nós tivemos esse grande entendimento.
Sr. Presidente, foi com muita alegria que, ainda ontem à tarde, eu recebi um documento assinado
por presidentes de 80 entidades que representam a
nossa juventude, a juventude brasileira, pedindo, no
documento, que o substitutivo aprovado na Comissão
de Assuntos Sociais fosse aprovado na íntegra, sem
nenhuma alteração. Esse é um documento que eu vou
guardar para sempre com carinho. O documento só
pedia isto: “Aprovem o substitutivo aprovado na Comissão de Assuntos Sociais”.
Quero, Sr. Presidente, homenagear a todas as
entidades, homenagear a todos os Líderes de todos
os partidos, inclusive me referindo agora à juventude
brasileira, porque praticamente as juventudes de todos
os partidos mandaram documentos pedindo urgência,
pedindo a votação, Senador Randolfe Rodrigues – a
quem vou dar o aparte daqui a pouco, porque V. Exª
foi um dos Relatores que, naturalmente, contribuiu
para a peça final, juntamente com este Relator e com
a Senadora, digo, Deputada Manuela. Ela deve estar
lembrando lá: “Vai dizendo, vai dizendo aí Senadora
Manuela, porque, se a moda pega, é bom”. Eu tenho
certeza de que ela gostaria.
Sr. Presidente, eu gostaria de homenagear neste
momento todos os Líderes, mas não poderei ler o nome
de cada um dos Líderes. Então, como não posso ler o
nome de cada um dos Líderes, neste momento quero
homenageá-los na figura da Secretária Nacional da
Juventude Severine Macedo, ligada ao Ministério que
é liderado pelo Ministro Gilberto Carvalho, da Presidência da República. Por que faço isso, Sr. Presidente?
Porque, durante todo o período da votação, o Ministro
Gilberto Carvalho orientava-nos, dizendo que ele era
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favorável à aprovação do substitutivo na forma que
saiu da Comissão de Assuntos Sociais.
Nossos agradecimentos a esses jovens a que fiz
referência, falando o nome da Secretária Nacional da
Juventude, Severine Macedo.
Também cumprimento aqui o Ministro Gilberto
Carvalho pela forma como encaminhou a discussão
e a negociação dentro do próprio Governo.
Fica aqui também nosso abraço fraterno e nosso respeito aos consultores do Senado Felipe Basile
e Tatiane Freitas. A participação deles foi fundamental
na redação final do Estatuto da Juventude.
O Estatuto da Juventude, Sr. Presidente, agora
vai ser votado na Câmara dos Deputados. O Estatuto é
uma construção una da sociedade, da nossa juventude, das pessoas que acreditam sempre que temos de
avançar na construção de um país cada vez mais justo.
O Estatuto da Juventude, Sr. Presidente, vai ao
encontro dos anseios sociais do nosso País, chama os
jovens pobres, negros, índios e brancos, todos os discriminados, os jovens da comunidade LGBT, os jovens
de todas as religiões, não importando se é evangélico,
se é católico apostólico romano, se é ateu ou se é de
religiões de matriz africana. Todos são chamados pelo
Estatuto a participar deste novo momento de cidadania
plena. O Estatuto consagra toda a juventude brasileira, e isso, senhoras e senhores, chama-se inclusão.
Sr. Presidente, com o Estatuto, a nossa juventude
passa a ser considerada como política permanente de
Estado. Com o Estatuto da Juventude, essa proposta
redigida, é claro, pelos Relatores, com o apoio da nossa juventude, passa a ser considerada como política
permanente de Estado, ou seja, um marco político jurídico do Estado brasileiro, não somente de um governo.
O Estatuto da Juventude é uma declaração de
direitos, que amplia e promove o desenvolvimento integral dos jovens para além daqueles tradicionais direitos existentes, ou seja, os jovens são reconhecidos
como sujeitos de direitos, sujeitos da história, da sua
própria história.
O Estatuto da Juventude reforça um conceito de
juventude que extrapola o mero debate da questão de
idade, uma etapa específica da vida dos jovens, com
suas singularidades.
O Estatuto institui, Sr. Presidente, o Sistema Nacional de Juventude, direcionando aos entes federados
as responsabilidades na implementação das diretrizes,
direitos e atribuições.
Entre os benefícios, entre os direitos do Estatuto
da Juventude, podemos aqui destacar somente alguns.
São 48 artigos, dezenas de incisos, dezenas de parágrafos. Mas por que não destacar aqui a conquista da
meia-entrada, a conquista da meia-passagem?
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Destaco que o Estatuto da Juventude é a primeira
norma que aponta, Senador Randolfe Rodrigues, meu
colega de relatoria, para a garantia da livre orientação
sexual – é a primeira vez que esta Pátria chamada Brasil coloca na lei esta garantia –, o que nos vai ajudar
muito no debate em torno de um novo rosto, de uma
nova redação que daremos ao PL nº 122, em cuja relatoria estou por indicação do Senador Jayme Campos.
Sr. Presidente, o Estatuto da Juventude ainda define política de combate às drogas, política de combate
a bebidas alcoólicas. Lá fica claro que acabou o tempo
de usarem jovens para propaganda, por exemplo, de
bebida alcoólica ou algo assemelhado que venha trazer
prejuízo a nossa juventude. Lá fica clara a importância
do ensino técnico, o direito de todos chegarem à formação superior pública ou a se formarem na área privada, nas universidades, nas nossas faculdades, com
programas como o ProUni. Lá fica claro que vamos
qualificar também a vida dos jovens que trabalham no
campo, tanto na formação como na qualidade de vida.
O Estatuto garante o serviço de atendimento à
saúde integral para todos os jovens. E lembro a todos
que o Estatuto beneficia jovens de 15 a 29 anos.
O Estatuto combate todo tipo de preconceito,
combate a violência contra os jovens. Inclusive, lá há
um artigo que busca a recuperação de jovens que estão em presídios. É bom lembrar que estamos falando
de jovens de 15 a 29 anos.
Sr. Presidente, são 48 artigos, repito, dezenas de
incisos, inúmeros parágrafos. Não vou aqui discorrer
sobre todos os pontos. Por isso, somente por isso, encerro, mas não antes de conceder um aparte ao meu
colega de relatoria, o Senador Randolfe Rodrigues.
Senador Randolfe Rodrigues, antes de concluir
– e V. Exª fará o aparte –, eu voltarei para o encerramento, porque vou terminar com uma bela poesia chamada “O Grito da Juventude”, que não é de autoria de
Charles Chaplin ou de um grande poeta internacional,
como aqui já citei, mas que é de autoria simplesmente
de Severino Santos Terto, um brasileiro de Campina
Grande, na Paraíba.
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Senador Paim, quero cumprimentá-lo por todo o trabalho, porque, sem ele, seria impossível o evento que
nós celebramos ontem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Sempre
em parceria com V. Exª, permita que eu diga.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Contamos com sua sabedoria, com seus ensinamentos
e com sua paciência na condução coletiva da relatoria.
Eu quero registrar isso. Não teríamos feito isso sem
sua sabedoria, sem sua experiência de como tratar
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um diploma com temas tão controversos, com tantos
temas em disputa. Nós o fizemos contando com a paciência de V. Exª. Lembro que, em alguns momentos,
eu o procurava, angustiado com a votação, e V. Exª,
com sabedoria, soube colher o tempo adequado para
conseguirmos a aprovação, inclusive transformando
em convergências as divergências que existiam. Faço
questão de registrar isto: a sabedoria de V. Exª foi fundamental nessa construção. Hoje, recebi um telefonema – eu queria registrar aqui – do meu querido amigo
Gilberto Carvalho, Secretário-Geral da Presidência da
República, companheiro que conheço desde os anos
90 no Partido dos Trabalhadores.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ele foi parceiro, de fato, nessa caminhada. Você tem toda razão.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP)
– Esse companheiro teve uma participação importantíssima em posições políticas que sustentávamos
durante o governo do hoje Senador Capiberibe, no
Amapá. Conheci Gilberto, inclusive, quando estava
na Vice-Presidência do Partido dos Trabalhadores,
exercendo e participando do governo de Capiberibe
no Amapá e defendendo o engajamento do Partido
dos Trabalhadores na defesa das transformações que
fazíamos no Amapá. Tive a honra de receber um telefonema hoje de Gilberto, cumprimentando-nos. Eu
queria registrar e destacar o que V. Exª já fez: o papel
de Gilberto Carvalho na construção da Secretaria Nacional de Juventude, inclusive coerente com o que foi
a deliberação das Conferências Nacionais de Juventude. Na verdade, galvanizaram todos os resultados das
Conferências Nacionais de Juventude para o texto do
Estatuto da Juventude, que foi muito bem sintetizado
por V. Exª. Queria reiterar um registro. Ontem, foi um dia
de profunda emoção para mim. Ainda à noite, depois
da aprovação, encontrei-me com o Senador Capiberibe, que percebeu o quanto embevecido de emoção
eu estava pelo momento. Faço aqui um registro que
ontem já fiz. A aprovação de ontem não representa a
aprovação de um projeto que, por dez anos, tramitou
na Câmara, mas a aprovação de políticas públicas para
a juventude, uma necessidade de vinte anos. E quero
lembrar que o primeiro momento em que foi suscitada a necessidade de haver um diploma legal para a
juventude foi quando tivemos as primeiras experiências de políticas públicas para juventude no Brasil nos
anos 90. Havia, então, a Secretaria de Juventude do
Amapá, a Secretaria Extraordinária de Juventude do
Distrito Federal e a Secretaria de Juventude de Diadema. Em um desses encontros... Aqui quero destacar
que a primeira experiência de política pública para a
juventude ocorreu em 1995, no governo de João Ca-
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piberibe, no Amapá, quando ele me designou para a
Secretaria de Juventude.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Por coincidência, ele está presidindo a sessão hoje. É uma
feliz coincidência.
O Sr. Randolfe Rodrigues (Bloco/PSOL – AP) –
Por isso, faço questão também de fazer esse registro.
Então, essa é uma luta, e, por isso, utilizei ontem esse
termo. Esse diploma aprovado é o resultado de uma
luta geracional, porque trata de política pública para a
juventude. Um dos trechos fundamentais do Estatuto
que precisa ser destacado é a criação de uma rede
nacional de políticas públicas para a juventude, com
Conferências Municipais de Juventude, com Conferências Estaduais de Juventude, com a Conferência
Nacional de Juventude. Ou seja, aquilo antes era vontade de governos progressistas; do governo da coalizão de esquerda dirigido por Capiberibe, no Amapá,
em 1994/1995; do governo de Cristovam Buarque em
Brasília. É importante destacar o que é uma das mais
importantes conquistas do Estatuto, porque aquilo
que antes era vontade de governos progressistas de
esquerda, ou seja, haver iniciativas de políticas para
a juventude, transformamos ontem em política do Estado brasileiro. Essa é uma conquista geracional. Então, ontem foi um dia de profunda emoção para mim,
Senador Paulo Paim. Eu queria reiterar o que ontem
eu disse. Primeiro, faço o registro de uma experiência que vivi no governo do hoje Senador Capiberibe,
quando construímos a primeira experiência de política pública para a juventude em nosso País. Segundo,
aqui, querem o momento, a história e o destino que eu
compartilhasse com V. Exª a relatoria desse diploma
legal. Juntos, junto com a Manuela, na Câmara, nós
poderíamos entregar para a juventude brasileira um diploma de direitos e de conquistas. É lógico que o ideal
seria que nossos relatórios, o terminativo de V. Exª na
CDH e na CAS e o nosso na Comissão de Educação
e na CCJ, tivessem sido aprovados na íntegra, mas
entendemos que as modificações que sofreram no
plenário não diminuem – é importante dizer isso – um
milímetro do que foi essa conquista para a juventude
brasileira, do que significou essa conquista. Para mim
foi uma honra compartilhar esse momento com V. Exª,
alguém que outrora eu só tinha como referência no âmbito do Partido dos Trabalhadores e como orientador
de políticas e de atuação parlamentar. V. Exª continua
como referência para mim. Quis a história, o tempo,
o momento e o destino que eu pudesse compartilhar
com V. Exª momentos tão importantes para o povo
brasileiro, como o de ontem.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Senador
Randolfe Rodrigues, permita que eu diga o que eu
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disse ontem para V. Exª. Para mim, esse relatório que
construímos juntos tem uma simbologia especial, e
vou dizer por quê. Eu sou daqueles homens que não
têm problema com a idade, graças a Deus, mas vejo
algo de especial em poder partilhar a relatoria de uma
peça como essa com o mais jovem Senador da República, que é V. Exª, sendo esta sessão presidida por
João Capiberibe. Como V. Exª disse muito bem, tudo
começou, quem sabe, naquele momento da história
em que V. Exª foi Governador. Eu sou um dos Senadores da Casa de idade mais avançada. Entrei aqui na
Constituinte e não saí mais. Estou aqui desde 1986 e,
quem sabe, fique mais um período aqui, na alegria do
convívio com vocês.
Mas é importante isso, e eu chamaria essa nossa
relatoria e o fato de agora presidir esta sessão o Senador Capiberibe, ex-Governador que participou tanto
da criação da Secretaria da Juventude do Estado, um
encontro de gerações. Acredito nisso, acredito que
esse encontro de gerações é que pode fazer, de fato,
as coisas acontecerem, com o ímpeto e a rebeldia dos
mais jovens e com um pouco mais de paciência dos
homens e mulheres de cabelos brancos.
Mas ambos, eu diria, querem construir – como
a gente diz sempre – um mundo melhor para todos e
com a mesma sabedoria. A sabedoria para mim encontra-se naqueles homens e mulheres que fazem o
bem sem olhar a quem.
E, assim, Sr. Presidente, eu termino lendo essa
pequena poesia, de autoria de Severino Santos Terto,
chamado “O grito da Juventude”.
Fiz questão de lê-lo, Sr. Presidente João Capiberibe, pela simplicidade de como esse poeta se refere
à juventude. Diz ele:
Começo esta poesia
Com muita dignidade
É o jovem camponês
E o jovem da cidade
Na luta pelos direitos
Por outra realidade
A juventude do campo
Vive sempre excluída
Sem direito ao trabalho
Isso a torna oprimida
Mas os jovens se reúnem
Seja em grupo ou mutirão
Dentro da organização
Se encontra uma saída
A juventude da cidade
Que vive em periferia
Com muita sabedoria
Supera a disparidade
Vive em busca da igualdade
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Por justiça e educação
Com alegria e diversão
Ela luta de verdade
A juventude está unida
Seja urbana ou rural
Enfrentando um sistema
Esse tal neoliberal
Superando tanta dor
Com o canto e a poesia
Somos da sociedade
Cultivando a utopia
Continuo esta poesia
Com muita felicidade
É o jovem camponês
E o jovem da cidade
Na luta pelos direitos
Por outra realidade.
Terminei aqui, Sr. Presidente. Agradeço a tolerância de V. Exª.
Que o dia de ontem, de fato, fique para sempre
nas nossas memórias e que a gente continue trabalhando na construção de direitos para melhorar a vida
de todo o povo brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Obrigado, Senador Paulo Paim.
Eu não poderia encerrar esta sessão sem fazer
uma manifestação e uma homenagem à juventude
brasileira, por estarmos diante dos dois Relatores,
Senador Randolfe Rodrigues e Senador Paulo Paim.
Nós, Senador Paulo Paim, somos jovens há mais
tempo.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Gostei,
gostei!
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Construímos uma trajetória política e estamos diante de um jovem que se tem desempenhado
aqui com brilhantismo, eu diria.
E a presença do Senador Randolfe Rodrigues
neste plenário representa minha crença na juventude.
Quero homenagear a juventude deste País pedindo aos jovens do Brasil que nos ajudem a trazer mais
Randolfes Rodrigues para o plenário deste Senado,
para o plenário da Câmara, para fazermos da política
o grande instrumento da transformação social.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado
que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 131, DE 2013
Altera a Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, para permitir a dedução, em dobro, do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, das
despesas incorridas com a contratação de
empregados com mais de cinquenta anos
de idade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Art. 13. ..........................................................
........................................................................
§3º Poderão ser deduzidas em dobro as despesas operacionais com salários e encargos
sociais de empregado com idade igual ou superior a cinquenta anos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O mercado de trabalho no capitalismo moderno
pauta-se por parâmetros econômicos bastante cruéis
em termos sociais. À medida que a idade do trabalhador avança, a tendência natural é que ele passe a receber salários mais elevados. Com isso, na época da
vida em que mais se necessita de estabilidade, o risco
de demissão e substituição por quadros mais novos e
com remuneração menor aumenta. Profissionais experientes, com muitos anos de empresa, de repente
podem se ver desempregados, com remotas chances
de recolocação.
Mesmo que o mercado de trabalho se ressinta da
falta de trabalhadores qualificados e tenha apresentado
alguma melhora em anos recentes, o tempo necessário para que desempregados mais maduros voltem a
se posicionar continua a ser significativamente maior
do que para trabalhadores mais jovens. Muitas vezes,
questões de sobrevivência obrigam-nos a aceitar empregos de menor qualificação e remuneração.
O nosso projeto tem por finalidade combater essa
realidade, por meio da concessão de benefício fiscal
a empresas que empreguem funcionários com idade
igual ou superior a cinquenta anos. A partir da entrada
em vigor da proposição, a pessoa jurídica que apure
imposto de renda pelo lucro real poderá deduzir em
dobro as despesas operacionais com salários e encargos despendidos durante o período de contratação.
Além do alcance social intrínseco à medida, a
contratação e a manutenção de trabalhadores mais
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velhos favorecerão as próprias empresas, que, assim,
não precisarão abrir mão da experiência desses empregados, nem despender recursos adicionais com a
formação e treinamento de pessoal novo.
Ante esses argumentos, pedimos o apoio dos
senhores Senadores à nossa proposta que, temos
certeza, contribuirá para diminuir o desemprego de
trabalhadores de faixa etária mais avançada.
Em obediência à Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal –
LRF), estimamos para 2013, empregando-se o PIB
de R$ 4.973,6 bilhões, contido no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA2013), a renúncia de receita, numa
base anual, seria da ordem de R$ 4,2 bilhões.
Para 2014 e 2015, supondo um crescimento real
do PIB de 4,0% e uma inflação de 4,5%, estimamos
PIB’s de R$ 5.405,3 bilhões e R$ 5.874,5 bilhões, que
resultariam em renúncias de receitas da ordem de R$
4,6 bilhões e R$ 5,0 bilhões, respectivamente.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de renda
das pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá
outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº 4.506, de
30 de novembro de 1964:
I – de qualquer provisão, exceto as constituídas
para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei nº
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização,
bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas
aplicável; (Vide Lei 9.430, de 1996)
II – das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis, exceto
quando relacionados intrinsecamente com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
III – de despesas de depreciação, amortização,
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou
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imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com
a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV – das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores;
V – das contribuições não compulsórias, exceto
as destinadas a custear seguros e planos de saúde,
e benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
II – as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal
e que preencham os requisitos dos incisos I e II do art.
213 da Constituição Federal, até o limite de um e meio
por cento do lucro operacional, antes de computada a
sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III – as doações, até o limite de dois por cento do
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de computada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos,
que prestem serviços gratuitos em benefício de empregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde
atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações ou
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados,
sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de órgão
competente da União.
(Às Comissões de Assuntos Sociais; e de Assuntos Econômicos, cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 133, DE 2013
Altera a Medida Provisória nº 2.186-16, de 23
de agosto de 2001, para simplificar o acesso
a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na plataforma
continental e na zona econômica exclusiva,
e ao conhecimento tradicional associado
ao patrimônio genético.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 24 da Medida Provisória nº 2.18616, 23 de agosto de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 24. ..........................................................
§ 1º Quando as atividades de desenvolvimento
tecnológico ou de bioprospecção resultarem
efetivamente em um novo produto ou processo
comercializável deverá ser assinado um Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e
de Repartição de Benefícios entre as partes.
§ 2º À União, quando não for parte no Contrato de
Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição
de Benefícios, será assegurada, no que couber,
a participação nos benefícios a que se refere o
caput deste artigo, na forma do regulamento.” (NR)
Art. 2º Ficam revogados os §§ 4º e 5º do art. 16,
bem como o § 1º do art. 19 da Medida Provisória nº
2.186-16, 23 de agosto de 2001.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Dada a sua imensa biodiversidade, o Brasil possui um potencial incomensurável de desenvolvimento
de produtos e processos ligados, principalmente, às
áreas de cosméticos e farmacêuticos.
O Brasil foi um dos primeiros signatários da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), de 1992.
Antes da CDB havia um entendimento de que os recursos genéticos constituíam-se patrimônio comum da
humanidade. Desde então, passou-se a reconhecer a
soberania dos países sobre seus recursos genéticos.
Esse passo originou a Medida Provisória (MPV)
nº 2.186-16, de 2001, que constitui o marco legal de
acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos
tradicionais associados. Essa MPV, embora tenha
procurado evitar o avanço da biopirataria, precisa ser
debatida amplamente para que esse marco legal seja
aperfeiçoado.
Uma das principais dificuldades criadas pela MPV
refere-se à exigência da assinatura prévia de Contrato
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de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição
de Benefícios (CURB) sempre que houver perspectiva
de uso comercial de produto ou processo resultante
da utilização de componente do patrimônio genético
ou do conhecimento tradicional associado.
Entretanto, a atividade de bioprospecção e desenvolvimento tecnológico é altamente incerta. Essa incerteza
refere-se ao custo total, ao prazo e, principalmente, ao
efetivo desenvolvimento de um novo produto ou processo. Assim, exigir a assinatura do CURB diante apenas
da perspectiva de uso comercial de um novo produto
ou processo resulta em um entrave a essas atividades.
A proposta ora apresentada busca reduzir os
custos de transação decorrentes da elaboração de
contratos complexos, muitas vezes desnecessários,
mantendo os direitos das comunidades indígenas e
comunidades locais preservados. Com isso, espera-se
agilizar e reduzir as incertezas relacionadas ao desenvolvimento de novos produtos e processos baseados
no acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento
tradicional associado.
Por acreditarmos que a iniciativa contribui para
simplificar o processo de pesquisa, de bioprospecção
e de desenvolvimento tecnológico, contamos com o
apoio dos ilustres Pares para sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
LEGISLAÇÃO CITADA
MEDIDA PROVISÓRIA
No 2.186-16, DE 23 DE AGOSTO DE 2001
Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do
art. 225 da Constituição, os arts. 1o, 8o, alínea “j”, 10, alínea “c”, 15 e 16, alíneas 3 e 4
da Convenção sobre Diversidade Biológica,
dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento
tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação
e utilização, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO V
Do Acesso e da Remessa
Art. 16. O acesso a componente do patrimônio
genético existente em condições in situ no território
nacional, na plataforma continental e na zona econômi-
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ca exclusiva, e ao conhecimento tradicional associado
far-se-á mediante a coleta de amostra e de informação,
respectivamente, e somente será autorizado a instituição nacional, pública ou privada, que exerça atividades
de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas
e afins, mediante prévia autorização, na forma desta
Medida Provisória.
§ 1o O responsável pela expedição de coleta
deverá, ao término de suas atividades em cada área
acessada, assinar com o seu titular ou representante
declaração contendo listagem do material acessado,
na forma do regulamento.
§ 2o Excepcionalmente, nos casos em que o titular da área ou seu representante não for identificado
ou localizado por ocasião da expedição de coleta, a
declaração contendo listagem do material acessado
deverá ser assinada pelo responsável pela expedição
e encaminhada ao Conselho de Gestão.
§ 3o Sub-amostra representativa de cada população componente do patrimônio genético acessada
deve ser depositada em condição ex situ em instituição
credenciada como fiel depositária, de que trata a alínea
“f” do inciso IV do art. 11 desta Medida Provisória, na
forma do regulamento.
§ 4o Quando houver perspectiva de uso comercial, o acesso a amostra de componente do patrimônio
genético, em condições in situ, e ao conhecimento
tradicional associado só poderá ocorrer após assinatura de Contrato de Utilização do Patrimônio Genético
e de Repartição de Benefícios.
§ 5o Caso seja identificado potencial de uso econômico, de produto ou processo, passível ou não de
proteção intelectual, originado de amostra de componente do patrimônio genético e de informação oriunda de conhecimento tradicional associado, acessado
com base em autorização que não estabeleceu esta
hipótese, a instituição beneficiária obriga-se a comunicar ao Conselho de Gestão ou a instituição onde se
originou o processo de acesso e de remessa, para a
formalização de Contrato de Utilização do Patrimônio
Genético e de Repartição de Benefícios.
§ 6o A participação de pessoa jurídica estrangeira
em expedição para coleta de amostra de componente
do patrimônio genético in situ e para acesso de conhecimento tradicional associado somente será autorizada
quando em conjunto com instituição pública nacional,
ficando a coordenação das atividades obrigatoriamente
a cargo desta última e desde que todas as instituições
envolvidas exerçam atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas biológicas e afins.
§ 7o A pesquisa sobre componentes do patrimônio genético deve ser realizada preferencialmente no
território nacional.
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§ 8o A Autorização de Acesso e de Remessa de
amostra de componente do patrimônio genético de espécie de endemismo estrito ou ameaçada de extinção
dependerá da anuência prévia do órgão competente.
§ 9o A Autorização de Acesso e de Remessa dar-se-á após a anuência prévia:
I – da comunidade indígena envolvida, ouvido o
órgão indigenista oficial, quando o acesso ocorrer em
terra indígena;
II – do órgão competente, quando o acesso ocorrer em área protegida;
III – do titular de área privada, quando o acesso
nela ocorrer;
IV – do Conselho de Defesa Nacional, quando
o acesso se der em área indispensável à segurança
nacional;
V – da autoridade marítima, quando o acesso se
der em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma
continental e na zona econômica exclusiva.
§ 10. O detentor de Autorização de Acesso e de
Remessa de que tratam os incisos I a V do § 9o deste
artigo fica responsável a ressarcir o titular da área por
eventuais danos ou prejuízos, desde que devidamente comprovados.
§ 11. A instituição detentora de Autorização Especial de Acesso e de Remessa encaminhará ao Conselho
de Gestão as anuências de que tratam os §§ 8º e 9º
deste artigo antes ou por ocasião das expedições de
coleta a serem efetuadas durante o período de vigência da Autorização, cujo descumprimento acarretará
o seu cancelamento.
Art. 19. A remessa de amostra de componente
do patrimônio genético de instituição nacional, pública
ou privada, para outra instituição nacional, pública ou
privada, será efetuada a partir de material em condições ex situ, mediante a informação do uso pretendido,
observado o cumprimento cumulativo das seguintes
condições, além de outras que o Conselho de Gestão
venha a estabelecer:
I – depósito de sub-amostra representativa de
componente do patrimônio genético em coleção mantida por instituição credenciada, caso ainda não tenha
sido cumprido o disposto no § 3o do art. 16 desta Medida Provisória;
II – nos casos de amostra de componente do
patrimônio genético acessado em condições in situ,
antes da edição desta Medida Provisória, o depósito
de que trata o inciso anterior será feito na forma acessada, se ainda disponível, nos termos do regulamento;
III – fornecimento de informação obtida durante
a coleta de amostra de componente do patrimônio genético para registro em base de dados mencionada na
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alínea “b” do inciso III do art. 14 e alínea “b” do inciso
IX do art. 15 desta Medida Provisória;
IV – prévia assinatura de Termo de Transferência
de Material.
§ 1o Sempre que houver perspectiva de uso comercial de produto ou processo resultante da utilização
de componente do patrimônio genético será necessária a prévia assinatura de Contrato de Utilização do
Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios.
§ 2o A remessa de amostra de componente do patrimônio genético de espécies consideradas de intercâmbio facilitado em acordos internacionais, inclusive sobre
segurança alimentar, dos quais o País seja signatário,
deverá ser efetuada em conformidade com as condições
neles definidas, mantidas as exigências deles constantes.
§ 3o A remessa de qualquer amostra de componente
do patrimônio genético de instituição nacional, pública ou
privada, para instituição sediada no exterior, será efetuada a partir de material em condições ex situ, mediante
a informação do uso pretendido e a prévia autorização
do Conselho de Gestão ou de instituição credenciada,
observado o cumprimento cumulativo das condições
estabelecidas nos incisos I a IV e §§ 1o e 2o deste artigo.
CAPÍTULO VII
Da Repartição de Benefícios
Art. 24. Os benefícios resultantes da exploração
econômica de produto ou processo desenvolvido a partir
de amostra de componente do patrimônio genético e de
conhecimento tradicional associado, obtidos por instituição
nacional ou instituição sediada no exterior, serão repartidos,
de forma justa e eqüitativa, entre as partes contratantes,
conforme dispuser o regulamento e a legislação pertinente.
Parágrafo único. À União, quando não for parte
no Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e de
Repartição de Benefícios, será assegurada, no que
couber, a participação nos benefícios a que se refere
o caput deste artigo, na forma do regulamento.
Art. 25. Os benefícios decorrentes da exploração
econômica de produto ou processo, desenvolvido a
partir de amostra do patrimônio genético ou de conhecimento tradicional associado, poderão constituir-se,
dentre outros, de:
I – divisão de lucros;
II – pagamento de royalties;
III – acesso e transferência de tecnologias;
IV – licenciamento, livre de ônus, de produtos e
processos; e
V – capacitação de recursos humanos.
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação,
Comunicação e Informática; e de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle,
cabendo à última a decisão terminativa)
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 134, DE 2013
Altera a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de
2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia, e dá outras providências, para criar o Instituto Federal do Sul
do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 5º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte
inciso XXXIX:
“Art. 5º ............................................................
........................................................................
XXXIX – Instituto Federal do Sul do Maranhão,
por desmembramento das unidades do Instituto
Federal do Maranhão situadas nos Municípios
de Açailândia, Barra do Corda, Buriticupu,
Carolina, Grajaú, Imperatriz, Porto Franco,
Presidente Dutra, São João dos Patos e São
Raimundo das Mangabeiras.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º O Anexo I da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, passa a vigorar acrescido da seguinte
instituição e respectiva sede da reitoria:
Instituto Federal do Sul do Maranhão
Imperatriz
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O Estado do Maranhão tem área superior a 330
mil quilômetros quadrados, sendo o oitavo em extensão territorial no Brasil e o segundo maior na região
Nordeste. Abriga uma população de 6,5 milhões de
habitantes, a décima do País, com densidade demográfica de quase 20 habitantes por quilômetro quadrado.
Em termos de produto interno bruto (PIB), é o quarto
estado mais rico do Nordeste e o 16º do Brasil.
Por estar localizado entre as regiões Norte e
Nordeste, o Maranhão possui grande diversidade de
ecossistemas: praias tropicais, floresta amazônica,
cerrados, mangues, delta em mar aberto e o único
deserto do mundo com milhares de lagoas de águas
cristalinas. Essa diversidade está organizada em cinco
polos, cada um com seus atrativos naturais, culturais e
arquitetônicos. São eles: o polo turístico de São Luís, o
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o Parque
Nacional da Chapada das Mesas, o Delta do Parnaíba
e o polo da Floresta dos Guarás.
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A economia maranhense baseia-se nas indústrias
de transformação de alumínio, alimentícia, madeireira;
no extrativismo (babaçu); na agricultura (soja, mandioca, arroz, milho); na pecuária; e nos serviços. Dos 204
milhões de hectares de cerrados brasileiros, 9,8 milhões
encontram-se no Maranhão, o que lhe possibilita ser
uma das mais importantes fronteiras agrícolas para a
produção de grãos.
A verticalização das cadeias produtivas do alumínio, minério de ferro e soja já é uma realidade no
Maranhão. Estão previstos seis empreendimentos
empresariais que integrarão uma carteira de R$ 120
bilhões em investimentos e transformarão o perfil do
estado de mero exportador de matéria-prima em produtor de bens de alto valor agregado. Tais empreendimentos serão localizados nos municípios de São Luís,
Porto Franco, Balsas, Açailândia e Vargem Grande e
responderão pela criação de cerca de 10.400 empregos diretos e indiretos.
Integram esse novo panorama da indústria maranhense os projetos da Gusa Nordeste, Grupo Dimensão, Brascopper, Notaro Alimentos, Frango Americano
e Algar Agro. São empreendimentos que darão uma
nova dimensão à indústria local, contribuindo não somente para a diversificação da pauta de exportação
do estado, como também para proporcionar mais emprego e renda para a população.
Especificamente na região oeste e centro sul do
estado, onde se localizam os municípios de Imperatriz, Açailândia, Porto Franco, Balsas, Grajaú e Barra
do Corda, imensas oportunidades no agronegócio se
abrem para comercialização de máquinas e implementos agrícolas, revenda de insumos, adubos, sementes
e agroquímicos em geral.
Na parte de transformação, há espaço para a
implantação de indústrias de esmagamento de grãos,
usinas de algodão, abatedouros e indústrias de carne,
curtumes e indústrias têxteis.
Na área de distribuição e atacado, podem ser
construídos armazéns graneleiros, montagem de empresas de logística de transporte, de telecomunicações,
fabricantes de equipamentos para atividades agropecuárias e de produtos pequenos para consumo de massa.
Aliados a esses negócios diretamente ligados à
cadeia dos grãos em geral, podem surgir grandes oportunidades em consultorias especializadas, escritórios
de projetos, laboratórios de análises de solo e folha,
patrulhas mecanizadas, unidades de beneficiamento
de sementes, cursos especializados nas atividades
rurais, agroindustriais e de comercialização agrícola,
bem como criação de empresas de trabalho e logística no agronegócio.
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O comércio e a prestação de serviços lideram o
ranking de geração de empregos no Maranhão, mas
a novidade é que o segmento da indústria da construção civil está crescendo. O PIB da região no quesito
renda per capita evoluiu quase 100% em seis anos,
com grande potencial de consumo. O que mais chama a atenção é que há espaço para crescimento em
virtude da economia fortalecida.
No período de 2000 a 2009 o número total de
empregos formais gerados na região cresceu significativamente. A atividade de serviços teve incrementos da ordem de 45%; o comércio, 109%; e a indústria, 174%. O setor da construção civil apresentou um
enorme avanço na geração de empregos formais no
mesmo período.
Apesar desse avanço econômico, o estado encontra-se entre os mais pobres do País. De acordo com
dados de 2009, divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), o Maranhão possui o
maior número de crianças entre 8 e 9 anos de idade
analfabetas no País. Quase 40% das crianças maranhenses nessa faixa etária não sabem ler e escrever,
enquanto que a média nacional é de 11,5 por cento. Os
dados, porém, não oferecem um diagnóstico completo
da situação, pois se baseiam somente na informação
de pais sobre se seus filhos sabem ler e escrever um
bilhete simples.
Os indicadores de qualidade da educação no
estado são alarmantes. Em 2006, os alunos do Maranhão obtiveram a quarta pior nota no Exame Nacional
do Ensino Médio (ENEM). Em 2007, obtiveram a 7ª
pior colocação, que foi mantida na avaliação de 2008.
Na redação, os alunos se saíram um pouco melhor,
apresentando a 6ª pior nota em 2006 e subindo seis
posições em 2007.
A população de grande parte do estado ainda
sofre com problemas de saneamento básico e de desnutrição infantil. O Maranhão apresenta altos índices
de desnutrição entre as crianças de 0 a 5 anos, de
acordo com levantamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância. Seu Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) corresponde a 0,683, comparável ao do
Brasil em 1980 e superior apenas ao de Alagoas na
lista dos estados brasileiros por IDH. O estado possui
a segunda pior expectativa de vida do Brasil, também
superior apenas à de Alagoas.
Diante dessa contradição entre um potencial econômico em ascensão e índices sociais desalentadores,
urge proporcionar educação de qualidade para toda a
população, para que possam atuar como colaboradores das empresas com a sua força de trabalho, como
pessoas com motivação para empreender ou como
cidadãos que no médio e longo prazos irão fomen-
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tar um crescimento regional mais justo em termos de
oportunidades.
Visando a propiciar a inclusão social pela formação para o trabalho de jovens e adultos no interior do
País, foram criados por intermédio da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008, 38 Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), no contexto do
plano de expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica empreendido pelo governo Lula. Entre eles,
destaca-se o Instituto Federal do Maranhão (IFMA),
que resultou da junção do antigo Centro Federal de
Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET) com as
Escolas Agrotécnicas Federais de São Luís, Codó e
São Raimundo das Mangabeiras.
Dos três campi iniciais, o IFMA saltou para um
total de 26 unidades, incluindo as fases de expansão
I, II e III, esta última já no governo Dilma. Com isso,
alcança o 3º posto do País em quantidade de campi
entre os Ifet.
Não obstante, para gerir esse número elevado
de unidades de ensino, a reitoria do IFMA conta com
praticamente a mesma estrutura administrativa e de
recursos humanos da época de sua criação, no ano
de 2008, o que vem dificultando a agilidade das ações
de expansão.
Ademais, verifica-se que em outros estados com
menor extensão territorial e/ou número inferior de unidades federais de educação tecnológica foram criados
mais de um Ifet – caso de Minas Gerais (cinco institutos), Pernambuco (dois) e Rio Grande do Sul (três).
Vale mencionar, ainda, que, pelas dimensões territoriais do Maranhão, algumas cidades, principalmente
as que se localizam na região oeste e centro sul do
estado, estão muito distantes da capital, dificultando
a mobilidade de alunos e professores e inviabilizando
ações administrativas e pedagógicas.
Finalmente, considerando que, pela diversidade
cultural e econômica elencada, os arranjos produtivos
das regiões mencionadas (oeste e centro sul do Maranhão) têm maior similitude, apresentamos este projeto
de lei com o intuito de criar o Instituto Federal do Sul
do Maranhão – IFSMA, que encamparia os campi e
polos do atual IFMA localizados em Açailândia, Barra do Corda, Buriticupu, Carolina, Grajaú, Imperatriz,
Porto Franco, Presidente Dutra, São João dos Patos
e São Raimundo das Mangabeiras.
Nos termos da proposição, o novo IFSMA terá
sua reitoria na cidade de Imperatriz.
A título meramente ilustrativo, incluímos a seguir
quadro indicativo da distância entre a sede proposta
para a reitoria do IFSMA e suas respectivas unidades:
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Acreditamos que o desmembramento do Instituto
Federal do Maranhão nos termos propostos favorecerá
ao estado alcançar com maior rapidez a excelência na
oferta de educação profissional de nível técnico e tecnológico, bem como avançar no fomento da pesquisa
aplicada, da produção cultural, do empreendedorismo,
do cooperativismo, do desenvolvimento e da transferência de tecnologias como instrumentos realmente
vigorosos da construção e resgate da cidadania e da
transformação social.
Por tudo isso, esperamos contar com o apoio dos
ilustres parlamentares para a aprovação do presente
projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Lobão Filho.
LEGISLAÇÃO CITADA
PLS IFSMA
Art. 5o Ficam criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia:
I – Instituto Federal do Acre, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Acre;
II – Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Alagoas e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba;
III – Instituto Federal do Amapá, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Amapá;
IV – Instituto Federal do Amazonas, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Amazonas e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Manaus e de São Gabriel da Cachoeira;
V – Instituto Federal da Bahia, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia;
VI – Instituto Federal Baiano, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, de
Guanambi (Antonio José Teixeira), de Santa Inês e de
Senhor do Bonfim;
VII – Instituto Federal de Brasília, mediante transformação da Escola Técnica Federal de Brasília;
VIII – Instituto Federal do Ceará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Crato e de Iguatu;
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IX – Instituto Federal do Espírito Santo, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Espírito Santo e das Escolas Agrotécnicas Federais
de Alegre, de Colatina e de Santa Teresa;
X – Instituto Federal de Goiás, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás;
XI – Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica
de Rio Verde e de Urutaí, e da Escola Agrotécnica
Federal de Ceres;
XII – Instituto Federal do Maranhão, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das
Mangabeiras;
XIII – Instituto Federal de Minas Gerais, mediante
integração dos Centros Federais de Educação Tecnológica de Ouro Preto e de Bambuí, e da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista;
XIV – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais,
mediante integração do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas;
XV – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba e da Escola Agrotécnica
Federal de Barbacena;
XVI – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais,
mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Inconfidentes, de Machado e de Muzambinho;
XVII – Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba e da Escola Agrotécnica Federal
de Uberlândia;
XVIII – Instituto Federal de Mato Grosso, mediante integração dos Centros Federais de Educação
Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá, e da Escola
Agrotécnica Federal de Cáceres;
XIX – Instituto Federal de Mato Grosso do Sul,
mediante integração da Escola Técnica Federal de
Mato Grosso do Sul e da Escola Agrotécnica Federal
de Nova Andradina;
XX – Instituto Federal do Pará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Pará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá;
XXI – Instituto Federal da Paraíba, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
da Paraíba e da Escola Agrotécnica Federal de Sousa;
XXII – Instituto Federal de Pernambuco, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
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de Pernambuco e das Escolas Agrotécnicas Federais de
Barreiros, de Belo Jardim e de Vitória de Santo Antão;
XXIII – Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mediante transformação do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Petrolina;
XXIV – Instituto Federal do Piauí, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Piauí;
XXV – Instituto Federal do Paraná, mediante
transformação da Escola Técnica da Universidade
Federal do Paraná;
XXVI – Instituto Federal do Rio de Janeiro, mediante transformação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Química de Nilópolis;
XXVII – Instituto Federal Fluminense, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos;
XXVIII – Instituto Federal do Rio Grande do Norte,
mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte;
XXIX – Instituto Federal do Rio Grande do Sul,
mediante integração do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Bento Gonçalves, da Escola Técnica
Federal de Canoas e da Escola Agrotécnica Federal
de Sertão;
XXX – Instituto Federal Farroupilha, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica
Federal de Alegrete;
XXXI – Instituto Federal Sul-rio-grandense, mediante transformação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Pelotas;
XXXII – Instituto Federal de Rondônia, mediante
integração da Escola Técnica Federal de Rondônia e
da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste;
XXXIII – Instituto Federal de Roraima, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima;
XXXIV – Instituto Federal de Santa Catarina, mediante transformação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Santa Catarina;
XXXV – Instituto Federal Catarinense, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de
Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio;
XXXVI – Instituto Federal de São Paulo, mediante
transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo;
XXXVII – Instituto Federal de Sergipe, mediante
integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe e da Escola Agrotécnica Federal de
São Cristóvão; e
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XXXVIII – Instituto Federal do Tocantins, mediante
integração da Escola Técnica Federal de Palmas e da
Escola Agrotécnica Federal de Araguatins.

(À Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
em decisão terminativa)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 135, DE 2013
Altera o Código Penal para prever o direito
de acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal – passa a viger acrescido do
seguinte artigo:
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ANEXO I
Localidades onde serão constituídas as Reitorias
dos novos Institutos Federais

“Do acesso público a informações sobre foragidos e procurados pela Justiça
Art. 120-A. Qualquer pessoa tem direito de
acesso a banco de dados sobre foragidos e
procurados pela Justiça, de forma que a sociedade possa fazer autocontrole dos presos
e das pessoas que devem à justiça, e que
conterá as seguintes informações:
I – nome completo;
II – data de nascimento;
III – crime pelo qual foi condenado;
IV – penalidade aplicada;
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V – local do crime cometido;
VI – fotografia em cores.
Parágrafo único. O banco de dados a que se
refere o caput deste artigo ficará acessível na
rede mundial de computadores e trará informações dos foragidos e procurados pela Justiça
em todo o território nacional.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor quarenta e cinco
dias após a data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei destina-se a dotar o Brasil de recurso de defesa social importante: trata-se do
direito de qualquer pessoa ter acesso a informações
sobre foragidos e procurados pela Justiça, em caráter definitivo, pela Justiça – incluindo nome completo,
data de nascimento e fotografia. O objetivo é simples:
permitir que a sociedade saiba quem são seus integrantes que infringiram o contrato social e que estão
cumprindo pena pela prática de crime.
Na sociedade contemporânea o acesso à informação é fundamental para a gestão dos riscos diários,
tornando-se indispensável um banco de dados desse
tipo, que informaria de forma rápida ao cidadão, propiciando à sociedade realizar autocontrole dos presos
e das pessoas que devem à justiça.
Esse recurso substantiva-se, para as pessoas
em geral, em direito de defesa social, e, para o Estado, em reforço da segurança pública. Afinal, positiva
o caput do art. 144 da Constituição Federal: a segurança pública é dever do Estado e direito e responsabilidade de todos.
Cabe agora ao Poder Executivo ou ao Poder
Judiciário criar esse banco de dados, medida que se
situa no âmbito de suas respectivas competências. O

Abril de 2013

primeiro passo está dado. Ao Poder Legislativo cabe
positivar o direito do acesso à informação.
Nesses termos, chamo a atenção de meus nobres
pares para a importância deste projeto.
Sala das Sessões, – Senador Clésio Andrade.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEGISLAÇÃO ANEXA
DECRETO-LEI
Nº 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta a
seguinte Lei:
PARTE GERAL
TÍTULO I
Da Aplicação da Lei Penal
Anterioridade da Lei
Art. 1º – Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal.
....................................................................................
Art. 120 – A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência.
(À Comissão destinada a proferir parecer sobre
o Projeto de Lei do Senado n° 236, de 2012 –
Reforma do Código Penal)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os pareceres que acabam de ser lidos
vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Foi lido anteriormente o Parecer n° 254,
de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n° 131, de 2011 (n°
4.015/2001, na Casa de origem), de iniciativa da Presidência da República, que concede pensão especial
aos herdeiros de Frei Tifo de Alencar Lima.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
arts. 235, 11, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 40,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
14, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 40/2013 – Presidência/CCJ
Brasília, 10 de abril de 2013
Assunto: decisão terminativa.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo,
pela aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 14, de
2010, que “Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de
2006, para prever tipo penal para a autoridade policial
que não adotar as medidas legais cabíveis para a proteção de mulher em situação de violência doméstica,
se da omissão resultar lesão corporal ou morte”, de
autoria da Senadora Rosalba Ciarlini.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência ao Ofício nº 40, de 2013,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei do Senado nº 14, de 2010,
seja apreciado pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs
68 e 69, de 2013, do Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle, que comunicam a apreciação, em caráter
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terminativo, respectivamente, dos Projetos de Lei do
Senado nºs 488, e 582 de 2011.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 68/2013/CMA
Brasília, 9 de abril de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 488, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
rejeitou em decisão terminativa, na 8ª Reunião Ordinária de 9-42013, o Projeto de Lei do Senado nº 488, de
2011, de autoria do Senador Blairo Maggi, que “Dispõe
sobre a coleta e a destinação final de equipamentos
eletroeletrônicos descartados e seus componentes”.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
Of. nº 69/2013/CMA
Brasília, 9 de abril de 2013
Assunto: Decisão terminativa – PLS nº 582, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou em decisão terminativa, na 8ª Reunião
Ordinária de 9-4-2013, o Projeto de Lei do Senado nº
582, de 2011, de autoria do Senador Marcelo Crivella,
que “Altera a Lei nº 11.337, de 26 de julho de 2006,
que determina a obrigatoriedade de as edificações
possuírem sistema de aterramento e instalações elétricas compatíveis com a utilização de condutor-terra
de proteção, bem como torna obrigatória a existência
de condutor-terra de proteção nos aparelhos elétricos
que especifica, para obrigar que todos os equipamentos elétricos e eletrônicos de baixa tensão para uso
doméstico comercializados no Brasil sejam bivolt.”
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Com referência aos Ofícios nºs 68 e 69, de 2013,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que as matérias sejam apreciadas pelo Plenário,
nos termos do art. 91, § § 3 ° a 5°, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 70 a 74,
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, que comunicam a apreciação, em caráter terminativo, dos Projetos de Lei do Senado nºs 324, de 2012;
91, de 2010; 125, 126 e 420, de 2012, respectivamente.
São os seguintes os Ofícios:
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Ofício nº 70/2013 – PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 324, de 2012,
de autoria do Senador Gim Argello, que dispõe sobre
o contrato de trabalho por prazo determinado para
admissão de jovens entre 16 a 24 anos de idade que
tenham tido vínculo empregatício anterior, e dá outras
providências, e a Emenda nº 1-CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 71/2013-PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, após discussão em Turno Suplementar; adotou
definitivamente a Emenda nº 1-CAS (Substitutivo) ao
Projeto de Lei do Senado nº 91, de 2010, de autoria
do Senador Paulo Paim, que acrescenta § 9º e § 10º
ao art. 57, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 72/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão rejeitou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 125, de 2012,
que altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispões sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
providências, para explicitar a vedação de recusa de
atendimento em situação de risco iminente de vida ou
de lesão grave, de autoria do Senador Cyro Miranda.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 73/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão termi-
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nativa, o Projeto de Lei do Senado nº 126, de 2012,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica
da Saúde), para dispor sobre a obrigatoriedade de
avaliação, acreditação e certificação da qualidade de
hospitais, e a Emenda nº 1 – CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Ofício nº 74/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 10 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado nº 420, de 2012,
que altera a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976,
que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam
sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneante e
outros produtos, e dá outras providências, para determinar que a bula dos medicamentos garanta a informação segura e adequada para tornar obrigatória a
disponibilidade de bula em sítio eletrônico, em braile
e em caracteres aumentados, de autoria do Senador
Antonio Carlos Rodrigues.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência aos Ofícios nºs 70 a 74,
de 2013, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado nºs
324, de 2012; 91, de 2010; 125, 126 e 420, de 2012,
sejam apreciados pelo Plenário, nos termos do art. 91,
§§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu o Ofício n° 76, de
2013, da Comissão de Assuntos Sociais, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado n° 515, de 2011 (tramita em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado n° 530, de 2011).
E o seguinte o Ofício:
Ofício nº 76/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 17 de abril de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em turno único, a Emenda nº 2-CAS
(Substitutivo) ao Projeto de Lei do Senado nº 515, de
2011, de autoria do Senador Paulo Bauer, que modifica o inciso II do § 2º do art. 458 da Consolidação das
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Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943; e altera a alínea t do §
9º do art. 28 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a Organização da Seguridade Social,
institui o Plano de Custeio, e dá outras providências,
para desonerar o empregador das despesas com a
educação dos seus empregados; e prejudicou o Projeto de Lei do Senado nº 530, de 2011, que altera o
art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, e acrescenta a alínea z ao § 9º do art. 28 da Lei
nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
a Organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio, e dá outras providências, para considerar como de caráter indenizatório as despesas com
a educação mantidas pelo empregador desonerá-las
da contribuição social, de autoria do Senador Casildo
Maldaner, que tramita em conjunto.
A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Com referência ao Ofício n° 76, de 2013,
a Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no
art. 91, §§ 3° ao 5°, do Regimento Interno, sem que
tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
316, de 2010, do Senador Arthur Virgílio, que altera a
Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de Benefícios da Previdência Social e dá
outras providências, para dispor sobre penalidade administrativa no caso de consignação de mensalidades
de associações e demais entidades de aposentados
legalmente reconhecidas, sem a autorização de seus
filiados.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão competente, o Projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência comunica o término do
prazo estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução
nº 1, de 2002-CN, em 30 de março do corrente, para
apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória nº 578, de 2012, convertida no Projeto de Lei
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de Conversão nº 27, de 2012 e cujo prazo integral de
vigência expirou em 7 de fevereiro de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência comunica o término de
prazo estabelecido no § 2° do art. 11 da Resolução
n° 1, de 2002–CN, em 29 de março do corrente, para
apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as relações jurídicas decorrentes da Medida
Provisória n° 579, de 2012, convertida no Projeto de
Lei de Conversão n° 30, de 2012, e cujo prazo integral de vigência expirou em 19 de fevereiro de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3° do art. 11 da Resolução n° 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 1/2013-CTEFPF
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Instalação de Comissão
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que na presente data
foi instalada a “Comissão Externa para acompanhar,
no prazo de noventa dias, a crise institucionalizada
na Federação Paraense de Futebol – CTEFPF”, criada pelo Requerimento nº 930 de 6-11-2012, e que na
oportunidade fui eleito Presidente.
Atenciosamente, – Senador Mário Couto, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência designou:
– como membro titular, o Deputado Eduardo
da Fonte, em substituição ao Deputado Beto
Mansur, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 595, de 2012, conforme o Ofício nº 184,
de 2013, da Liderança do PP na Câmara dos
Deputados; e
– como membro titular, o Senador Antonio Carlos Valadares, em substituição à Senadora Ana
Rita, que passa à condição de suplente, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 595, de 2012,
conforme o Ofício nº 70, de 2013, da Lideran-
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ça do Partido dos Trabalhadores e do Bloco de
Apoio ao Governo, no Senado Federal.
Os ofícios foram encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 184
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nada a proferir parecer à Medida Provisória nº 612, de
2013, em vaga cedida pelo Democratas, conforme os
Ofícios nºs 23, de 2013, da Liderança do DEM e 121,
de 2013, da Liderança do PSDB, no Senado Federal.
Os ofícios serão encaminhados à Comissão Mista
para serem juntados ao processado da matéria.
São os seguintes os Ofícios:

Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Eduardo
da Fonte (PP/PE) como Titular na Comissão Mista destinada a emitir parecer sobre a MPV nº 595, de 2012,
em substituição ao Deputado Beto Mansur (PP/SP).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
Ofício nº 70/2013 – GLDBAG
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que o Senador
Antonio Carlos Valadares passa a compor a Comissão
Mista de exame da MP nº 595/2012, como Titular, em
substituição à Senadora Ana Rita, que passa a compor a referida Comissão como Suplente, em vagas
destinadas ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador
Wellington Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência designou como membro titular,
o Deputado Beto Mansur, em substituição ao Deputado Eduardo da Fonte, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
595, de 2012, conforme o Ofício nº 185, de 2013, da
Liderança do PP na Câmara dos Deputados.
O ofício foi encaminhado à Comissão Mista para
ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. Nº 185
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Beto Mansur (PP/SP) como Titular na Comissão Mista destinada
a emitir sobre a MPV nº 595, de 2012, em substituição
ao Deputado Eduardo da Finte (PP/PE).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência designa, como membro titular,
a Senadora Lúcia Vânia, em substituição ao Senador
José Agripino, para integrar a Comissão Mista desti-

Of. nº 23/13 – GLDEM
Brasília, 17 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que esta Liderança está cedendo ao Partido da Social Democracia
Brasileira – PSDB a vaga de titular a que tem direito na
Comissão Mista da Medida Provisória nº 612, de 2013.
Atenciosamente, – Senador José Agripino, Líder do Democratas.
Ofício nº 121/13 – GLPSDB
Brasília, de abril de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Senadora Lúcia Vânia, para integrar como titular, a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória nº 612 de
2013, em substituição ao Senador José Agripino, em
vaga cedida pelo Democratas – DEM.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Of. nº 86/2013/CMA
Brasília, 17 de abril de 2013
Assunto: Instalação e eleição da CMACOPOLIM
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Subcomissão
Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo
de 2014 e das Olimpíadas de 2016 – CMACOPOLIM
instalou seus trabalhos e realizou a eleição de seus
dirigentes em reunião realizada no dia 16-4-2013.
Foram eleitos, respectivamente:
Presidente da subcomissão: Senador Sérgio
Souza
Vice-Presidente da subcomissão: Senador Aníbal Diniz.
Designado Relator da subcomissão: Senador
Cícero Lucena.
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Desta feita, solicito a Vossa Excelência as providências necessárias à divulgação do resultado da eleição,
bem como a atualização dos registros do Senado Federal.
Respeitosamente, – Senador Eduardo Amorim, Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência recebeu o Ofício nº 5, de 2013, do
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Carvão Mineral, Deputado Afonso Hamm, comunicando
a eleição e posse da nova Diretoria da referida Frente.
A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 18 de abril do corrente.
É o seguinte o Ofício:
(*) Of. nº 5/13/FPM – Carvão Mineral
Brasília, 11 de abril de 2013
Assunto: Comunica a eleição e posse da nova
Diretoria da Frente Parlamentar Mista em Defesa do
Carvão Mineral
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra
de informar a Vossa Excelência a eleição e posse da
nova Diretoria da Frente Parlamentar Mista em Defesa
Do Carvão Mineral, constituída no Congresso Nacional,
em 16 de agosto de 2005, e tendo como um de seus
objetivos estimular e colaborar para a expansão do uso
do carvão mineral na matriz energética nacional. Vossa Excelência, como Presidente do Senado Federal,
faz parte da mesma como Presidente de Honra, juntamente com o Presidente da Câmara dos Deputados.
Encaminho, em anexo, para os devidos registros,
a Ata da Reunião realizada em 19 de março último, a
relação dos Parlamentares que a integram, bem como
de sua Diretoria, onde tive a satisfação de ver meu nome
escolhido por meus pares do Congresso Nacional para,
no biênio 2013/2015, presidir esta Frente Parlamentar.
Esperando contar com a sua valiosa contribuição
para as discussões sobre a matéria e a conseqüente
expansão termelétrica a carvão, e na certeza de que
Vossa Excelência dará o necessário apoio às ações
que continuarão a ser desenvolvidas pela Frente Parlamentar Mista em Defesa Do Carvão Mineral, antecipo
agradecimentos.
Respeitosamente, – Deputado Afonso Hamm,
Presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Carvão Mineral.
(*) A Ata a que se refere este ofício encontra-se publicada neste
Diário (vide item 3.2)
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 336, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal, combinado com o art. 39 e 40, § 1°, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência autorização para ausentar-me do País,
com ônus para esta Casa, no período do dias 06 a
11 de maio do corrente ano para participar da Missão
Oficial aos Estados Unidos da América a Respeito da
Exploração de Gás de Xisto na qualidade de membro
do Frente Parlamentar Mista Pró-Gás, que se realizará nas cidades de Washington e Pittsburg, nos EUA.
Sala das Sessões, de 2013. – Senador Cícero
Lucena.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
REQUERIMENTO
Nº 337, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 55, III, da Constituição Federal,
combinado com o art. 39 e 40, § 1º, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência autorização para ausentar-me do País, com
ônus para esta Casa, no período do dias 13 a 17 de
maio do corrente ano para participar da III Fórum Anual
Latino-Americana de Telecomunicações, Tecnologia e
Internet de Políticas Públicas a convite da Federação
Latino-Americana e do Caribe de Internet e Comércio
Eletrônico (ECOM-L@C), que se realizará na cidade
de Miami, nos EUA.
Sala das Sessões, de 2013. – Senador Cícero
Lucena.
(Á Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão encaminhados à Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO
Nº 339, DE 2013
Nos termos do art. 50, § 2º, da Constituição Federal, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdência Social as seguintes
informações:
Os valores dos débitos previdenciários discriminados para cada um dos municípios do Estado da Paraíba;
Tendo em vista o dispositivo estabelecido pela Lei
nº 12.716, de 2012, que determina a repactuação do
parcelamento dos débitos previdenciários dos municípios em estado de calamidade pública em decorrência
de seca, como está sendo realizado o parcelamento
desses débitos, no caso dos municípios paraibanos
acometidos pela estiagem prolongada?
Justificação
Em janeiro do corrente ano, foi anunciada pela
Presidenta Dilma Rousseff, a iniciativa do Governo
Federal de repactuação dos débitos previdenciários
municipais, mediante realização do chamado encontro
de contas. Trata-se de medida que pretende confrontar o estoque da dívida previdenciária existente por
município com as receitas a serem repassadas pela
União, advindas principalmente do Fundo de Participação dos Municípios.
De acordo com a Presidenta, inicialmente seriam
beneficiados 833 municípios, com o indicativo de zerar,
até dezembro, as pendências de 95% destes. Trata-se,
em princípio, de uma iniciativa meritória e que viria ao
encontro dos anseios das administrações municipais
de todo o país. Entretanto, a despeito da oportunidade da proposta, há sérios problemas que podem vir a
comprometer sua eficácia e justeza.
Estudo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) demonstra que esse encontro de contas,
na forma em que está sendo concebido pelo Governo
Federal, apresenta sérias inconsistências do ponto de
vista metodológico. Primeiramente, há uma divergência
com relação ao cálculo do estoque dos créditos municipais, cujo montante, de acordo com a CNM, corresponderia a mais de R$ 25 milhões. Tal valor ultrapassa,
em muito, o que está sendo apresentado pelo Governo
Federal, R$ 816 milhões. Segundo o estudo, o governo
desconsidera um conjunto importante de outros créditos também de natureza previdenciária.
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Além disso, o mesmo estudo aponta ainda que
uma parcela significativa dos débitos previdenciários
contabilizada pelo Governo Federal inclui montantes
já quitados, prescritos, ou mesmo calculados de forma indevida.
No balanço geral apresentado pelo estudo, os municípios em bloco acumulariam um superávit da ordem
de R$ 3,2 bilhões, recursos estes a receber do INSS.
Finalmente, a Confederação Nacional dos Municípios faz também menção à ausência de transparência
por parte do Governo Federal que, além de omitir informações relevantes , como aquela relativa ao tamanho
da dívida de cada unidade municipal, tem sistematicamente alijado esses municípios do processo decisório.
Especificamente no caso dos municípios do Estado da Paraíba, grande parte dos quais tem sido
atingida pela estiagem prolongada, tem-se dispositivo
legal, que prevê a suspensão temporária dos débitos
previdenciários (Lei nº 12.716, de 2012). Desse modo,
interessaria aos municípios paraibanos a obtenção de
informações mais detalhadas sobre a real situação do
débito previdenciário, com vistas a: (i) consolidar um
quadro circunstanciado das dívidas e receitas relativas a cada município e; (ii) propor, com base na Lei
nº 12.716, de 2012, nova sistemática de revisão da
parcelamento dos débitos e créditos, de forma a atender os interesses e necessidades mais prementes da
comunidade paraibana.
De acordo com o art. 215, I, a, do Regimento Interno do Senado Federal, cabe ao titular do Ministério
da Previdência Social a remessa das informações ora
solicitadas.
Dada a importância desta questão, sobretudo
para que se possa sanar, de forma definitiva, esse grave problema que assola grande parte dos municípios,
insto meus pares a juntarem-se a mim neste pleito.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
(À Mesa, para decisão)
REQUERIMENTO
Nº 340, DE 2013
Requeiro, nos termos do parágrafo 2º do Artigo
50 da Constituição Federal, combinado com Artigo 216
do Regimento Interno do Senado Federal, que seja
solicitada à Exma. Sra. Izabella Mônica Vieira Teixeira, Ministra de Estado do Meio Ambiente, as seguintes informações, que através do SISNAMA– Sistema
Nacional do Meio Ambiente dá suporte normativo a
Política Nacional de Resíduos Sólidos.
As Nações Unidas acabam de alertar sobre a
quantidade do lixo produzido pelas cidades em todo
o mundo. De acordo como o Programa da ONU para
o Meio Ambiente, Pnuma, os governos devem tomar
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medidas urgentes para evitar o que chamou de uma
ameaça de uma “crise global de resíduos”. Um problema
que traria consequências não só para o meio ambiente,
mas também à saúde humana. De acordo com um comunicado, do Pnuma, todos os anos as cidades geram
1,3 bilhão de toneladas de resíduos sólidos. Segundo
as estimativas da agência, a quantidade de lixo deve
chegar a 2,2 bilhões de toneladas, até 2025. A situação
é mais grave nos países de baixa renda, onde, muitas
vezes, o volume de coleta do lixo não alcança sequer
a metade da quantidade produzida. De acordo com o
Pnuma, as cenas de lixos amontoados às margens de
rios, queimadas a céu aberto e lixo tóxico são cada vez
mais frequentes assim como a atração de moscas e
ratos em lixões. O tema sobre a gestão dos lixos em
cidades foi discutido durante a Conferência Bienal do
Pnuma e da Parceria Global sobre Gestão de Resíduos na cidade japonesa de Osaka.
A Lei federal 12.305/2010, que dispõe sobre a
Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a
eliminação dos lixões à céu aberto até 2014, e a obrigatoriedade da implantação de sistema integrado de
gestão de resíduos sólidos em escala municipal.
A menos de um ano do prazo final para a eliminação de todos os lixões do país, a grande maioria dos
municípios não apresentaram seus planos de gestão
de resíduos sólidos ao Ministério do Meio Ambiente.
Isso significa que, no momento, estas cidades brasileiras não podem pleitear recursos federais destinados ao setor, como os do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos, que prevê implantação de aterros sanitários
e sistemas de coleta seletiva.
A realidade é que para os municípios brasileiros,
além da crônica falta de recursos financeiros, um dos
problemas é a escassez de profissionais com domínio sobre o tema nas prefeituras, principalmente nas
menores. Isso dificulta a elaboração e implantação de
planos. Mesmo quando há a contratação de empresa
para elaborar o plano, por vezes os técnicos da prefeitura não sabem avaliar o documento e verificar se ele
atende às necessidades. Por outro lado, também não
dispõem de recursos tecnológicos nem econômicos
para desenvolverem modelo adequado de gestão de
resíduos sólidos e líquidos.
Registre-se, oportunamente, que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos não propõe apenas a eliminação dos lixões do país, mas também a implantação
de coletas seletivas eficazes, mecanismos de inclusão
de catadores e programas de logística reversa para
grandes geradores de lixo.
Assim, considerando a gravidade do tema e a
exigência legal da Lei federal 12.305/2010, que dispõe
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, faz-se
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necessário que o Ministério do Meio Ambiente informe quais os programas e medidas de apoio técnico,
logístico e financeiro que estão sendo efetivadas no
âmbito do Ministério, para dar suporte as Prefeituras,
sobretudo as de médio e pequeno porte, na elaboração e implementação dos planos municipais e intermunicipais de resíduos sólidos e planos municipais de
gestão integrada de resíduos sólidos.
Plenário do Senado Federal, 17 de Abril de 2013.
– Senador Jader Barbalho, PMDB/PARÁ.
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão despachados à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO
Nº 341, DE 2013
Com base no art. 40, do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro licença dos trabalhos da
Casa no período de 2 a 8 de maio do corrente ano,
por ter sido convidado pelo Embaixador do Chile no
Brasil para participar de reuniões de trabalho entre as
comissões de Relações Exteriores e Defesa Nacional
do Senado Federal Brasileiro, que tenho a honra de
presidir, e da Comissão de Relações Exteriores do Senado do Chile, que se realizarão em Santiago, capital
Chilena, conforme programação anexa.
Comunico nos termos do art. 39, inciso I do mesmo diploma Legal, que estarei ausente do País no período de 2 a 8 de maio do corrente ano.
Brasília, 17 de abril de 2013. – Senador Ricardo Ferraço.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – O requerimento que acaba de ser lido
será encaminhado à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Presidência recebeu, da Câmara dos
Deputados, o Projeto de Lei da Câmara nº 13, de
2013 (nº 7.607/2010, na Casa de origem, do Deputado
José Chaves), que acrescenta parágrafo único ao art.
1º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, caracterizando como essenciais e exclusivas de Estado
as atividades exercidas por Engenheiros, Arquitetos e
Engenheiros-Agrônomos ocupantes de cargo efetivo
no serviço público federal, estadual e municipal.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – O Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2013,
vai às Comissões de Assuntos Sociais; e de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/PSB
– AP) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 28, de
2013 (n° 154/2013, na origem), da Senhora Presidente
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da República, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Sr. Cláudio Mascarenhas Brandão para
exercer o cargo de Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, na vaga reservada a juízes de carreira da
magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria
do Ministro Horácio Raymundo de Senna Pires.
É a seguinte a Mensagem:

19736 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19737

19738 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19739

19740 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19741

19742 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19743

19744 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19745

19746 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19747

19748 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19749

19750 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19751

19752 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19753

19754 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19755

19756 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19757

19758 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19759

19760 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19761

19762 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19763

19764 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – A Srª Senadora Angela Portela enviou
discurso à Mesa para ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendida.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, nesta quinta-feira (19), o
povo da Venezuela, País vizinho de nosso amado Estado de Roraima, assistirá a cerimônia de juramento
do presidente eleito daquele país, o socialista Nicolás
Maduro, vitorioso no processo eleitoral, ocorrido no
último domingo.
Eleito com 7.505.338 votos, o que representa
50,66% do total de participantes do processo eleitoral, Nicolás Maduro deverá dar continuidade ao projeto
iniciado pelo ex-presidente Hugo Chávez, que faleceu
há cerca de um mês, vitimado por um câncer, diagnosticado em maio de 2011.
Na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Venezuela, do Congresso Nacional, venho
externar os sentimentos de satisfação dos membros
deste grupo político e diplomático, com o fortalecimento
da democracia naquele país vizinho.
A oposição, é bem verdade, está a dizer que o
processo eleitoral não é legítimo e que sob esta alegação insiste em não reconhecer a vitória de Nicolás
Madura. Mas isso é normal em processos de disputas
que são altamente acirradas e politizadas, como foi o
caso da Venezuela.
Mesmo assim, a legitimidade das eleições naquele país se mantém intocável. Extremamente acirrada,
a votação de domingo teve seu resultado legalmente
reconhecido por observadores internacionais que expressaram por escrito suas opiniões acerca da lisura
do pleito eleitoral venezuelano. Desta forma, legitimada e reconhecida, a disputa eleitoral da Venezuela, é
a prova cabal de que as instituições e a democracia
estão fortalecidas naquele país.
Para nós, as manifestações tanto de apoiadores
de Nicolás Maduro quanto dos que são contrários ao
seu projeto, são demonstrações de que, ao contrário
do que pregam setores anti-chavismo, a democracia
prevalece na Venezuela.
De outro modo, entendemos que ao eleger Nicolás Maduro para presidir a Venezuela, o povo colocou o país na direção correta, mais uma vez. Como
se sabe, o candidato vitorioso não é o que se poderia
classificar de um “desconhecedor da máquina administrativa” de seu país.
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Candidato que concorreu o pleito de domingo na
condição de presidente em exercício, Nicolás Maduro
tem sobre si um histórico de militância vivida na Liga
Socialista, uma organização política revolucionária,
embrião do Partido Socialista Unido da Venezuela
(PSUV). Durante a década de 1990, Nicolás Maduro
integrou o MVR, partido pelo qual participou da campanha eleitoral de 1998, que elegeu Hugo Chávez
presidente da Venezuela.
Amigo de Hugo Chávez desde 1992, quando o
ex-presidente foi preso sob a acusação de tentativa
de golpe, Nicolás Maduro fez soar sua voz em favor
da libertação do líder político que deu demonstrações
de seu comprometimento com o povo de seu país, e
que protagonizou o processo de integração da América Latina.
Desta forma, nobres colegas, o principal confidente do seu antecessor, é um ex-motorista de ônibus,
que antes foi deputado por duas vezes, chanceler e
ex-vice-presidente da República.
É, portanto, diante deste histórico de lutas populares de Nicolás Maduro, que vimos externar nossas
felicitações pela sua vitória. Para nós, a vitória de Nicolas Maduro é importante, também, para a integração
da América Latina, pois propiciará maior aproximação
do Brasil e da Argentina e assim como o ingresso da
Venezuela no Mercosul.
Era o que tinha a falar hoje. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Não havendo mais oradores inscritos, a
Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às
Srªs Senadoras e aos Srs. Senadores que constará
da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se
amanhã, às 14 horas, a seguinte
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 4, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 589, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão n° 4, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre o parcelamento de débitos com
a Fazenda Nacional relativos às contribuições
previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis n°s 8.212, de 24 de julho de 1991,
9.715, de 25 de novembro de 1998, 11.828,
de 20 de novembro de 2008, 10.522, de 19 de
julho de 2002, 10.222, de 9 de maio de 2001,
12.249, de 11 de junho de 2010, 11.110, de
25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil, 6.404,
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de 15 de dezembro de 1976, 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, 6.015, de 3I de dezembro
de 1973, e 9.514, de 20 de novembro de 1997;
e revoga dispositivo da Lei n” 12.703, de 7 de
agosto de 2012 (proveniente da Medida Provisória n” 589, de 2012).
Parecer sob n° 8, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Senador Romero Jucá (PMDB/RR) e
Relator Revisor: Deputado João Magalhães
(PMDB/MG), favorável, nos termos do Projeto
de Lei de Conversão n” 4, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 8.2.2013)
Prazo final prorrogado: 23.4.2013
2
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 5, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória n° 594, de 2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão n° 5, de 2013, na forma do texto aprovado na Câmara dos Deputados, que
altera a Lei n° 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 e em
projetos de infrae.strutura logística direcionados a obras de rodovias e ferrovias objeto de
concessão pelo Governo federal; altera a Lei
n° 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 n° 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;
altera as Leis n°s 12.487, de 15 de setembro
de 2011, 9.718, de 27 de novembro de 1998,
e 11.491, de 20 de julho de 2007; prorroga os
prazos previstos nas Leis n°s 12.249, de 11
de junho de 2010, e 11.941, de 27 de maio
de 2009 (proveniente da Medida Provisória
n” 594, de 2012).
Parecer sob n° 9, de 2013, da Comissão Mista,
Relator: Deputado Leonardo Quintão (PMDB/
MG); e Relator Revisor: Senador Ivo Cassol
(PP/R0), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão n° 5, de 2013, que oferece.
(Lido no Senado Federal no dia 16.4.2013)
(Sobrestando a pauta a partir de 3.3.2013)
Prazo final prorrogado: 16.5.2013
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3
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 117, DE 2012
(Em regime de urgência,
nos termos do Requerimento n° 280, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 117, de 2012 (n° 7.330/2010, na
Casa de origem) de iniciativa da Presidência
da República, que dá nova redação ao art. 9’
da Lei n() 11.803, de 5 de novembro de 2008.
Pareceres favoráveis, sob n°s 207, de 2013,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador Eduardo
Suplicy; e 208, de 2013, de Assuntos Econômicos, Relator: Senador Humberto Costa, com
a Emenda n° 1-CAE, que apresenta.
4
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 84, DE 2013
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do parágrafo único do art. 353
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 84, de 2013 (apresentado
como conclusão do Parecer n° 209, de 2013,
da Comissão de Assuntos Econômicos, Relator ad hoc: Senador Humberto Costa), que
aprova a Programação Monetária para o primeiro trimestre de 2013.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob n° 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.
6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
89, de 2011, tendo como primeiro signatário
o Senador Walter Pinheiro, que acrescenta §
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2° 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,
111, I; devem comparecer a essa Casa, anualmente, para prestar contas de suas atividades
nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob n° 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 86, DE 2011
(Incluído em Ordem do Dia,
nos termos do Requerimento n° 176, de 2013)
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição n°s 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 6” Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda n° 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 n°s
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento n° 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal
Regional Federal da 6° Região, com sede em
Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob n° 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
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Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda n° 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 n°s 46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição n°s 86, de 2011; e 46 e 61, de 2012)
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do Requerimento n° 176, de 2013)
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 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 n° 101, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda n° 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 n°s
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
10
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
n° 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 n° 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda n° 1 # CCJ (substitutivo), que oferece.
11
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 101, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 101, de 2008 (n° 6.039/2005,
na Casa de origem, do Deputado Paulo Ru-
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bem Santiago), que institui o Dia Nacional do
Engenheiro de Pesca a ser comemorado na
data de 14 de dezembro.
Parecer favorável, sob 110 510, de 2009, da
Comissão de Educação, Cultura e Esporte,
Relator ad hoc: Senador Marco Maciel.
12
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 102, DE 2008
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n° 102, de 2008 (n° 6.046/2005, na
Casa de origem, do Deputado Gonzaga Patriota), que institui o Dia Nacional dos Agentes
de Autoridade de Trânsito.
Parecer favorável, sob n” 64, de 2009, da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, Relator ad hoc: Senador Sérgio Zambiasi.
13
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 60, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado n° 60, de 2010, do Se-
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nador Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Dinamarca e dá outras
providências.
Pareceres favoráveis, sob n°s 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.
14
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N” 61, DE 2010
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução do Senado n° 61, de 2010, do Senador
Eduardo Azeredo, que institui o Grupo Parlamentar Brasil-Sérvia e dá outras providências.
Pareceres favoráveis, sob n°s 105 e 106, de
2011, das Comissões de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator ad hoc: Senador
Al Iredo Cotait; e Diretora, Relatora: Senadora
Marta Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (João Capiberibe. Bloco/
PSB – AP) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 18 minutos.)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19831

19832 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19833

19834 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19835

19836 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19837

19838 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19839

19840 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19841

19842 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19843

19844 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19845

19846 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19847

19848 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19849

19850 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19851

19852 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19853

19854 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19855

19856 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19857

19858 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19859

19860 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19861

19862 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19863

19864 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19865

19866 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19867

19868 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19869

19870 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quinta-feira 18 19871

19872 Quinta-feira 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Abril de 2013

Abril de 2013
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