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Legislativo nºs 91 a 102, de 2013, perante a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. As matérias serão apreciadas
terminativamente. ..................................................
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Líder – Defesa de maior celeridade na aprovação,
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autoriza a criação de Colégio Militar em Boa Vista
e Rio Branco. .........................................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Solicitação
de maior agilidade na tramitação de projetos de lei
que tratam do cumprimento das penas dos crimes
cometidos por menores. ........................................
SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Indignação com o aumento do custo da construção de
estradas de ferro no Brasil ....................................
SENADOR ROMERO JUCÁ – Apelo para
a votação, na Câmara dos Deputados, da medida
provisória que regulamenta a situação dos portos
brasileiros; e outro assunto. ...................................
SENADOR ALVARO DIAS – Indignação com
a recepção, pelo Governo Federal, do Sr. Nicolás
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Maduro como Presidente da Venezuela; e outros
assuntos. ...............................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Congratulações ao Embaixador Roberto Azevêdo por sua
eleição para Diretor-Geral da Organização Mundial
do Comércio...........................................................
SENADOR CASILDO MALDANER – Considerações sobre o setor turístico brasileiro; e outro
assunto. .................................................................
SENADOR WALTER PINHEIRO – Preocupação com a questão dos investimentos em infraestrutura no País....................................................
1.2.5 – Fala da Presidência (Senador Renan Calheiros)
Sobre os 100 dias de gestão da atual Mesa
do Senado Federal. ...............................................
1.2.6 – Comunicação da Presidência
Designação de comissão formada pelos Senadores Pedro Simon, Vital do Rêgo, Francisco Dornelles, Lindbergh Farias, Eduardo Lopes e Ruben
Figueiró, para representarem o Senado Federal na
Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro,
quando da visita do Papa Francisco. .....................
1.3 – ORDEM DO DIA .................................
1.3.1 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária ......................................................................
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA
1.4.1 – Ofício do Ministro de Estado de Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Nº 76/2013, solicitando dilatação do prazo
para prestar informações em resposta aos Requerimentos nºs 1.099 a 1.102, de 2012, todos de autoria do Senador Aécio Neves. ..............................
1.4.2 – Discursos
SENADOR VITAL DO RÊGO – Cumprimentos
à diplomacia brasileira pela eleição do Embaixador
Roberto Azevêdo para o cargo de Diretor-Geral da
OMC; e outro assunto. ...........................................
1.4.3 – Recursos
Nº 6, de 2013, interposto no prazo regimental, para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de
Lei do Senado nº 123, de 2013. ............................
Nº 5, de 2013, interposto no prazo regimental,
para apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei
da Câmara nº 132, de 2012...................................
1.4.4 – Comunicação da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Lei do Senado nº 123, de 2013; e ao
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012. ..........
1.4.5 – Discursos (continuação)
SENADOR JAYME CAMPOS – Críticas à gestão da saúde pública no Estado do Mato Grosso....
SENADOR EDUARDO LOPES, como Líder –
Defesa da construção de hotéis na região de Joá,
no Estado do Rio de Janeiro; e outro assunto. ......
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1.4.6 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 415, de 2013, de autoria do
Senador Antonio Carlos Valadares. Aprovado. ....
Requerimento nº 416, de 2013, de autoria do
Senador Casildo Maldaner. Aprovado. .................
1.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR RODRIGO ROLLEMBERG – Satisfação pela eleição do brasileiro Roberto Azevêdo
para o cargo de Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) e exposição dos desafios
a serem enfrentados no âmbito do comércio internacional. ................................................................
SENADOR VALDIR RAUPP – Preocupação
com o andamento das obras em rodovias e pontes
no Estado de Rondônia. ........................................
SENADOR RANDOLFE RODRIGUES, como
Líder – Defesa dos projetos apresentados por S.
Exª que visam a ampliar a licença-maternidade e
a licença-paternidade. ...........................................
1.4.8 – Leitura de requerimentos
Nº 417, de 2013, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti, solicitando informações ao Ministro de Estado das Relações Exteriores.............
Nº 418, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de pesar pelo
falecimento do ex-Governador do Estado do Acre,
Orleir Cameli..........................................................
Nº 419, de 2013, de autoria do Senador Paulo
Davim, solicitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 193, de 2011; e 426, de
2012.......................................................................
Nº 420, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 26, de 2013, com os Projetos de
Lei da Câmara nºs 99, 103 e 128, de 2007; 74, 135,
165, 172 e 198, de 2008; e 48, de 2009; e com os
Projetos de Lei do Senado nºs 71, 192, 201, 222,
257, 383, 401, 462 e 550, de 2007; e 202, 253, 280
e 426, de 2008.......................................................
Nº 421, de 2013, de autoria do Senador
Wellington Dias, solicitando a oitiva da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 101, de 2012. ................
1.4.9 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 171, de 2013,
de autoria do Senador Eduardo Lopes, que altera
a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto
da Criança e do Adolescente), para dispor sobre o
apadrinhamento legal. ...........................................
Projeto de Lei do Senado nº 172, de 2013
– Complementar, de autoria do Walter Pinheiro,
que regulamenta o disposto no art. 156, § 3º, I, da
Constituição Federal, para fixar a alíquota mínima do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.....
Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2013 –
Complementar, de autoria do Eduardo Amorim, que
autoriza, com base no parágrafo único do art. 22
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e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal,
os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre as
matérias que especifica. ........................................
1.4.10 – Mensagens da Presidente da República
Nº 159/2013, na origem, restituindo os autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº 2, de 2013
(proveniente a Medida Provisória nº 586, de 2012), sancionado e transformado na Lei nº 12.801, de 2013. .
Nº 160/2013, na origem, restituindo os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2012,
sancionado e transformado na Lei nº 12.802, de
2013.......................................................................
Nº 161/2013, na origem, restituindo os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2013, sancionado e transformado na Lei nº 12.803, de 2013. .
Nº 162/2013, na origem, restituindo os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 5, de 2013, sancionado e transformado na Lei nº 12.804, de 2013. .
Nº 175/2013, na origem, restituindo os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 15, de 2011,
sancionado e transformado na Lei nº 12.807, de
2013.......................................................................
1.4.11 – Comunicações
Da Comissão de Assuntos Econômicos, de
que foi dado conhecimento aos membros daquele
Órgão técnico do inteiro teor dos Avisos nºs 15 e
17/2013, com posterior envio ao Arquivo (Ofícios
nºs 70 e 71/2013). .................................................
Do Senador Benedito de Lira, da impossibilidade de comparecimento de S. Exª às obras de
Transposição do Rio São Francisco, em 19 de abril
último (Ofício nº 78/2013). ....................................
1.4.12 – Parecer
Nº 352, de 2013, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Resolução nº 1,
de 2013..................................................................
1.4.12 – Comunicações da Presidência
Abertura do prazo de cinco dias úteis para
apresentação de emendas, perante a Mesa, ao
Projeto de Resolução nº 1, de 2013, cujo parecer
foi lido anteriormente. ............................................
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Resolução nº 30, de 2013..............................................
1.4.13 – Aviso do Tribunal de Contas da
União
Nº 1.012/2013, na origem, registrando recebimento dos ofícios, do Congresso Nacional, dos
Relatórios de Contas Públicas referentes ao exercício de 2012. ........................................................
1.4.14 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR BLAIRO MAGGI – Homenagem
pelo transcurso, hoje, dos 265 anos do Estado de
Mato Grosso. .........................................................
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SENADORA ANGELA PORTELA – Reflexões
a respeito da situação dos trabalhadores em vista
do Dia Internacional do Trabalho. ..........................
1.5 – ENCERRAMENTO..............................
2 – PARECER
Nº 15, de 2013-CN, da Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória
nº 601, de 2012, que altera as Leis nº 12.546, de
14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários
para as Empresas Exportadoras – Reintegra, e
para desonerar a folha de pagamentos dos setores
da construção civil e varejista; nº 11.774, de 17 de
setembro de 2008, que reduz as alíquotas das contribuições de que tratam os incisos I e III do caput
do art.22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, que dispõe
sobre o patrimônio de afetação de incorporações
imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho de 2011; e
nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação de
receitas federais deduzir o valor da remuneração
dos serviços de arrecadação da base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins; e dá outras providências. .............
3 – AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL, SENADOR RENAN
CALHEIROS, EM 9.5.2013 ...................................
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Ata da 67ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 9 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Jayme Campos, da Srª Ana Amélia
e do Sr. Sérgio Souza

(Inicia-se a sessão às 14 horas e encerra-se
às 19 horas e 32 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.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, os seguintes Projetos de Decreto Legislativo:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 91 a
102, de 2013, em conformidade com o inciso III do
art. 91 do Regimento Interno, serão apreciados terminativamente pela Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática, onde poderão
receber emendas pelo prazo de cinco dias úteis, nos
termos do art. 122, II, “c”, da Norma Interna.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 413, DE 2013
Requeiro, na forma do disposto no art. 258 do
Regimento Interno do Senado Federal, que passem a
tramitar em conjunto a Proposta de Emenda à Constituição nº 8, que altera as alíneas a e b do inciso I
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do art. 96 da Constituição Federal, para determinar
a realização de eleições diretas para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente dos Tribunais dos Estados e dos Tribunais Regionais Federais e assegurar
a participação dos juízes vitalícios, e a Propostas de
Emenda à Constituição nº 15, que altera o art. 96 da
Constituição Federal para dispor sobre a eleição dos
órgãos diretivos dos Tribunais de segundo grau, ambas de 2012, por disporem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 414, DE 2013

REQUERIMENTO Nº 416, DE 2013

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, tendo em vista a inobservância do disposto
no § 1º do art. 48 do Regimento Interno do Senado,
requeiro, na forma do art. 258 do Regimento Interno do
Senado Federal, que passem a tramitar em conjunto
o Projeto de Lei Complementar nº 124, de 2013, e
o Projeto de Lei Complementar nº 170, de 2012, por
disporem sobre a mesma matéria.

Senhor Presidente,
Requeiro licença para ausentar-me dos trabalhos
desta Casa, nos termos do art. 40 do Regimento Interno
do Senado Federal, no período de 19 a 23 de maio de
2013, para representar o Senado Federal na delegação
brasileira com representantes de diversos setores da
Administração Pública, no 4º Encontro da Plataforma
Global de Redução de Riscos e Desastres, a realizar-se em Genebra, Suíça, com ônus para esta Casa.
Brasília, 9 de maio de 2013. – Senador Casildo
Maldaner.

Justificação
Em consonância ao Regimento Interno do Senado, após a leitura do Projeto de Lei Complementar
nº 124, de 2013, o Presidente deveria ter observado a
existência do Projeto de Lei Complementar nº 170,
de 2012, matéria análoga e conexa em tramitação na
Casa, hipótese em que o Regimento Interno do Senado, determina a tramitação conjunta das matérias.
Os projetos acima citados têm como objetivo fundamental regular a forma como isenções, incentivos e
benefícios fiscais relacionados ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação serão concedidos e
revogados.
Portanto, as proposições versam sobre tema comum, havendo em curso no Senado duas proposições
regulando a mesma matéria. Justifica-se, por conseguinte, o presente pedido de apensamento que, em última
instância, obedeceria à lógica da economia processual.
Sala das Sessões, – Senador Ricardo Ferraço.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será publicado e incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 415, 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 do Senado Federal,
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, no dia 13 de maio do
corrente ano, na cidade do Rio de Janeiro, a fim de
verificar, in loco, o andamento das obras do estádio
do Maracanã e as demais ações de preparação para
a realização dos eventos esportivos.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2013. – Senador
Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.

A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos vão
à publicação e serão votados oportunamente.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Peço a
palavra pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, tem a palavra o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta, peço para
ser inscrito para fazer uma comunicação inadiável.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito. V. Exª é o primeiro inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O Senador
Eunício vai falar como Líder. Então, S. Exª fala como
Líder, e eu falo, na sequência, para fazer uma comunicação inadiável, se V. Exª assim entender.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Espero, primeiro, a manifestação do Sr. Líder
aqui, Senador Paim. V. Exª é o primeiro inscrito.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado, Srª Presidenta.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora Ana
Amélia, Presidente desta sessão, eu gostaria que V.
Exª me inscrevesse como Líder do PMDB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, Senador Eunício Oliveira,
pela Liderança do PMDB. V. Exª é o primeiro inscrito
no horário dedicado à Liderança.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB –
RR. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, solicito
a V. Exª minha inscrição como Líder. A autorização do
Partido já está a caminho.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª está inscrito, é o segundo orador inscrito
para falar pela Liderança. V. Exª falará pela Liderança
do PTB, Senador Mozarildo Cavalcanti.
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Com a palavra o primeiro orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró.
Em seguida, em permuta com o Senador Paulo
Paim, falará o Senador Eunício Oliveira.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Srª Presidente, é um prazer muito grande tê-la
na Presidência desta Casa.
Srªs e Srs. Senadores, vim à tribuna para falar de
dois assuntos. O primeiro é sobre o valor de uma vaia.
Ninguém gosta de ser vaiado, quanto mais quando se trata da chefe máxima da Nação. É desrespeito
ou reclamação democrática? Fico com a segunda hipótese ante o gesto compreensivo da própria primeira
mandatária, pois bastou uma semana da sonora vaia
que a Senhora Presidente Dilma Rousseff tomou dos
produtores rurais, em Campo Grande, para que o Executivo finalmente tomasse uma postura mais efetiva
em relação à questão indígena.
Entendo como acertada a intervenção nos trabalhos conduzidos pela Funai. Já não era sem tempo que
houvesse a determinação de encaminhar para outros
órgãos de maior credibilidade e competência a análise
a respeito dos estudos da Funai sobre a demarcações
de terras indígenas. Afinal de contas, a Funai tem como
função precípua a defesa dos interesses dos índios.
Mas será que o trabalho está ocorrendo a contento?
Por que, então, vemos tantos conflitos eclodindo em
diversos Estados brasileiros?
Até segunda ordem, ficaram suspensos os processos de delimitação de terrenos no Paraná, Estado
da então Ministra Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann.
Coincidência? Ela garantiu que sim, em audiência pública na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Disse que, logo, logo, sairão os resultados
dos estudos realizados em Mato Grosso do Sul, em
Mato Grosso, em Santa Catarina, no Rio Grande do
Sul, e por aí vai.
Daí a esperança de todos os produtores rurais de
Estados que passam por situações de conflitos iminentes ou já conflagrados: o Governo também vai suspender os processos de demarcação nas demais regiões,
até segunda ordem, ou seja, até que sejam finalizados
os estudos da Embrapa e dos Ministérios designados
para fazerem a análise e o parecer a respeito.
O assunto é muito complexo, envolve inúmeros
interesses de ambos os lados. No entanto, somos todos
brasileiros e queremos paz no campo para produzir e
preservar o meio ambiente, bem como para respeitar
a cultura indígena. Imagino que a esse respeito haja
consenso, é claro que dentro do limite do aceitável,
sem dar asas ao interesse de ONGs, muitas internacionais, cujo interesse vai além do bem-estar das
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populações indígenas e da autonomia e soberania da
Nação brasileira.
O que temos visto nessa questão é um certo jogo
de empurra entre Executivo e Judiciário. Um diz que
não pode fazer nada enquanto o outro não agir. Foi
isso o que ouvi, em mais de uma ocasião, da Ministra
Gleisi, que respeito muito.
Fica, então, uma pergunta: se para o Governo
Federal tomar uma decisão a respeito das reservas
indígenas é preciso esperar a decisão do Supremo
Tribunal Federal e se o Supremo só pode levar o processo adiante após a indicação do novo Ministro que
receberá o processo, por que, então, a Senhora Presidente Dilma protela tanto para indicar um nome?
Do que ouvi da Ministra Gleisi ontem, na Câmara dos
Deputados, ficaram essas indagações.
Srª Presidente, agora, passarei a outro assunto
que considero também de relevante importância.
Colhi de uma das personalidades mais eminentes do mundo jurídico de meu Estado, o Dr. Leonardo
Furtado Loubet, advogado tributarista, cujo prestígio
ultrapassa as lides de Mato Grosso do Sul, conceitos que bem situam as atividades do agronegócio no
contexto de nossa legislação tributária e me honro por
trazê-los a lume neste plenário,
É antiga, em nosso País, a noção de que a verdadeira vocação brasileira é a agricultura, a noção
de que somos – entre aspas – “o celeiro do mundo”,
uma ideia que povoa o imaginário do Brasil desde o
descobrimento, quando Caminha comunicou ao rei de
Portugal que, embora não tivessem encontrado ouro
ou prata, a terra em si era de muitos bons ares e que,
nas palavras de Caminha – abrem-se aspas –, “em tal
maneira é graciosa, que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”.
Com a perspectiva que nos foi dada por mais de
cinco séculos de história, podemos hoje afirmar que o
Brasil é muito mais que sua agricultura. Mas não podemos negar que o campo foi, durante muito tempo,
a espinha dorsal da economia brasileira. E tampouco
negamos que, até hoje, o agronegócio compõe parte substancial do montante da riqueza produzida em
nosso País.
De fato, o agronegócio representa cerca de um
quarto do PIB brasileiro, com um crescimento médio
de 3,6% ao ano. Somos o País líder em produtividade
agrícola na região da América Latina e Caribe. Enquanto
as áreas produtivas em outros países estão chegando
aos seus limites, o Brasil ainda tem muito a crescer.
Nossa produção de grãos, por exemplo, deve crescer
22% até 2022, segundo estimativas. A produção de
carne de frango deve crescer mais ainda, com cerca
de 4% ao ano de crescimento pelos próximos anos.
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Em outras palavras, somos uma potência agropecuária. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, de café, de carne bovina, de açúcar, de feijão e de
maracujá, entre outros. Neste ano, é quase certo que
o País se tornará o maior produtor de soja do mundo.
Já somos os maiores exportadores desse grão, assim
como da laranja, do café, da carne de ave e do açúcar.
A balança comercial brasileira é fortemente dependente do agronegócio para se manter positiva,
tendo o agronegócio contribuído com US$95,8 bilhões
dos US$242,6 bilhões que o Brasil exportou em 2012.
Entretanto, apesar da função estratégica que o agronegócio desempenha na economia brasileira, o Governo
Federal não cumpre sua missão de realizar os investimentos necessários para que nossa produção possa
ser escoada de forma rápida e barata.
Recentemente, a mídia nacional informou que a
malha ferroviária, que poderia resolver esse gravíssimo
problema, está emperrada na burocracia governamental, está atolada na falta de estudos e de projetos, está
manchada pelas suspeitas de obras superfaturadas,
as quais estão sendo objeto de investigação pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
De que adianta os nossos produtores rurais investirem pesado em tecnologia da porteira para dentro,
viabilizando safras recordes, se, da porteira para fora,
o Poder Público não faz o mínimo que dele se espera,
que é construir estradas e ferrovias adequadas? Como
superar os gravíssimos problemas dos portos brasileiros, que não conseguem dar vazão à demanda, que
atrasam o cumprimento de contratos, levando, inclusive, ao cancelamento de grandes compras de grãos,
como fizeram recentemente os chineses?
É por isso que não tenho dúvida em afirmar o
seguinte: o Senado da República deve se preocupar,
e muito, com o agronegócio. Cabe aos membros desta
Casa velar diuturnamente por esse tão relevante setor
econômico, pois sem ele o Brasil sucumbiria.
Ouço V. Exª com muito prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Senador Ruben Figueiró, na verdade, quero fazer um
aparte relativo à primeira parte de seu pronunciamento.
(Soa a campainha.)
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (Bloco/PTB – RR) –
Quero dar o depoimento aqui de que fui presidente da
comissão temporária externa do Senado que estudou
a questão da demarcação de uma reserva indígena
no meu Estado, a Raposa Serra do Sol, com 1,7 milhão de hectares, e que também estudou o caso da
Reserva Roosevelt, em Rondônia, de outra reserva
em Mato Grosso e ainda de outra em Santa Catarina.
Na verdade, nós propusemos um relatório – o Relator
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foi o Senador Delcídio do Amaral – que contemplava
a forma de demarcação adequada. Também tenho
uma emenda constitucional que estabelece que esse
processo de demarcação passe pelo Senado Federal
para análise. Não é que o Senado vai assumir as funções de demarcação etc., mas o Senado analisará o
processo. Como disse V. Exª, isso não deve ficar só
no âmbito do Executivo. Já é um avanço o que V. Exª
falou, mas, de qualquer forma, é preciso, de fato, que
nós, que representamos os Estados, possamos nos
debruçar sobre as conveniências, demarcar aquilo que
for legítimo e não demarcar aquilo que não for legítimo.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Muito obrigado pelo esclarecedor aparte de V. Exª.
Eu quero só dizer a V. Exª uma coisa. Eu tive duas
oportunidades de ouvir a Ministra Gleisi Hoffmann, que
me inspirou confiança. Eu tenho absoluta convicção
de que o Governo da República, pela orientação que
a Ministra Glesi nos passou, vai iniciar o processo de
atendimento das nossas justas reivindicações, estabelecendo a confraternização nos campos, que é o
nosso grande objetivo.
Muito obrigado pelo aparte de V. Exª.
Srª Presidente, vou adiantar um pouco o meu
pronunciamento, para atender às recomendações do
Regimento e à benevolência de V. Exª.
Reconheço, Srª Presidente, que avanços foram
feitos nesse tema, mas ainda há muito a progredir, na
medida em que ainda vigoram graves distorções que
oneram a cadeia produtiva.
Não se discute a função social que, em última
análise, a arrecadação de tributos gera para o País.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS) –
Sem a atividade tributária, não existiriam os recursos
necessários a serem aplicados na educação, na saúde,
na segurança pública, na previdência social, no serviço
público e nos investimentos indispensáveis ao Brasil.
Srª Presidente, vou pular alguns trechos do meu
pronunciamento, mas espero que V. Exª determine a
inserção em ata da íntegra do meu discurso.
A diferença entre a cura e a intoxicação é a dose
do remédio. Se o exercício da tributação, em si mesmo, não é algo ruim, o exercício abusivo dessa função
estatal é inegavelmente desastroso.
No caso dos tributos que incidem sobre o agronegócio, acontece a mesma coisa. No caso das contribuições ao PIS e à Cofins, por exemplo, a Constituição brasileira determina que competiria à lei definir os
“setores da atividade econômica” para os quais essas
contribuições deveriam ser “não cumulativas”.
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Ainda sobre o PIS e a Cofins, que repercutem
no agronegócio,...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...chamo a atenção para o fato de que, no modelo
anterior, as alíquotas eram de 0,65% e de 3%, respectivamente, somando 3,65% no total. Agora, no novo
regime, essas alíquotas foram elevadas para 1,65% e
para 7,6%, atingindo a soma de 9,25% no total.
Srª Presidente, eu gostaria de me alongar, sinceramente, sobre essa questão tributária, mas me aterei
a mais algumas palavras, dizendo que essas considerações que acabo de fazer são baseadas basicamente
em um trabalho realizado por um jovem tributarista do
meu Estado, o Dr. Leonardo Loubet, que fez um estudo
profundo a respeito dessa questão.
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– Esse estudo, que deve ser levado em consideração
pelas autoridades tributárias do nosso País, traz o título “A tributação federal no agronegócio”.
Muito mais poderia ser dito sobre esse importante tema da Nação. No entanto, antes que meu tempo
se esgote – aliás, já está esgotado –, quero reiterar a
V. Exªs que devemos nos preocupar, e muito, repito,
com o agronegócio...
(Soa a campainha.)
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS)
– ...fiscalizando as atividades do Poder Público, de tal
modo que esse estratégico segmento da atividade econômica possa receber o tratamento e o respeito que
merece, como V. Exª acaba de me conceder.
Muito obrigado, Srª. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, vim à tribuna falar de
dois assuntos. O primeiro é sobre o valor de uma vaia.
Ninguém gosta de ser vaiado. Quanto mais quando se trata da chefe máxima da Nação. Desrespeito ou
reclamação democrática. Fico com a segunda hipótese,
ante o gesto compreensivo da própria mandatária. Pois
bastou uma semana da sonora vaia que a presidente
Dilma Rousseff tomou dos produtores rurais em Campo
Grande, para que o Executivo finalmente tomasse uma
postura mais efetiva em relação à questão indígena.
Entendo como acertada a intervenção nos trabalhos conduzidos pela Funai. Já não era sem tempo
que houvesse a determinação de encaminhar para
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outros órgãos – de maior credibilidade e competência
– a análise a respeito dos estudos da Funai sobre a
demarcações de reservas indígenas. Afinal de contas, a Funai tem como função precípua a defesa dos
interesses dos índios. Mas será que o trabalho está
ocorrendo a contento? Por que então vemos tantos
conflitos eclodindo em diversos estados brasileiros?
Até segunda ordem, ficaram suspensos os processos de delimitação de terrenos no Paraná, estado
da ministra chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Coincidência? Ela garantiu que sim em audiência pública na
Comissão de Agricultura da Câmara. Disse que logo,
logo, sairão os resultados dos estudos realizados no
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e por aí vai.
Daí, a esperança de todos os produtores rurais
de estados que passam por situações de conflitos
iminentes ou já conflagrados: o governo também vai
suspender os processos de demarcação nas demais
regiões, até segunda ordem. Ou seja, até que sejam
finalizados os estudos da Embrapa e dos ministérios
a respeito.
O assunto é muito complexo, envolve inúmeros
interesses de ambos os lados. No entanto, somos todos
brasileiros e queremos paz no campo para produzir e
preservar o meio ambiente, bem como para respeitar
a cultura indígena. Imagino que a este respeito haja
consenso, claro que dentro do limite do aceitável,
sem dar asas aos interesses de ONGs, muitas internacionais, cujo interesse vai além do bem estar das
populações indígenas e da autonomia e soberania da
Nação brasileira.
O que temos visto nesta questão é um certo jogo
de empurra entre Executivo e Judiciário. Um diz que
não pode fazer nada enquanto o outro não agir. Foi
isso que ouvi, em mais de uma ocasião, da ministra
Gleisi, a quem respeito muito.
Fica então a pergunta: se para o governo federal
tomar uma decisão a respeito das reservas indígenas
é preciso esperar a decisão do STF, e se o Supremo
só pode levar o processo adiante após a indicação do
novo ministro (que receberá o processo) por que então
a presidente Dilma protela tanto para indicar um nome?
Do que ouvi da ministra Gleisi ontem na Câmara dos
Deputados, ficaram estas indagações.
Sr. Presidente, agora passo ao segundo assunto
que trago a esta Tribuna:
Colhi de uma das personalidades mais iminentes do mundo jurídico de meu Estado, o Dr. Leonardo
Furtado Loubet, advogado tributarista, cujo prestígio
ultrapassa as lides de Mato Grosso do Sul, conceitos
que bem situam as atividades do agronegócio no con-
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texto de nossa legislação tributária e que me honro a
trazer a lume neste Plenário.
É antiga, em nosso país, a noção de que a verdadeira vocação brasileira é a agricultura; a noção de
que somos o “celeiro do mundo”: uma idéia que povoa
o imaginário do Brasil desde o descobrimento, quando
Caminha comunicou ao rei de Portugal que, embora
não tivessem encontrado ouro ou prata, a terra em si
era de muitos bons ares, e, nas palavras de Caminha,
“em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”.
Com a perspectiva que nos foi dada por mais de
cinco séculos de história, podemos hoje afirmar que o
Brasil é muito mais que sua agricultura. Mas não podemos negar que o campo foi, durante muito tempo,
a espinha dorsal da economia brasileira. E tampouco
negamos que, até hoje, o agronegócio compõe parte substancial do montante da riqueza produzida em
nosso País.
De fato, o agronegócio representa cerca de um
quarto do PIB brasileiro, com um crescimento médio
de 3,6% ao ano. Somos o país líder em produtividade
agrícola na região da América Latina e Caribe. Enquanto as áreas produtivas em outros países estão
chegando aos seus limites, o Brasil ainda tem muito a
crescer. Nossa produção de grãos, por exemplo, deve
crescer 22% até 2022, segundo estimativas. A carne
de frango deve crescer mais ainda, com cerca de 4%
ao ano de crescimento pelos próximos anos.
Em outras palavras, somos uma potência agropecuária. O Brasil é o maior produtor mundial de laranja, café, carne bovina, açúcar, feijão e maracujá,
entre outros. Neste ano, é quase certo que o País se
tornará o maior produtor de soja do mundo. Já somos
os maiores exportadores desse grão, assim como da
laranja, do café, da carne de ave e do açúcar.
A balança comercial brasileira é fortemente dependente do agronegócio para se manter positiva, tendo
o agronegócio contribuído com 95,8 dos 242,6 bilhões
de dólares que o Brasil exportou em 2012.
Entretanto, apesar da função estratégica que o
agronegócio desempenha na economia brasileira, o
Governo Federal não cumpre sua missão de realizar
os investimentos necessários para que nossa produção possa ser escoada de forma rápida e barata. Recentemente, a mídia nacional informou que a malha
ferroviária que poderia resolver esse gravíssimo problema está emperrada na burocracia governamental,
está atolada na falta de estudos e de projetos, está
manchada pelas suspeitas de obras superfaturadas,
as quais estão sendo objeto de investigação pelo TCU.
De que adianta os nossos produtores rurais investirem pesado em tecnologia da porteira para dentro,

Sexta-feira 10

24639

viabilizando safras recordes, se da porteira para fora
o Poder Público não faz o mínimo que dele se espera,
que é construir estradas e ferrovias adequadas? Como
superar os gravíssimos problemas dos portos brasileiros, que não conseguem dar vazão à demanda, que
atrasam o cumprimento de contratos, levando, inclusive, ao cancelamento de grandes compras de grãos,
como fizeram recentemente os chineses?
É por isso que não tenho dúvida em afirmar o seguinte: o Senado da República deve se preocupar – e
muito – com o agronegócio. Cabe aos membros desta
Casa velar diuturnamente por esse tão relevante setor
econômico, pois sem ele o Brasil sucumbiria.
Falo aqui como representante no Senado do Estado de Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores deste País em grãos e na pecuária.
E é imbuído dessa preocupação que hoje ocupo
a tribuna para me dedicar especialmente à reflexão em
torno da tributação que repercute sobre o agronegócio.
Reconheço, Sr. Presidente, que avanços foram
feitos nesse tema, mas ainda há muito a progredir, na
medida em que ainda vigoram graves distorções que
oneram a cadeia produtiva.
Não se discute a função social que, em última
análise, a arrecadação de tributos gera para o País.
Sem a atividade tributária não existiriam os recursos
necessários a serem aplicados na educação, na saúde, na segurança pública, na Previdência Social, no
serviço público e nos grandes investimentos indispensáveis ao Brasil.
Todavia, a carga tributária brasileira chegou a patamares absurdos. Tudo o que os brasileiros pagam de
tributos, segundo os dados mais recentes da Receita
Federal, já atingiu 35,31% do PIB.
Como não se cansam de alertar os especialistas,
nós temos uma carga tributária de países de primeiro
mundo, mas recebemos em troca serviços públicos
típicos de terceiro mundo.
A diferença entre a cura e a intoxicação é a dose
do remédio. Se o exercício da tributação, em si mesmo, não é algo ruim, o exercício abusivo dessa função
estatal é inegavelmente desastroso.
No caso dos tributos que incidem sobre o agronegócio, acontece a mesma coisa. No caso das contribuições ao PIS e à COFINS, por exemplo, a Constituição brasileira determina que competiria à lei definir os
“setores da atividade econômica” para os quais essas
contribuições deveriam ser “não-cumulativas”.
Contudo, a legislação de regência – as leis de
números 10.637/02 e 10.833/03 –, em vez de elencar
prudentemente que setores econômicos seriam esses,
acabou por adotar como critério de distinção entre o
sistema antigo (cumulativo) e o novo (não-cumulativo)
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a forma de declaração do imposto de renda, se pelo
lucro presumido ou pelo lucro real – o que não guarda
relação alguma com o comando constitucional.
Ainda sobre o PIS e a COFINS que repercutem
no agronegócio, chamo a atenção para o fato de que,
no modelo anterior, as alíquotas eram de 0,65% e 3%,
respectivamente, somando 3,65% no total. Agora, no
novo regime, essas alíquotas foram elevadas para
1,65% e 7,6%, atingindo uma soma de 9,25% no total.
Isso significa, Srs. Senadores, que as empresas
rurais, como as sociedades agropecuárias, estão obrigadas a arcar com quase 10% sobre sua receita bruta,
sobre tudo o que produzem – e isso apenas a título de
PIS e de COFINS, pois ainda são obrigadas a pagar o
imposto de renda, o ITR, o “Funrural”, o ICMS para os
Estados e as contribuições ao INCRA, ao SENAR e à
CNA. Como se vê, é um fardo insuportável.
A principal distorção no que diz respeito ao PIS
e à COFINS é que, quando as pessoas jurídicas que
se dedicam ao agronegócio adquirem insumos de
produtores rurais pessoas físicas (como soja, milho,
cana-de-açúcar, leite ou carne), de acordo com a legislação em vigor elas estão proibidas de tomarem
os créditos respectivos, mas, a despeito disso, estão
obrigadas a pagar essas contribuições com alíquotas
muito mais altas, se estiverem enquadradas no sistema não-cumulativo.
Dá-se com uma mão, concedendo-se o direito
genérico aos créditos, mas se toma com a outra, ao
se vedarem os créditos de pessoas físicas.
O Governo até tentou amenizar esse problema,
mandando para o Congresso Nacional um projeto de lei
que concede “créditos presumidos”, o que acabou sendo aprovado e foi convertido na Lei nº 10.925, de 2004.
Ocorre que essa lei não resolveu efetivamente o problema, porque, ao conceder os tais “créditos
presumidos”, o fez pela metade, não reconhecendo a
integralidade dos créditos gerados. Ora, dar “crédito
presumido parcial”, a meu ver, é a confissão de que
há algo de errado e que necessita ser revisto.
Outro seríssimo problema gira em torno do “Funrural”.
Esse tributo, que surgiu em forma embrionária
na década de 60, já sofreu várias alterações ao longo
dos anos, que lhe retiraram sua identidade.
Quando foi criado, o “Funrural” tinha por objetivo
servir como um fundo para a aposentadoria dos produtores e trabalhadores rurais. Hoje, porém, o “Funrural”
assumiu um papel totalmente diferente – e o que é pior,
muito mais gravoso para quem produz. Na verdade,
boa parte da Previdência dos trabalhadores urbanos
vem sendo custeada pelo suor dos produtores rurais.
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A grande distorção que se constata é que enquanto todas as pessoas do País contribuem para o
INSS a partir de um percentual que pagam aos seus
funcionários, os produtores rurais são obrigados a pagar
não sobre a folha de salários, mas sobre o montante
total de sua produção.
Ou seja, seria o mesmo que cobrar dos engenheiros, dos arquitetos, dos médicos ou dos advogados
não um percentual sobre a folha de salários de seus
colaboradores, e sim uma parte dos seus honorários
– o que já é tributado pelo imposto de renda.
Há, portanto, uma bitributação dos rendimentos
dos produtores rurais. O que a Constituição Federal
determina é que somente o pequeno produtor rural,
justamente por explorar sua atividade no regime de
economia familiar, sem o auxílio de empregados, é
que está obrigado a contribuir a partir de um percentual sobre sua produção. Jamais quis o constituinte
que os médios e grandes produtores rurais fossem
obrigados – como vem acontecendo na atualidade –
a recolher o “Funrural” com base na produção, e não
na folha de salários.
Apenas para que se tenha uma idéia, os agricultores e os pecuaristas estão compelidos a arcar
com 2,3% sobre o total bruto produzido, percentual
que vem se somar aos já pesados custos e despesas
que os produtores têm com financiamentos, insumos,
equipamentos e demais utensílios. Embora o Supremo Tribunal Federal já venha se posicionando desde
2010 contra essa cobrança indevida, o tema ainda é
objeto de várias batalhas nos tribunais entre a Fazenda Nacional e os produtores. Não faz sentido que se
continue a cobrar, compulsoriamente, um tributo que é
um exemplo claro de dupla contribuição, que é injusto,
e que já foi declarado inconstitucional pela mais alta
Corte do País em mais de um caso concreto.
Esses, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, são
somente alguns exemplos dos desafios enfrentados
por quem se dedica a produzir no campo.
E é importante dizer também que os estudiosos têm se dedicado a esse tema, demonstrando a
necessidade de se corrigir essas distorções. Como
exemplo, cito o aprofundado trabalho do advogado e
tributarista Leonardo Furtado Loubet, que em alentado
estudo intitulado “A tributação federal no agronegócio”,
defendido para obtenção do título de Mestre em Direito Tributário perante a PUC/SP, logrou êxito em expor
as agruras dos produtores rurais no que diz respeito
à carga tributária.
Muito mais poderia ser dito à Nação sobre esse
importante tema à Nação. No entanto, antes que meu
tempo se esgote, quero reiterar a Vossas Excelências
que devemos nos preocupar – e muito, repito! – com o
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agronegócio, fiscalizando as atividades do Poder Público, de tal modo que esse estratégico segmento da
atividade econômica possa receber o tratamento e o
respeito que merece.
Muito obrigado, Sr. Presidente, era o que tinha
a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Ruben Figueiró, pela oportunidade do tema.
V. Exª será atendido na forma do Regimento.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eunício Oliveira, em permuta com o Senador Paulo
Paim, pela Liderança do PMDB.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidente.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, senhoras
e senhores que acompanham no meu Estado do Ceará e em todo o Brasil os trabalhos desta Casa, por
meio dos canais de comunicação do Senado Federal,
quero dizer que, nesta semana, tivemos aqui, nesta
Casa, uma jornada de oportunidades e de oportunos
debates sobre a difícil realidade do chamado Pacto
Federativo em nosso País, como vimos, durante a votação, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE),
do Projeto de Resolução de nº 1, que altera as alíquotas interestaduais do chamado Imposto de Circulação
de Mercadorias (ICMS).
Mais uma vez se evidenciaram os legítimos interesses entre o Brasil mais rico, formado pelas Regiões
do Sul e do Sudeste, e o Brasil mais pobre, representado pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Conflitos
que clamam por solução corajosa em busca de um
desenvolvimento mais equilibrado e mais solidário
entre todos os brasileiros.
Desde o primeiro momento procuramos, se não
fazer avançar, ao menos manter as condições que
permitam aos governos dos Estados menos desenvolvidos deste País formular as suas próprias políticas
compensatórias para fazer o seu desenvolvimento.
Considerei, assim, um progresso a aprovação, na
CAE, das emendas de vários Senadores do Nordeste,
especialmente duas emendas, uma da minha autoria
e a outra do Senador José Agripino, que tirou daquele
texto original o perverso equilíbrio, o chamado equilíbrio
entre os Estados ricos e os Estados pobres brasileiros
apenas no papel. E, quando essas emendas foram incorporadas, consideramos um avanço.
A emenda trata do desequilíbrio existente entre
os Estados brasileiros, que permitiu que não mais,
quando mandássemos a mercadoria para os Estados
ricos e quando comprássemos mercadorias dos Estados ricos, o valor do ICMS fosse o mesmo, cobrado
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na questão do crédito. E conseguimos aprovar, em relação à indústria, à agricultura e também ao comércio,
alíquotas diferenciadas entre 4% e 7%.
A minha esperança, Srª Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, é que, no plenário do Senado, continuemos
respeitando o princípio segundo o qual a verdadeira
justiça consiste em prestar atenção ao imperativo de
compensar, pelas fracas condições de competitividade – infraestrutura e mercado –, o outro Brasil, o
Brasil pobre.
Creio, porém, não estar sozinho em minha avaliação de que cabe reconhecer que a solução até agora
encontrada não simplifica o atual labirinto tributário.
No meu entendimento, pelo contrário, parece torná-lo
ainda mais complexo. Complexo, e acrescento, dispendioso para as empresas e custoso para as autoridades arrecadadoras, como já assinalam os secretários
estaduais de Fazenda de ambos os nossos Brasis: o
Brasil rico e o Brasil pobre.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Emaranhado, Srª Presidente, que preocupa, com razão, a equipe econômica e a própria Presidente Dilma.
Sou testemunha de que tanto o Ministério da
Fazenda quanto o Palácio do Planalto estão entre os
que buscam uma solução negociada e a mais republicana possível.
Isso que ficou conhecido, e por alguns batizado,
como guerra fiscal –não entendo assim –, decorre, repito, de uma situação desesperada dos governos dos
Estados, com pouquíssimas condições de competição,
de atrair investimentos produtivos, multiplicadores de
empregos nessas regiões mais pobres. Governos estaduais que precisam apelar para o gerenciamento
seletivo de alíquotas para criar condições mínimas de
competitividade.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Na minha posição de representante do povo do Estado
do Ceará, hoje barbaramente castigado por aquela, Srª
Presidente, que já é considerada a pior estiagem do
último meio século, eu pergunto: como, em sã consciência, ficar contra isso?
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sabemos que a alta dos preços dos gêneros de primeira necessidade é a pior e a mais cruel inimiga do
pobre e uma das mais terríveis ameaças à riqueza
das nações.
Confio na Presidente Dilma, confio na sua equipe,
quando ela afirma que jamais transigirá com a volta da
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inflação neste País. Mesmo assim, conjunturalmente,
vemos que seus efeitos já estão sendo sentidos em
todo o Brasil, particularmente no Nordeste, por causa
da seca.
No caso dos alimentos, por exemplo, em função
da seca, itens que são fundamentais no prato do sertanejo, o feijão ou a farinha de mandioca, acumulam
alta de mais 150%.
Afinal, o gado leiteiro morreu de fome, morreu
de sede ou, na melhor das hipóteses, foi transferido
para pastagens a milhares de quilômetros do Sertão
nordestino.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como é que
um sertanejo, que perdeu sua roça, que viu morrer
seu gado – já concluo, Srª Presidente – e que está na
iminência de ver sua terra leiloada pelo Banco do Nordeste, em razão da sua total impossibilidade de honrar os financiamentos pequenos, que vão de R$1 mil
a R$35 mil, originalmente, como é que ele vai honrar,
se ele não tem hoje o que comer, não tem como viver,
a não ser tirando o sustento da sua própria terra seca?
Repito: ele está vivendo, nos últimos 50 anos, o maior
sofrimento por falta de água de chuva naquela região.
Também pergunto, Srª Presidente, diante desse
contexto de dificuldades, será que vale mesmo a pena
insistir em votar, a toque de caixa, essas alterações do
ICMS, que, como já vimos, complicam a arrecadação,
oneram o empresariado e não beneficiam consumidores neste País?
Defendo e conclamo as Srªs Senadoras e os Srs.
Senadores a me darem mais um tempo para reflexão,
em busca de soluções mais consensuais, mais estruturantes, mais eficazes e duradouras.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE) –
Proponho também, Srª Presidente, para concluir, que,
em vez de formarmos um fundo de desenvolvimento,
chamado Fundo Regional, para compensar essas
chamadas perdas em torno de R$8 bilhões, a União
faça de forma diferente: destine pouco mais de R$2
bilhões. Com pouco mais de R$2 bilhões, nós faremos
a anistia dos micros e dos pequenos produtores do
Nordeste brasileiro, que, repito, não têm como pagar
as suas dívidas no Banco do Nordeste, porque nada
produzem mais. Não produzem milho, não produzem
feijão; o queijo que faziam, a vaca morreu; e não têm
sequer comida para botar na mesa para seus filhos.
Então, é muito mais lógico que, em vez de colocarmos R$8 bilhões nessa chamada compensação –
eu não vejo nenhum Estado brasileiro feliz com essa
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questão da igualdade do ICMS, nenhum Estado; nem
os Estados ricos, que estavam aplaudindo, agora não
aplaudem mais e estão questionando também essa
igualdade do ICMS –, é preferível gastar R$2 bilhões
e salvar várias famílias de brasileiros sofridos, famintos
até, a colocar R$8 bilhões, para não satisfazer, pelo
que vejo, nenhum Estado brasileiro no dia de hoje.
Portanto, Srª Presidente, esse é o meu apelo.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– E defendo mais: devemos buscar soluções estruturantes.
A seca é um fenômeno que nós não temos como
evitar. Nós não temos como combater a seca, mas nós
temos como criar estruturas para convivência com a
seca.
Os países da Europa ficam seis meses debaixo
do gelo e são países ricos. Nós ficamos aqui com um
período de seca e não aprendemos ainda a conviver
com isso. E a proposta que aparece é que, para a solução dos problemas, se transfira o Denocs do Estado
do Ceará e do Nordeste brasileiro para a burocracia
de Brasília.
Srª Presidente, eu agradeço a V. Exa pela paciência.
(Soa a campainha.)
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– E quero dizer, com relação às cobranças que estão
sendo feitas pelo Banco do Nordeste, que, nesta semana, o banco publica o seu balanço e apresenta um
lucro de R$508 milhões. Lucro 62% maior do que o do
ano passado. Que se reverta esse lucro que foi gerado
no Nordeste brasileiro, para salvar as famílias de vários agricultores famintos daquela região, perdoando
suas pequenas dívidas, impossíveis de serem pagas.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Eunício Oliveira, de fato, a situação da
seca é dramática na Região Nordeste, e V. Exa é do
Estado do Ceará. Os relatos são realmente chocantes
a respeito do que está acontecendo ali.
E, de fato, esse fundo de compensação para Estado exportador, como o do meu Estado, o Rio Grande
do Sul, e também do Senador Paulo Paim e do Senador Pedro Simon, nós sabemos que é uma promessa
de Lei Kandir para ressarcir as perdas com isenção
de ICMS na exportação e até hoje não recebemos de
volta. Portanto, isso também não vai acontecer.
Obrigada por levantar este tema, Senador.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pela
ordem, Srª. Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Para me inscrever
para uma breve comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exa está inscrito.
Com a palavra a Senadora inscrita, em permuta com o Senador Inácio Arruda, Vanessa Grazziotin.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Srª Presidenta.
Srªs e Srs. Senadores, Srª Presidenta Senadora
Ana Amélia, no próximo domingo, dia 12, nós estaremos
celebrando o Dia das Mães. Embora não seja uma data
cívica, uma data de Estado, trata-se de um momento
muito importante para as famílias brasileiras, Senador Flexa; famílias que se reúnem para homenagear
a mulher personificada nas mães de cada um de nós.
E é por esse motivo que, como mulher, não poderia
deixar de vir a esta tribuna para dizer algumas palavras
sobre esse dia, sobre as mães, sobres as mulheres, e
homenagear todas as mães do nosso País.
Eu quero, Srª Presidenta, iniciar esta homenagem
às mães homenageando, de forma muito particular, a
minha mãe, que, neste momento, deve estar me assistindo pela televisão, como sempre faz, e como fazem
as mães de todos nós, não é verdade? Então, minha
querida mãe, Nadir, fica aqui, através da senhora, a
minha homenagem a todas as mães brasileiras.
A maternidade é uma das funções mais sagradas,
mais dignas que uma mulher pode exercer. Tanto isso é
verdade que, apesar de todos os avanços sociais que
temos obtido nas últimas décadas, a grande maioria
das mulheres não abdica do direito de ser mãe, de gerar uma nova vida em seu ventre e de tentar contribuir,
assim, para uma sociedade melhor, mas nem sempre
isso é fácil, Srª Presidenta.
A nova condição da mulher na sociedade brasileira lhe impõe grandes desafios. Se, antes, a mulher
podia se dedicar integralmente ao cuidado da família,
ao cuidado dos filhos, hoje as novas tarefas que se lhe
apresentam não permitem mais isso, e, como resultado, a mulher se submete à dupla e até a tripla jornada
de trabalho, mas, nem por isso, abandona os deveres
da maternidade.
Quantas e quantas mães não são obrigadas a
deixar seus filhos com uma vizinha, com os filhos mais
velhos, com uma sobrinha, com uma amiga, para poderem trabalhar e ganhar o sustento de cada dia? Ao
chegarem em casa, já cansadas da labuta diária, ainda
se veem às voltas com os afazeres domésticos e com
o cuidado com os filhos.
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Se a família é estruturada, muitas vezes essa tarefa se torna mais fácil, mais prazerosa, pois a mulher
tem alguém para compartilhar, para dividir as responsabilidades, mas, imaginem, Srª Presidenta, Srªs e Srs.
Senadores, quando se trata de uma mãe solteira, muitas
vezes uma adolescente, que cria sozinha o seu filho,
cria a sua filha, até mesmo sem o apoio dos próprios
pais?! Sem dúvida, a responsabilidade nesses casos
se torna bem maior.
Se temos mães solteiras – o que é uma grande
realidade hoje; o número de famílias dirigidas por mulheres, e só por mulheres, é crescente, cada vez maior,
muito maior do que era no passado –, nós também
não podemos nos esquecer daquelas famílias que são
dirigidas pelos pais. São pais que cumprem sozinhos
as tarefas de pais e de mães.
De acordo com estudo do Ipea publicado em 2009,
cujo título é Retrato das Desigualdades de Gênero e
Raça, o número de famílias monoparentais masculinas,
ou seja, sem a presença física da mãe, também vem
crescendo muito em nosso País, chegando a 3% em
2007, e esse percentual deve estar bem maior agora,
no ano de 2013.
Sem dúvida, um dos motivos para que isso aconteça entre nós é a percepção da importância que a
mulher, a mãe, possui para o equilíbrio do lar, para a
formação e a harmonia da família. Se, desde tempos
imemoriais, a família é considerada a célula mater da
sociedade, como poderíamos pensar numa família sem
uma mãe ou sem alguém que desempenhe o papel
de mãe – seja esse alguém um pai, um avô, uma avó,
ou até mesmo um tio?
Maternidade, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, é proteção, maternidade é carinho, maternidade é colo. Mas é muito mais do que isso, é também
educar, é passar valores, é dar atenção, é conversar,
é contribuir para a formação tanto do homem como da
mulher de amanhã.
Por esse motivo, entendo que a maternidade deve
ser sempre apoiada e amparada pelo Estado brasileiro, em todos os níveis de governo, incentivando o seu
exercício responsável e instituindo políticas públicas
que permitam à mulher compatibilizar a maternidade
com a vida profissional.
Essa é uma das grandes lutas de todas as mulheres brasileiras, porque a sociedade do passado
não é a sociedade do presente. No passado, Senador
Paim, à mulher cabia tão somente a tarefa do cuidado
do lar e da família; hoje, a mulher trabalha fora. Mais
de 40% de tudo o que é produzido no País sai de
mãos femininas. E, apesar disso, quando ela chega
em casa, as tarefas domésticas e o cuidado com os
filhos são quase exclusivas suas, das mulheres e das
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mães brasileiras. E é exatamente por essa razão que
o Estado brasileiro tem que amparar a maternidade. A
maternidade não é só uma responsabilidade da mãe
ou da família, é uma responsabilidade do Estado, é
uma responsabilidade da sociedade.
E nesse sentido – exatamente nesse sentido –
que quero aqui, Srª Presidenta, ao homenagear as
mães, mencionar algumas ações que estão sendo
desenvolvidas pelo Governo da Presidenta Dilma – da
primeira mulher Presidente da República –, medidas
que visam promover o amparo às famílias e principalmente à maternidade.
O primeiro ponto que eu considero muito importante é o aumento da oferta de creches em todo o País.
Desde o início do atual Governo, 612 unidades foram
entregues já construídas, inauguradas, 2.568 estão em
obras e 2.217 já foram contratadas, totalizando quase
5.400 creches espalhadas por todo o Brasil.
Eu aqui cito o exemplo da minha querida cidade
de Manaus, que recentemente inaugurou suas primeiras
creches, construídas em parceria com o Governo Federal da Presidenta Dilma. Uma cidade de 2 milhões de
habitantes que não possuía creches públicas para amparar os filhos dos trabalhadores e das trabalhadoras.
Isso é fundamental, é um direito de a mulher
trabalhadora ter uma creche onde possa deixar seus
filhos com segurança para sair e para trabalhar. E trabalhar não só para sustentar a sua família, mas para
construir a riqueza nacional.
Outro ponto importante que eu cito é a criação da
Rede Cegonha, uma promessa da então candidata, a
Presidenta Dilma Rousseff. Esse é um programa com
investimentos estimados da ordem de R$9 bilhões, que
prevê a vinculação do pré-natal ao parto, com acompanhamento de cada fase da gestação. Para as mães
assíduas aos exames de pré-natal, o programa oferece enxoval completo, ambulância na porta de casa e
visita prévia para conhecer a maternidade onde será
feito o parto, onde a mulher dará à luz. Com isso, o
Governo valoriza a importância do exame pré-natal e
apoia as famílias de baixa renda nesse momento tão
importante da mulher e de toda a família.
Além disso, o Governo criou também o Bolsa Família Gestante, um auxílio complementar de R$32,00
pelo período de 15 meses. As contempladas recebem
esse valor adicional durante os nove meses da gestação e mais seis meses após o nascimento do bebê,
a contar do registro da criança no Cadastro Único. É
mais uma medida que visa a amparar a mulher nessa
fase em que as despesas familiares aumentam – e
aumentam enormemente, Senador Paim – em decorrência do nascimento e da chegada de um novo
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membro da família, uma menina ou um menino, uma
criança recém-nascida.
Finalmente, eu gostaria de citar aqui também o
Programa Brasil Carinhoso, concebido em uma perspectiva de atenção integral às crianças de zero a seis
anos. O Brasil Carinhoso concede um benefício complementar ao Bolsa Família para as famílias extremamente pobres, com filhos de até 15 anos de idade, mas
com foco especial nas crianças – repito – de zero a
seis anos. Como resultado, 8,1 milhões de crianças e
adolescentes de até 15 anos saíram da miséria desde
a criação do Programa, no ano de 2012.
Isso é bastante, mas não é só isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
O Brasil Carinhoso também procura tratar dos
males que prejudicam o desenvolvimento da criança
na primeira infância. Nesse sentido, por exemplo, o
Ministério da Saúde está expandindo a distribuição de
doses de vitamina A para crianças entre seis meses
e cinco anos nas Unidades Básicas de Saúde e em
campanha de vacinação.
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – O Brasil Carinhoso também aumenta a oferta do
sulfato ferroso na Rede de Atenção Básica de Saúde.
Sabemos que a necessidade de ferro das crianças
menores de dois anos é muito elevada e dificilmente
provida apenas por alimentos, principalmente quando
a dieta não é exatamente aquela indicada para o desenvolvimento de uma criança. Se essa necessidade
não for suprida, Sr. Presidente, a deficiência de ferro
pode levar à anemia e ao desenvolvimento de outras
doenças.
O Brasil Carinhoso também promove a distribuição gratuita, nas farmácias populares e nas unidades
do Aqui Tem Farmácia Popular, de medicamentos para
asma. A asma é a segunda maior causa de internação
e de óbito das crianças brasileiras.
Essas, Srs. Senadores, são algumas das ações
desenvolvidas pelo Governo Federal...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ... em apoio ao exercício da maternidade em
nosso País. São ações extremamente positivas e que,
com toda certeza, farão uma grande diferença no futuro, quando as crianças de hoje forem os homens e as
mulheres de amanhã, homens e mulheres que estarão
aqui em nossos lugares, comandando os destinos de
nossas cidades, de nossos Estados e de nosso País.
Por isso, quero, neste dia, como já fiz a homenagem a todas as mães, como à minha querida mãe
Nadir, homenagear também a Presidente Dilma, nossa
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primeira mulher presidente, que é mãe e que já é avó.
Quero cumprimentá-la não só pelo fato de estar na
Presidência, mas pelo fato de ser mãe, de ser mulher
e de ter tanta sensibilidade para aquilo que mais toca
e mais afeta as mulheres e as famílias brasileiras. Portanto, fica aqui meu abraço carinhoso, o meu abraço
materno, pois também sou mãe,...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ... a todas as mulheres e mães brasileiras pela
passagem, no próximo domingo, dia 12 de maio, do
Dia das Mães.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Srª Vanessa Grazziotin,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Agora, eu convido a fazer uso...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu solicito...
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Pela ordem, o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – ... que V. Exª me
inscreva para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exª será inscrito como o terceiro a fazer a
comunicação inadiável.
Passo a palavra ao Senador Paulo Paim, para
uma comunicação inadiável.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Para uma
comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senadores e Senadoras, ontem, acompanhado da Senadora Ana Amélia e de mais outros Deputados... E digo aqui o que disse lá, Senador Alvaro
Dias, eu que o representei... E aqui estão umas três
dezenas, calculo eu, de aposentados e pensionistas
do Aerus, que vieram agradecer a todos os Senadores
e Deputados pelo movimento feito junto ao Ministro
Joaquim Barbosa – e V. Exª foi um deles – para que
colocasse a matéria em votação. Por isso faço este pronunciamento, neste momento, frente ao fato de ontem.
Ontem, dia 08/05/2013, todos nós acompanhamos
com enorme atenção o relatório da Ministra Carmen
Lúcia, no plenário do Supremo Tribunal Federal, durante o julgamento do Recurso Extraordinário 571969,
que envolve a causa da Varig e, consequentemente, o
plano de benefício previdenciário dos funcionários das
empresas de aviação, administrado principalmente, no
caso, pelo Instituto Aerus.
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Em 12 de abril deste ano, completaram-se sete
anos da publicação, no Diário Oficial, da intervenção
no Fundo de Previdência do Aerus. Por isso, mais uma
vez, viemos à tribuna lamentar – e aqui lamentamos há
sete anos – que, mesmo após a Ministra Carmen Lúcia
concluir seu voto favorável à Varig – leia-se Aerus –,
infelizmente, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, pediu vista do Recurso
Extraordinário que trata do crédito decorrente dessa
ação de indenização à companhia aérea no valor de
R$2,2 bilhões, que, segundo a própria AGU, atualizado, é de aproximadamente R$3 bilhões.
E por que lamento, Sr. Presidente, senhoras e
senhores que estão aqui assistindo da tribuna de convidados e do plenário? Sete anos esperando! Tantos
morreram! E muitas vezes estivemos lá, não só eu
como outros Senadores, pedindo: coloque em votação.
No dia em que acreditávamos que estaria consagrada, mediante o relatório, a votação final, houve
pedido de vista. Mas, assim mesmo, aproveito este
momento para, mais uma vez, pedir ao Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Joaquim Barbosa, que coloque em votação, já na semana que vem.
Os aposentados e pensionistas do Aerus não podem
mais esperar.
Presidente Ministro Joaquim Barbosa, que eu tive
a satisfação de acompanhar quando aqui foi indicado
para Ministro, da tribuna do Senado eu lhe faço este
apelo em nome de milhares e milhares de pessoas.
Pedir vista faz parte do Regimento, e nós entendemos,
mas agora o apelo fica para que V. Exª, já na semana
que vem, coloque a matéria em votação e o nobre relatório da Ministra Relatora, que foi favorável aos aposentados e pensionistas do Aerus, seja, enfim, votado.
Como eu disse e como foi bastante noticiado,
hoje, a grande maioria dos aposentados do Aerus recebe somente 8% e a média de idade desses senhores e senhoras ultrapassa 78 anos. Eles não podem
esperar. Já faleceram à espera da Justiça mais de 820
aposentados do Aerus (Fonte: Sindicato Nacional dos
Aeronautas).
Por fim, repito – deixo por escrito e vou remeter
uma cópia ao Presidente do Supremo –, venho pedir
que o sentimento humano fale mais forte, que o Supremo agilize a análise desse recurso e que os Ministros votem pelo relatório da Ministra Carmem Lúcia,
que é favorável aos aposentados e pensionistas do
Aerus. Ela manifestou entendimento claro de que o
dano causado à Viação Aérea Rio Grandense (Varig)
e aos aposentados e pensionistas do Aerus pelo congelamento de tarifas ficou comprovado nas instâncias
iniciais em que tramitou o processo, iniciado em 1993.
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Essa ação Varig/Aerus repercute diretamente
na vida desses homens e mulheres. Falamos da Varig, mas, na verdade, essa ação vitoriosa servirá para
pagar parte, não totalmente, da dívida e beneficiará,
enfim, os aposentados e pensionistas do Fundo Aerus.
Por fim, não poderia deixar de registrar uma cena
absolutamente comovente, Senador Alvaro Dias – vou
lhe dar um aparte –, que aconteceu no plenário do Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje.
Estava lá quase uma centena de aposentados
– aqui estão em torno de 50, creio eu –, pensionistas
do Aerus, acompanhando o julgamento.
Quero cumprimentar todas as autoridades, advogados, sindicalistas, aposentados e pensionistas que
acompanharam, na tarde ontem – nós estávamos lá –,
essa nobre causa, em especial, a Srª Graziella Baggio.
Sei que, muitas vezes, você não foi entendida,
como o Senador Alvaro, como a Senadora Ana Amélia
e tantos outros não foram entendidos, mas você estava lá, mais uma vez, mostrando que acreditou sempre
que a vitória é possível e acontecerá.
Perdoe-me, Graziella Baggio, mas eu quero cumprimentar todos neste momento, da tribuna do Senado,
lembrando in memoriam o Dr. Castagna Maia, que dedicou sua vida a essa causa e não viu resultado, mas
que bom ver que sua filha, advogada, estava vigilante
nesse grande momento.
Quando a Ministra Cármen Lúcia iniciou o seu
voto, todos que estavam lá, aposentados e pensionistas, deram-se as mãos, realizando uma grande corrente de fé. Foi um momento bonito, um momento lindo.
É com esse espírito que devemos continuar nossa caminhada. É com esse mesmo espírito que, mais
uma vez – não tenho vergonha, eu diria até que tenho
orgulho –, peço, humildemente, ao Ministro Joaquim
Barbosa que leve o processo de defasagem tarifária
à próxima sessão do Plenário do STF e que, de uma
vez por todas, se julguem, também, os pedidos realizados na Suspensão da Liminar nº 127.
O Poder Judiciário não pode e não há de negar
o direito à vida e à dignidade humana.
Quero, publicamente, deixar, aqui, meus cumprimentos e agradecimento, em nome de todos, à Ministra
Cármen Lúcia pelo seu voto, pois, ao proferir um voto
absolutamente sólido e esclarecedor, sob o aspecto
jurídico, soube também abordar a atual situação vivida
pelos participantes do Fundo Aerus.
Esse voto foi uma grande vitória, sim, no dia de
ontem. Sem dúvida alguma, a decisão da Ministra me
deu a certeza de que estamos chegando cada vez
mais perto da tão sofrida e, eu até diria, muitas vezes
humilhante... Mas o sabor da vitória está chegando
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perto dos nossos lábios e, por isso, eu acredito que
ela acontecerá.
Senador Alvaro Dias, um aparte a V. Exª.
E digo que o representei lá, ontem. V. Exª foi o
último a ter contato, depois de tantas outras vezes...
(Interrupção do som.)
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador
Paulo Paim, os meus cumprimentos por V. Exª verbalizar
a emoção vivida pelos aposentados do Aerus, depois
de mais essa etapa no Supremo Tribunal Federal. E
aproveito também para agradecer ao Ministro Joaquim
Barbosa, que honrou a palavra empenhada. Em duas
oportunidades, nos últimos dias, solicitamos celeridade
para o julgamento dessas ações que interessam aos
aposentados do Aerus, e o Ministro Joaquim Barbosa
cumpriu a palavra empenhada e concedeu prioridade a essa ação. Da mesma forma, o Ministro Gilmar,
quando nós estivemos lá...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP) – Gilmar
Mendes.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – O Ministro
Gilmar Mendes. A Senadora Ana Amélia e eu com ele
conversamos a respeito. Senti do Ministro Joaquim Barbosa sensibilidade para o drama que vivem os amigos
do Aerus, os aposentados do Aerus. Eu tenho certeza
de que ele atenderá ao apelo e o recolocará rapidamente, como quer V. Exª, para a conclusão desse julgamento. Nós estamos esperançosos, Senador Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – SP) – Muito
bem, Senador Alvaro Dias.
Como eu havia dito no início, quando estávamos
lá com a Senadora Ana Amélia, ontem, fizemos questão
de dizer a todos que V. Exª estava aqui na liderança e
por isso não estava lá, mas nós o estávamos representando. E todas as vezes em que estivemos com o
Ministro Gilmar ou com o Ministro Joaquim Barbosa
foi na mesma linha da sua fala. Ele disse: “Olha, colocarei em votação.”
Agora, só espero que volte rapidamente ao plenário.
Por fim, Sr. Presidente, eu não tenho como não
falar no dia de hoje da decisão do Superior Tribunal
de Justiça, que por 7 a 0 garantiu o instituto da desaposentadoria. Então, não há mais dúvida.
Esta Casa, depois, não pode reclamar se a Justiça decide o que nós não decidimos. O projeto que
aqui apresentei, aprovado por unanimidade em todas
as comissões, vem ao plenário, volta à comissão. Fizemos uma pequena emenda de redação, está pronto
para ser votado. O instituto da desaposentadoria está
consagrado! Os aposentados que estão trabalhando
vão receber. Foi unanimidade! Mesmo que apelem
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para o Supremo, o Tribunal dará a última palavra, mas
está consagrado.
Então, meus cumprimentos ao STJ, que, por
unanimidade, deu parecer favorável exatamente como
está no projeto que nós aprovamos aqui. Vão ter que
garantir o novo recálculo do benefício e ninguém vai
precisar devolver nada.
Parabéns ao STJ!
Só como exemplo, Sr. Presidente, se pegarmos
todos os jornais do País, está na capa: “STJ decide a
favor do direito dos aposentados”. O Globo, O Estado
de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Zero Hora, Correio do
Povo, todos dizem: “STJ, por unanimidade, aprova”. E
falam, claro, do projeto de nossa autoria que já deveria estar na Câmara. Houve recurso; o Senador Paulo Davim vai dar o parecer, me parece, pela emenda
– não há como ser contra, porque é uma emenda de
redação. Todo o texto dele já acerta, que é exatamente
como mandava o nosso projeto original, e eu espero
que a Casa agora, então, se posicione.
Por fim, Sr. Presidente, não vou me alongar, eu
quero só fazer este registro do Prêmio Camélia da Liberdade, um belo prêmio que nos foi ofertado no Rio de
Janeiro e que foi dado também ao Milton Nascimento
e à Rede Globo, chamado A Pequena África. Recebi
o prêmio no Rio de Janeiro, mas não pude estar lá
devido a compromisso aqui no Congresso Nacional.
E agradeço muito ao sindicalista...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...Sebastião José da Silva (fora do microfone), Presidente da
Nova Central, que me representou. Agradeço, também,
conforme ele, o belo pronunciamento que fez lá o Padre
Tito, falando um pouco da nossa história.
Nestes 40 segundos, só peço o registro. Estou
indo, e, por isso, estou com pressa na fala, diretamente para São Paulo. Vou a Catanduva, interior de
São Paulo, porque lá vai haver uma grande manifestação em defesa dos aposentados e pensionistas do
Brasil, organizada pela Cobap, o Presidente Warley.
Estou indo agora, mas volto na sexta-feira para a
Capital Federal.
Era isso, Sr. Presidente.
Se puder considerar na íntegra os meus pronunciamentos, agradeço muito a V. Exª.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DO SR. SENADOR PAULO PAIM.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ontem, dia 08/05/2013 acompanhei a apresentação do Relatório da Ministra Carmen Lúcia no
Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) durante
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o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 571969
que envolve a causa da VARIG e o Plano de benefícios previdenciários dos funcionários das empresas de
aviação, administrado pelo Instituto Aerus.
Em 12 de abril deste ano, completaram-se 7
anos da publicação no Diário Oficial da intervenção no
Fundo de Previdência Aerus, por isso, mais uma vez,
venho a Tribuna lamentar que, mesmo após a Ministra Carmen Lúcia concluir seu voto favoravelmente à
VARIG (sempre lembrando que é para beneficiar os
aposentados e pensionistas do Aerus), o Presidente
do Supremo, Ministro Joaquim Barbosa, pediu vista do
Recurso Extraordinário que trata do crédito decorrente
dessa ação de indenização à companhia aérea no valor
de R$ 2,2 bilhões (dois bilhões e duzentos milhões de
reais), e, segundo a representante da Advocacia Geral
da União (AGU), chegaria a R$ 3 bilhões de reais em
valores atualizados.
Esta situação se estende há anos, prejudicando
funcionários, aposentados e pensionistas da VARIG
(lembro, Fundo Aerus), cujos direitos não puderam
ser honrados e eles inclusive estão pagando com a
própria vida.
Como já foi bastante noticiado, hoje a grande
maioria dos aposentados do Aerus recebe somente
8% do que deveria receber e a média de idade desses
participantes é de 78 anos e muitos que teriam direito
morreram esperando por essa decisão.
Já faleceram na espera da Justiça mais de 820
aposentados de AERUS. (FONTE: STF/Sindicato Nacional dos Aeronautas)
Por fim, venho pedir que o sentimento humano
fale mais forte e que o Supremo agilize a análise desse Recurso e vote pelo Relatório da Ministra Carmen
Lúcia que é favorável à indenização à VARIG, ela manifestou entendimento que o dano causado à Viação
Aérea Rio-Grandense (VARIG) e aos aposentados e
pensionistas do Aerus pelo congelamento de tarifas,
ficou comprovado nas instâncias iniciais em que tramitou o processo, iniciado em 1993.
Esta ação da VARIG, o dividendo repercute para
o Fundo Aerus.
Falamos da VARIG, mas na verdade, esta ação
vitoriosa servirá para pagar parte da dívida e beneficiará aos aposentados e pensionistas do Fundo Aerus.
Por fim, não poderia deixar de registrar uma cena
absolutamente comovente que aconteceu no Plenário
do Supremo Tribunal Federal na tarde de ontem.
Haviam mais de 90 aposentados e pensionistas
do AERUS acompanhando o julgamento.
Quero cumprimentar todas autoridades, advogados, sindicalistas e aposentados e pensionistas que
acompanharam na tarde de ontem essa nobre causa
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em especial a Srª Graziela Baggio – do Sindicato dos
Aeronautas e, em memória, o Dr. Castagna Maia que
dedicou sua vida a esta causa.
Quando a Ministra Carmem Lúcia iniciou seu
voto, todos deram as mãos, realizando uma grande
corrente de fé.
Uma cena muito emocionante!
E é com esse espírito que devemos continuar
nossa caminhada.
É com esse mesmo espírito que peço ao Ministro
Joaquim Barbosa que leve o processo da Defasagem
Tarifária na próxima sessão do Plenário do STF e, também, que julgue os pedidos realizados na Suspensão
de Liminar nº 127.
O Poder Judiciário não pode negar o direito à
vida e a dignidade da pessoa humana.
Por fim, quero, publicamente, parabenizar a Ministra Carmem Lúcia pelo seu voto pois ao proferir um
voto absolutamente sólido e esclarecedor sob o aspecto jurídico, soube, também, abordar a atual situação
vivida pelos participantes do fundo AERUS.
Esse voto foi a grande vitória do dia de ontem.
Sem dúvida alguma, a decisão da Ministra me
deu a certeza de que estamos chegando cada vez
mais perto da tão esperada vitória definitiva.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Superior Tribunal de Justiça, por decisão
da Primeira Sessão, confirmou o direito do cidadão a
desaposentadoria sem devolução de valores.
Como a decisão foi proferida no rito de recursos
repetitivos, a orientação do Tribunal deve ser seguida
pelos Tribunais Regionais Federais de todo o país.
Segundo o relator da matéria Ministro Herman
Benjamin:
“Os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis
de desistência pelos seus titulares, dispensando-se a devolução dos valores recebidos
da aposentadoria a que o segurado deseja
renunciar para a concessão de novo e posterior jubilamento”.
A decisão de 7 votos a zero reafirma e consolida ainda mais a tese posta em julgamento, qual
seja: a “possibilidade de renunciar à aposentadoria
concedida (desaposentação) no Regime Geral de
Previdência Social e necessidade de devolução dos
valores recebidos pelo segurado para novo e posterior jubilamento”.
No âmbito do Poder Judiciário a palavra final esta
agora com o Supremo Tribunal Federal.
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A corte analisará a matéria sobre o rito da repercussão geral, isto é, a decisão tomada valerá para
todas as instancias do país.
No Supremo o relator da ação – Ministro Marco
Aurélio, já declarou a constitucionalidade do instituto,
com voto favorável aos aposentados.
A previsão é que a matéria volte a pauta de votação ainda este ano.
Mas a questão não para por ai!
A desaposentadoria não está prevista em lei.
Muito embora hajam decisões favoráveis ao segurado, hoje é preciso ingressar com uma ação judicial.
Por este motivo é essencial que seja aprovado
o PLS 91/2010.
Somos um poder independente, com competência constitucional de legislar, não podemos nos eximir
dessa função.
Cabe ao Congresso Nacional aprovar uma lei
que ponha fim a agonia de milhares de trabalhadores
e trabalhadoras.
É uma questão de justiça!
A sociedade espera por uma resposta Legislativa!
O projeto, de nossa autoria, foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais por unanimidade.
Existe uma emenda de redação pendente de votação, que aperfeiçoa o projeto de lei.
A matéria segue depois para a Câmara dos Deputados.
Conto com o apoio dos nobres senadores e senadoras para encaminharmos esse projeto com a maior
brevidade para a Casa Revisora.
A judicialização das decisões tem provocado morosidade aos processos judiciais e o Congresso tem
corroborado com essa situação.
A Previdência Social nega o direito a desaposentação dos segurados com fulcro em um Decreto que
extrapola os limites legais, pois somente a Lei pode
criar, modificar ou restringir direitos.
Vale ressaltar que não é que o governo terá de
pagar essa conta, o custo para o governo é zero. Pois
a Previdência Social não é do governo; a Previdência
é patrimônio de quem contribui, e quem contribui para
a Previdência é o empregado e o empregador.
A desaposentadoria irá, inclusive, ocorrer, lamentavelmente, sob as regras do fator previdenciário.
Por fim quero dizer que temos que deliberar sobre aquilo que nos compete e deixar para o Judiciário
os litígios atinentes a sua alçada.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, gostaria de fazer um registro sobre uma
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homenagem que recebi do Centro de Articulação de
Populações Marginalizadas (CEAP).
Fui contemplado com o Prêmio Camélia da Liberdade, instituído em 2005, pelo CEAP.
Esse Prêmio nasceu da necessidade de reconhecer instituições de ensino que se destacavam na
aplicação de Ações Afirmativas, aumentando o acesso
da população negra à educação, além de incentivar o
ensino da Cultura Afro-brasileira.
Com o iminente crescimento do prêmio, novas
categorias foram criadas, como as de Imprensa, Empresas e outros segmentos sociais que investem ou
se percebem como promotores dessas ações de inclusão racial.
Ou seja, a finalidade do Prêmio é a divulgação
de exemplos de ações afirmativas.
A cada ano é escolhido um tema e para 2013 o
tema em questão é “Pequena África”, região compreendida pela zona portuária do Rio de Janeiro, Gamboa
e Saúde, onde se encontra a Comunidade Remanescente de Quilombos da Pedra do Sal, Santo cristo e
outros locais, como o Cais do valongo, habitados por
escravos alforriados entre 1850 e 1920.
A “Pequena África” foi escolhida como tema porque historicamente é um centro de resistência e renascimento da cultura negra no Brasil.
Grandes baluartes da cultura negra viveram lá.
Dom Obá foi um deles.
Cândido da Fonseca Galvão, mais conhecido
como Dom Obá, foi um pensador e articulador político, uma espécie de porta-voz do povo negro brasileiro.
Era amigo pessoal do Imperador Dom Pedro II
e teve papel fundamental no processo abolicionista,
pois era o elo entre as elites do poder monárquico e
as massas populares.
Sr. Presidente, gostaria de citar aqui o nome de
todos os homenageados deste ano:
Instituição de Ensino:
– Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações
Raciais e Educação
– Universidade Federal do Pará
– Núcleo de Estudos Interétnicos – NUER – Universidade Federal de santa Catarina
Empresa:
– Chesf – Cia. Hidro Elétrica do São Francisco
Poder Público:
– Governo do estado do Rio de Janeiro
– Programa Antonieta de Barros – PAB – da Assembleia legislativa de Santa Catarina
– Supremo Tribunal Federal

Sexta-feira 10

24649

Veículo de Comunicação:
– Mídia Digital – Instituto Mídia Étnica
– TV Brasil – Programa Nova África
– TV Globo – Novela Lado a Lado
– Blog Mundo Afro – Jornal A Tarde
Personalidade:
– Paulo Renato Paim
– Ruth de Souza
– Reverendo Marcos Amaral
– Vó Maria
Devo dizer que foi com imensa alegria que recebi
essa homenagem!
O Centro de Articulação, que tem como conselheiro estratégico Ivanir dos Santos, é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos, vinculação
partidária ou religiosa.
Foi fundado em 1989, por ex-internos da Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (Funabem), com
a ajuda de representantes da comunidade negra e do
movimento de mulheres.
O principal compromisso do CEAP é o de lutar
por uma sociedade justa, em que as oportunidades
sejam ampliadas para todos.
Seus esforços são focados em programas de
Ações Afirmativas e no direito dos cidadãos, busca
pela implementação de políticas públicas de combate
à discriminação racial e todas as formas de preconceito que atingem a população brasileira.
Eles fazem um belo trabalho e eu gostaria de
agradecer novamente, de coração, pela carinhosa homenagem que me foi feita.
Infelizmente, por motivos de agenda, não pude
ir ao evento, mas me fiz representar pelo senhor Sebastião José da Silva, Presidente da Nova Central
Sindical do RJ.
Termino ratificando que me sinto muito honrado
com o Prêmio Camélia da Liberdade, selo de qualidade e reconhecimento e reafirmo, aqui, minha infinita
dedicação a esta luta.
Muito obrigado!
Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas – COBAP, presidida por Warley Martins,
inicia no dia de amanhã, portanto, sexta-feira, 10, a
primeira mobilização nacional de uma série que acontecerá nos estados da federação, culminando com um
grande avento em Brasília, em defesa dos direitos e
das conquistas da categoria.
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Amanhã será a vez de Catanduva, estado de
São Paulo, receber centenas de dirigentes sindicais,
de confederações, federações e sindicatos de base.
Eu estarei lá, junto a eles, levando a minha solidariedade, carinho e respeito a esta expressiva parcela
da sociedade brasileira.
Entre as reivindicações dos aposentados e pensionistas estão: Fim do fator previdenciário, reajustes
salariais dignos para a categoria, valorização do voto
dos aposentados, desaposentadoria, mais médicos
nos postos de saúde.
Lembro que a concentração do evento inicia às 9
horas, em frente ao clube Velha Guarda. Às 10 horas
inicia a passeata em direção ao centro de Catanduva.
E às 11 horas acontecerá um ato ecumênico na Praça
da República. Todos estão convidados.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Paim. Vossa solicitação
será atendida na forma regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Obrigado,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Gostaria de saudar os aposentados do Aerus,
aqui na tribuna de honra, e também os jovens alunos
que vejo aqui na galeria do Senado.
Passo a palavra à próxima oradora inscrita, Senadora Ana Amélia, pelo tempo regimental.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Meu
caro Presidente desta sessão, Senador Sérgio Souza,
Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, mas, especialmente,
aos aposentados e pensionistas do Fundo Aerus que
estão aqui no Senado Federal neste início de tarde –
agora cumprimentando, com razão, o Senador Paulo
Paim –, eu queria dizer a vocês que, assim como o
Senador Paim, fico extremamente gratificada com o
gesto. Porém, entendo que aqui é nosso dever e nossa
obrigação lutar por causas legítimas de alto interesse
social. É nossa obrigação e nosso dever não apenas
constitucional, mas também político e, sobretudo, social.
Não é admissível que se tenha demorado sete anos
para que, ontem, começasse a se ver uma luz no fim
do túnel, muito clara, por sinal.
E fico feliz, Senador Alvaro Dias, V. Exª que tem,
com o Senador Paulo Paim e comigo, trabalhado tanto
em favor desta causa justíssima, que da mão de uma
mulher, a Ministra Cármen Lúcia, tenha saído um despacho, um voto de tanto valor, de tanto conteúdo, de
tanta justiça, e que também na mão de uma mulher,
a Graziella Baggio, esteja o comando de vocês, que,
às vezes, impacientes, não entendem as demandas e
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as demoras que acontecem aqui em Brasília, seja no
campo do Judiciário, no campo do Poder Executivo e,
às vezes, até desta Casa.
Eu queria dizer que o que nós estamos fazendo
aqui é exatamente o reconhecimento da necessidade
de que se faça justiça neste País, se faça justiça num
país da impunidade, num país em que nós estamos
acostumados a ver e, às vezes, a ser tolerantes e complacentes com os malfeitos que acontecem em muitas
áreas. Então, o nosso dever é continuar lutando.
Na primeira parte do julgamento que o Senador
Paim e eu tivemos a oportunidade de acompanhar,
até a metade do voto da Ministra Cármen Lúcia, vimos a segurança com que ela rebateu item por item
a argumentação e o recurso da União e também do
Ministério Público Federal. É a segurança que me dá
que os demais Ministros... O Ministro Marco Aurélio
Mello reconheceu o alcance social dessa decisão, que
aguarda há sete anos um julgamento definitivo pela
Suprema Corte de Justiça do País.
Espero que os Srs. Ministros tenham a sensibilidade social que teve a Ministra Cármen Lúcia, sobretudo
a leitura que ela fez e a interpretação da lei para assegurar, reforçando a tese de que a União tem o dever
de indenizar os aposentados que foram prejudicados
exatamente pela deficiência de fiscalização de uma
secretaria que era encarregada de fiscalizar os planos
complementares de Previdência Social.
Assim, dessa forma, acredito que a Suprema Corte fará. Mesmo que ontem o Ministro Joaquim Barbosa
tenha pedido vista, vamos confiar também na sensibilidade do Presidente da Suprema Corte, que sabe,
sentiu na pele as dores de uma pessoa humilde que
chegou ao comando da Suprema Corte, um negro, o
primeiro da história do País a chegar a esse posto; ele
vai ter, sem dúvida, a sensibilidade para essa causa
que é justíssima.
Antes de 2011 – eu assumi o mandato no dia 1º
de fevereiro de 2011, como todos desta legislatura –,
Senador Mozarildo Cavalcanti, como jornalista, em
uma coluna que eu tinha no jornal Zero Hora, de Porto
Alegre, escrevia sempre tudo que faziam o Senador
Paim, o Senador Alvaro Dias, o Senador Sérgio Zambiasi, que me antecedeu no mandato, em prol dessa
causa. E com uma razão muito justa, Senador Sérgio
Souza, uma razão justíssima, porque a Varig, que faria 86 anos no dia 7 de maio, nasceu no meu Estado
do Rio Grande do Sul, no Estado do Senador Paim,
do Senador Simon, do Senador Sérgio Zambiasi, que
tanto lutou por essa causa, nem sempre compreendida.
Dessa forma, estou muito à vontade para dizer
que vocês podem continuar confiando nesses Senadores que têm este dever, não estamos fazendo qualquer
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favor a essa categoria tão sofrida. Alguns recebem
uma aposentadoria que mal dá para pagar um plano
de saúde; outros, daqui a três meses, se essa causa
não for julgada, nem isso receberão, Senador Sérgio
Souza. Por isso, faço este pronunciamento, reforçando
a argumentação do Senador Paulo Paim nessa causa
e também do Senador Alvaro Dias, que se manifestou
também recentemente a respeito disso.
Vocês podem ter certeza de que, pelos menos
de nós, não faltará apoio e empenho para essa causa
que tem a máxima justiça.
Renovo a minha confiança no que disse e no que
fez a Ministra Cármen Lúcia. Ficamos muito felizes; eu
particularmente, como mulher, fico gratificada de ver
o valor que teve o voto da Ministra Cármen Lúcia na
sessão de ontem. Espero que ele paute as decisões
e os votos dos próximos ministros.
Muito obrigada a vocês, podem continuar contando com o nosso apoio. Muito obrigada. É o único
agradecimento que temos a fazer, mas quero dizer que
é o nosso dever lutar por essa causa, que é justíssima.
Eu queria, Srªs e Srs. Senadores, também abordar que hoje tivemos a presença do Ministro da Defesa, que veio com os comandantes militares. V. Exª,
Presidente, estava lá presente, Senador Mozarildo da
mesma forma, Senador Cyro Miranda também. O Ministro chegou no horário certo, como a disciplina militar
recomenda, os comandantes militares ficaram o tempo necessário. Foi uma verdadeira sabatina depois de
uma longa exposição do Ministro Celso Amorim, não
respondendo apenas perguntas dos Senadores, mas
também de internautas, sistema adotado pelo nosso
Presidente Ricardo Ferraço.
Ele cumpriu o dever de relacionamento amistoso,
cordial e republicano entre o Poder Executivo e esta
Casa; veio aqui para prestar esclarecimentos, e é extremamente louvável que continuem fazendo assim.
Só que, hoje, também estava marcada uma audiência
pública mista envolvendo duas grandes comissões, a
Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de
Assuntos Sociais, duas importantes comissões temáticas. A essa audiência deveria estar presente, para
prestar esclarecimentos ou prestar contas do que vem
fazendo, o Presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, e
mais dois diretores, José Agenor da Silva e Jaime
César Oliveira. A reunião estava marcada para as 9
horas, e os convidados chegaram com meia hora de
atraso para fazer a apresentação de um relatório das
atividades de 2011 do órgão, uma agência reguladora.
O Senador Waldemir Moka, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, em boa hora cancelou a
reunião, porque o Presidente da Anvisa não compareceu; veio apenas um representante da agência regu-

Sexta-feira 10

24651

ladora. Eu queria cumprimentar o Senador Waldemir
Moka pelo gesto que teve, assim como ontem também
o Senador Fernando Collor, ao rasgar uma informação.
Aliás, acho que foi o Senador Roberto Requião que
começou essa história, quando mandou rasgar uma
correspondência do Ministério da Educação, onde havia sido dada uma informação por um assessor apenas, quando quem deveria informar era o Ministro da
Educação naquela oportunidade.
Nós, aqui, estamos sobrecarregados com medidas provisórias que chegam a toda hora, sufocando o
trabalho legislativo. Aí, não vem o Presidente da Anvisa prestar esclarecimentos ao Congresso Nacional,
e foram eles, inclusive, que se propuseram a vir aqui.
As duas comissões abriram um espaço nobre, porque
teríamos muitos outros assuntos a tratar, para que S.
Sªs se fizessem presentes. Não vieram! E fez muito
bem o Senador Waldemir Moka em cancelar essa audiência pública.
Agora pasmem: hoje, o governo está empossando
o 39º ministro. Do que nós precisamos, Senador Sérgio
Souza, Senadores, é de mais eficiência no governo. Se
o presidente de uma agência reguladora não comparece aqui, se somos sufocados por medidas provisórias, penso que não será mais um ministério que dará
celeridade às ações do governo.
Faz dois anos que um laboratório fitoterápico do
meu Estado, histórico, que produz um desses medicamentos fitoterápicos que a nossa avó usava há mais
de 50 anos, aguarda uma deliberação da Anvisa. E até
agora nada aconteceu!
Esse caso é o de um laboratório do meu Estado
que foi fundado em 1932, em Porto Alegre. Até hoje, a
empresa espera por uma autorização da Anvisa para
retomar a produção de um único medicamento fitoterápico que auxilia a digestão. Essa espera já é de quase
dois anos. Como se não bastasse, a burocracia pública impede que esse mesmo empreendimento tenha o
registro de um xaropezinho tradicional, daqueles que
combatem a tosse, fabricado há 50 anos.
Não estou falando em fármacos complexos, aqueles que causam sequelas; estou falando em um xaropezinho contra a tosse, que é muito comum no sul do
País, porque vem de tradição do uso de chás transformados em xarope.
Quem não se lembra do Funchicórea, que é dado
para as crianças para curar dor de barriga? E isso não
é incorporado ainda! Agora, finalmente, a Anvisa está
reconhecendo esses fitoterápicos, porque são de uso
cultural, assimilados pela sabedoria dos nossos antepassados, que não têm nenhum efeito colateral.
Então, é inadmissível que uma empresa brasileira, genuinamente brasileira... Não estou falando de
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fármacos complexos nem dos sofisticados produtos da
inovadora indústria farmacêutica mundial...
(Soa a campainha.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... estou
falando da nossa Funchicórea e desses medicamentos.
São empresas com dados de produção e de geração de emprego e renda consideráveis que correm riscos desnecessários de fechar as portas, simplesmente
porque uma agência reguladora não dá a autorização.
Que, pelo menos, diga, no segundo mês: “não pode
fazer”. Agora, deixar por dois anos aguardando para,
depois, dizer “não” ou “sim”? Essa demora tem um preço, e o preço é pago pela sociedade brasileira. É isso
que temos que ver nessa falta de qualidade da gestão.
São empresas, como eu disse, que geram empregos.
Lamentavelmente, está clara a falta de prioridade
da própria agência reguladora sobre essa questão. Tenho um bom relacionamento com o Presidente Dirceu
Barbano, mas está falhando a agência.
No caso desse xarope que mencionei – pasmem
–, um único funcionário do é responsável por avaliar
70 pedidos semelhantes. Um único funcionário de uma
agência reguladora!Ou seja...
(Interrupção do som.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – ... depois de um ano de espera, quando a empresa (Fora
do microfone.) consegue explicações, a Anvisa dá a
resposta: “não há previsão de solução para os entraves burocráticos”. O mesmo problema acontece também em Santa Catarina, em Minas Gerais, São Paulo,
Roraima, Paraná, enfim, em todos os outros Estados.
Então, eu queria dizer aos senhores que, nesta
hora, quando a gente vê a criação de mais um ministério, a única coisa que a gente deseja é que o Estado
seja mais eficiente. A sociedade está se cansando de
pagar uma conta tão alta quanto esta: o Estado brasileiro oferecer serviços de má qualidade aos cidadãos.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Eu passo, agora, a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que falará pela Liderança do PTB.
Enquanto o Senador Mozarildo se dirige à tribuna, faço aqui o registro da presença dos alunos do
1º ano do Ensino Médio do Colégio Pentágono, aqui
de Brasília.
Sejam todos bem-vindos!
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Senador Sérgio Souza, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, uma das formas mais eficientes de
manter as desigualdades sociais é não eliminar as
desigualdades regionais.
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O Brasil, um País continental, tem regiões tão
díspares que é inacreditável que uma região, por exemplo, como a Região Amazônica, seja tratada, em vários aspectos, sempre como uma espécie de quintal
do País. E lá vivem mais de 25 milhões de habitantes!
Uma população superior à da Venezuela, embora rarefeita, concentrada nas capitais, com muita gente também no interior, e uma faixa de fronteira com mais de
11 mil quilômetros, fazendo divisa com vários países.
No entanto, os programas governamentais, programas de Estado – e não falo de programas de presidente A, B ou C –, ao longo do tempo, têm sido
realmente de tratar a Amazônia sempre em último
lugar. Então, a Amazônia vai ficar sempre uma região
vulnerável e a população que lá vive pagando um alto
preço para ser brasileiro.
Eu tive a honra de ser o autor de dois projetos de
lei autorizativos que mudaram, em muito, a realidade do
meu Estado, Roraima. Um foi o projeto que autorizava
a criação da Escola Técnica Federal de Roraima; e o
outro que criava a Universidade Federal de Roraima.
Hoje duas realidades consolidadas: a Escola Técnica
já é o Instituto Federal de Educação e Tecnologia; e
a Universidade já possui mais de 29 cursos, inclusive
bem avaliados, como os de Medicina, de Engenharia,
de Economia e de Agronomia.
Então, na verdade, é preciso ter uma política permanente, uma política do Estado brasileiro para esta
região. E não vou, aqui, nem me ocupar em falar sobre
a Região Nordeste ou a Região Centro-Oeste, que,
embora menos que a Região Norte, também sofrem
com a falta de uma política permanente.
Na condição de Presidente da Comissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, ressalto
que a Comissão conseguiu aprovar um projeto que cria
uma política nacional de desenvolvimento e defesa da
Amazônia. Mas há um projeto, Senadora Ana Amélia,
que não justifica o tempo que está levando para ser
aprovado. É um projeto que cria Colégio Militar em Boa
Vista, capital do meu Estado, e outro em Rio Branco,
capital do Estado do Acre, por iniciativa do, à época,
Senador Tião Viana.
E olhem só: colégios militares não são destinados apenas às famílias dos militares, mas para todas
as pessoas. Há um processo seletivo do qual participa
qualquer pessoa, de qualquer classe social, de qualquer gênero.
Pois bem; temos, no Brasil, 12 colégios militares
situados em dez Estados apenas. No Rio Grande do
Sul, da Senadora Ana Amélia, há dois – em Porto Alegre e em Santa Maria. No Estado de Minas, também há
dois – em Belo Horizonte e em Juiz de Fora. E há um
em cada um desses outros Estados: Rio de Janeiro,
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Brasília, Paraná, Ceará, Salvador, Recife. Na Amazônia, na Região Norte, apenas em Manaus.
E a Amazônia – é só olhar o mapa – ocupa 61%
do Território Nacional. Podemos dizer que, na Amazônia Legal, ainda há, em Mato Grosso do Sul, um
colégio militar.
Agora, não consigo compreender como um projeto desse, que foi aprovado aqui, no Senado, está na
Câmara desde 2004 – há nove anos, portanto – e não
consegue ser aprovado. Está em regime de urgência,
mas pediram que fosse ouvida outra comissão daquela Casa. Falei com o Relator, que deve apresentar o
seu relatório na próxima semana, podendo ser lido em
plenário, porque está em regime de urgência. E é um
projeto que, eu diria, inofensivo, porque, na verdade,
autoriza o Poder Executivo a fazer, e o Poder Executivo faz quando tiver recursos e quando for da conveniência do seu planejamento, no caso, da área militar.
Mas não posso compreender como é que, realmente, isso esteja acontecendo. Parece até aquela
história...
(Interrupção do som.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – (Fora do microfone.) – Mais um minutinho só.
Não posso compreender por que faz tanto tempo
que esse projeto está parado. A gente costuma dizer,
lá no Norte, quando vê jabuti em galho de árvore, que
ou foi enchente ou mão de gente. Não é possível que
esse projeto conte com qualquer tipo de objeção – e
já demonstrou que não –, porque foi aprovada a sua
urgência para votação em plenário; e houve uma medida, que considero protelatória, ao se pedir a audiência da Comissão de Finanças e Tributação, quando
o projeto é apenas autorizativo.
Então, eu quero aqui fazer, mais uma vez, esse
apelo, porque entendo da maior relevância a matéria,
como amazônida, uma pessoa nascida em Roraima,
que conhece a Amazônia não por ouvir falar ou por
filme, mas por andar pela região toda e conhecer a
região de perto, não só o meu Estado, mas também
os outros Estados.
Eu espero que esse projeto...
(Soa a campainha.)
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (Bloco/PTB
– RR) – ... seja aprovado e que nós possamos, portanto, comemorar mais esse grande feito para a Região
Norte, para a Região Amazônica de um modo geral.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Mozarildo Cavalcanti,
o Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Mozarildo Cavalcanti.
Com a palavra, como orador inscrito, o Senador
Sérgio Souza; em seguida, o Senador Alvaro Dias, para
uma comunicação inadiável; e, não havendo oradores
inscritos, o Senador Roberto Requião.
Com a palavra o Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores; caros representantes dos aposentados do Aerus, que nos brindam
com as suas presenças aqui, na tribuna de honra do
Senado; senhoras e senhores; caros telespectadores
da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, no próximo domingo, Dia das Mães, embora para muitos seja
apenas uma data comercial, tenho certeza de que
para a maioria dos brasileiros é a data em que homenageamos aquela que nos deu à luz, que nos deu o
cuidado e que tem uma preocupação conosco desde
a gestação até a idade adulta.
Eu tenho 42 anos e vou passar o final de semana
com a minha mãe. Ela me liga toda semana, pede a
Deus que me abençoe nos meus passos e demonstra
sua preocupação.
Venho à tribuna para fazer uma reflexão sobre
o quanto as mães brasileiras têm sofrido com essas
questões da criminalidade e da marginalidade dos
menores, algo que vem tomando conta do cenário
nacional, da imprensa nacional.
Vários são os projetos que nós temos tramitando
no Senado Federal e também na Câmara para discutir
essa questão da maioridade ou da menoridade penal.
Eu também tenho um projeto nesse sentido, apresentado há mais de um ano, que não busca reduzir a
idade penal, mas dar uma solução do ponto de vista
de não termos uma sensação de impunidade.
No meu entendimento, Srª Presidente, o menor,
num primeiro momento, está desassistido. Quando ele
está desassistido, a criminalidade, núcleos, principalmente do tráfico de drogas, utilizam esse menor, cooptam esse menor para a prática de delitos reprimidos
pela nossa legislação, sob o argumento de que esse
menor não é atingido pela lei mais severa e também
de que sua ficha, quando ele atinge a maioridade, é
apagada. Assim, há a sensação de impunidade.
Recentemente, numa viagem a convite do Exército Brasileiro, alguns militares me confessaram a
dificuldade que eles têm de obter os antecedentes
criminais dos menores que se alistam nas Forças Armadas. Assim, às vezes, acabam indo para as Forças
Armadas menores que têm vínculo com o tráfico de
drogas, com organizações criminosas, e eles vão ser
capacitados no manuseio e na utilização de armas ou
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vão estar próximos delas. Os militares querem acabar
com isso, mas a legislação não permite porque não
podem ser divulgados os atos criminosos cometidos
por esses menores.
Qual a sugestão que eu dou ao Congresso Nacional através do Projeto de Lei, que, curiosamente,
levou o número 190, de 2012 – o número 190 é tido,
no Brasil todo, como o número da polícia –, e está na
CCJ aguardando distribuição para relatoria? Mudar a
Constituição Federal é mais demorado. Uma proposta de emenda constitucional depende de votação, em
dois turnos, nas duas Casas, de aprovação por três
quintos dos seus membros, além de ser um tema muito
polêmico. Então, estou sugerindo mudarmos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já não é mais
criança nem adolescente, pois já tem 22 anos, é de
1990; então, já é adulto.
O Brasil, como qualquer país do mundo, vive em
constante mudança, numa velocidade cada vez maio,
e os costumes das décadas de 40, 50 e até 80 não
são mais os costumes de hoje, e nós, legisladores,
regulamos os costumes porque o poder dado pelo
cidadão ao Estado é para regular o seu convívio em
sociedade. Nós, brasileiros, que tínhamos o costume,
nas décadas de 60, de 70, de 80, de respeitar nossos
pais, nossas mães, os idosos, a criança, o adolescente,
o próximo, de conviver harmonicamente, pelo menos
mais do que hoje, não temos mais essa realidade. Por
quê? Por causa da migração para os grandes centros,
onde há cada vez mais aglomeração, dos problemas
com a mobilidade urbana... Um cidadão, para conseguir chegar a seu trabalho, leva duas, três horas, no
ônibus, no metrô, no trânsito, parado. Ou seja, ele sai
de casa quando o seu filho está dormindo e não é diferente quando ele retorna para casa. Não há mais o
convívio familiar como havia há três ou quatro décadas.
A realidade do Brasil é outra, a realidade do mundo
é outra. E se nós regulamos os costumes, nós temos
que mexer na legislação que regula a convivência em
sociedade.
Eu sugeri ao Congresso Nacional, ao Senado,
uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente para nós regularmos o convívio em sociedade
com os menores, para que não haja uma sensação de
impunidade desse menor.
São dois pontos específicos.
O primeiro deles é o de que o menor reincidente
que vier a cometer um crime grave, um estupro como
esse que todos os brasileiros acompanharam esta
semana, ocorrido dentro de um ônibus, na cidade do
Rio de Janeiro, como aquele crime em que um estudante assassinou seu colega em São Paulo, há algumas semanas, como aquele crime ocorrido aqui, em
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Brasília, em que um menor assaltou uma empresária
para roubar as quatro rodas de um carro e a matou
com inúmeras facadas, ainda incendiando o carro e
a empresária ao final, como tantos outros a que estamos assistimos no dia a dia, crimes graves... Nesses
casos, independente da idade do menor, ele vai responder pela pena do Código Penal e não mais pela
pena do Estatuto da Criança e do Adolescente, que,
no máximo, pode chegar a três anos. De acordo com
o crime, responde pelo Código Penal.
No entanto, o segundo ponto é que, uma vez
condenado a um determinado tempo de prisão, ele
vai, até completar 18 anos, para o estabelecimento
prisional adequado a sua idade. Lá, nós vamos tentar
minimizar os efeitos que a sociedade causou a esse
menor, tentando ressocializá-lo. Restando pena a cumprir, quando completar 18 anos, ele vai para o estabelecimento prisional comum, como qualquer cidadão
brasileiro. Não podemos mais admitir que a sensação
de impunidade e que o menor, que é tido como protegido, seja utilizado por organizações criminosas para
cometer ou assumir, muitas vezes, os crimes cometidos
por outros porque não há pena que o atinge da forma
como atinge os demais cidadãos brasileiros.
Então, Srª Presidente, venho pedir aos colegas
Senadores que façamos um movimento para agilizar
a tramitação de projetos dessa natureza que estejam no Senado Federal, enaltecendo a iniciativa do
Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal,
que aprovou, ontem, na Comissão, um requerimento
para a realização de duas audiências públicas aqui,
no Senado Federal, com representantes de todas as
classes e áreas para debaterem este tema e para que
possamos, então, prosseguir na votação e aprovação
dos projetos de lei dessa natureza.
Acho que, dessa forma, Srª Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, estaríamos fazendo uma justa homenagem às mães brasileiras, dando-lhes um respaldo à
vida, uma garantia à vida, um convívio em sociedade
um pouco mais harmônico, um pouco mais decente,
porque nós sabemos – isto é muito claro e nós sentimos no nosso dia a dia – que a sensação ...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –...
de impunidade por crimes cometidos por menores é
cada vez mais patente, é cada vez maior.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Uma boa tarde a todos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Sérgio Souza.
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Esse é um tema que está preocupando todo cidadão brasileiro, especialmente as famílias, que ficam
em estado de alerta cada vez que um filho sai para
uma noite, para uma festa, sem saber se ele vai voltar
inteiro ou não. Esse é o grande dilema que nós temos
hoje, lamentavelmente.
Convido para fazer uso da palavra, como inscrito
para uma comunicação inadiável, o Senador Roberto
Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Senadora Ana Amélia, ontem, se não
me engano, houve um quiproquó na Comissão de Infraestrutura, do Presidente da Comissão, o Senador
Collor, que fez críticas pesadas ao Tribunal de Contas.
Persiste uma visão, uma ideia de que o Tribunal
de Contas está paralisando o Estado brasileiro com o
rigor exagerado nas suas auditorias e avaliações. Será
realmente isto uma verdade? O Tribunal de Contas estará agindo com leviandade em relação a preços de
obras públicas? Talvez a coisa não seja bem assim.
Quero aproveitar este espaço que tenho aqui
para conversar com o Senado e com a nossa Presidenta Dilma sobre o que está acontecendo na área das
ferrovias. Por muitas vezes, já ocupei a tribuna para
advertir a Presidenta de que o fato de colocar um ex-presidente da ALL no comando desse processo não
é uma medida de bom senso.
Mas vamos lá. Eu estou aqui com o detalhamento
dos custos unitários médios utilizados para a elaboração dos orçamentos para investimentos em estradas
de ferro. Esses custos foram levantados por mim nos
Orçamentos da União de cada exercício.
Vamos começar, por exemplo, Senadora Ana
Amélia, com o preço dos Orçamentos da União de
2004. O valor por quilômetro, em 2004, era de R$1,25
milhão – era o que contemplava o Orçamento da União.
Em 2005, o Orçamento, por quilômetro, magicamente,
pulou para R$2.536.857,00. Tinha começado aquela
história das PPPs, as Parcerias Público-Privadas, com
dinheiro financiado, dinheiro do BNDES, e obras executadas pelos tais sócios privados do Governo Federal.
Então, saímos de R$1,25 milhão para
R$2.536.857,00. Um aumento, de um ano para outro, de 102%. Em 2006, o Orçamento da União faz o
quilômetro de estrada de ferro construído subir para
R$3 milhões. Um aumento, em dois anos, de 140%.
Em 2007, R$3,5 milhões; em 2008, R$3.875.000,00
e, atrás disso, a PPP, o financiamento do BNDES por
esse pessoal saído da iniciativa privada, do comando
das estradas de ferro, promovidos, por nossa Presidenta, a comandantes dessa revolução das estradas
de ferro do Brasil.
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Em 2009, cai para R$3,5 milhões. Oh, maravilha!
Mas, em 2010, sobe para R$3,6 milhões; em 2011, para
R$3,9 milhões; em 2012, para R$4,5 milhões; e agora,
em 2013, o orçamento dessas PPPs anunciadas, essa
barbaridade que foi autorizada através da votação de
uma medida provisória, na semana passada, no plenário do Senado Federal, sobe para R$4.755.500,00
por quilômetro.
Isso significou, em relação ao preço de 2004, um
aumento, no Orçamento da União, de 280,44%. Foram
280,44%! Aí, fui procurar a variação, nesse mesmo período, dos Índices Nacionais da Construção Civil. Nesse período, os índices Nacionais da Construção Civil
cresceram exatamente 89,31%. E Bernardo Figueiredo
e esse pessoal todo do Ministério dos Transportes e
da Empresa Brasileira de Logística elevaram o preço
das estradas em 280,44%.
Srª Presidenta, não preciso mais fazer comentário a respeito disso. Eu só requeiro à Mesa que este
meu pronunciamento seja enviado pela Mesa do Senado Federal para a Presidenta Dilma, mas, como
tenho certeza de que vai para a Casa Civil e não irá
para a mão dela, requeiro também que seja enviado
este meu pronunciamento ao Conselho de Ética do
Governo Federal.
Srª Presidenta, agradeço pela oportunidade do
pronunciamento. Acho que, depois de mim, fala o Senador Alvaro Dias.
É uma advertência, uma advertência de um companheiro da Base do Governo, que trabalhou quatro
vezes para o Lula em campanhas eleitorais e, na última eleição presidencial, para a Presidenta Dilma,
que tem feito coisas maravilhosas, principalmente na
exclusão do custo da crise global aos trabalhadores
brasileiros, agindo de forma completamente diferente
da União Europeia, da Espanha, da Itália, da Grécia,
de Portugal, com as políticas compensatórias, com a
elevação do salário mínimo.
Mas fico aqui pensando: com o aumento de 280%
no custo oficial da construção de estrada de ferro, não
vai sobrar dinheiro para os aposentados do Aerus. É
evidente que o ex-Presidente Lula chamaria esse aumento orçado nos orçamentos da União pura e simplesmente de maracutaia.
Abra os olhos, Presidenta Dilma!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Roberto Requião, pela
objetiva comparação feita sobre os valores e queria
dizer que V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
Convido para fazer uso da palavra, com orador
inscrito, o Senador Romero Jucá.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, eu serei breve.
Logo, nós teremos a oportunidade de ouvir o Senador
Alvaro Dias.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É a praxe de V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Exatamente.
Eu pedi a palavra para fazer um registro que
considero importante neste momento. Peço a união
de todos no sentido de que nós possamos discutir,
votar e salvar ainda a medida provisória que regulamenta a situação dos portos brasileiros. Nós precisamos desenvolver um processo logístico no País que
dê suporte à necessidade de crescimento econômico,
Senador Alvaro Dias. E, sem dúvida alguma, hoje, um
dos gargalos para a exportação e para a importação
de produtos do Brasil são os portos brasileiros.
O Governo editou uma medida provisória, que
foi bastante discutida na Comissão, de que, inclusive,
fiz parte. Posteriormente, a matéria foi para a Câmara
dos Deputados, já num prazo bastante exíguo para sua
votação. Infelizmente, ontem, essa medida provisória
não pôde ser votada por conta de discussões político-partidárias, que aqui não cabe analisar. Houve a suspensão da sessão, e corremos o risco de, na próxima
semana, essa medida provisória perder sua validade,
e, portanto, todo o esforço no sentido de construir uma
alternativa que possa melhorar a condição dos portos
brasileiros cairá por terra.
Ouvi do Presidente Renan Calheiros e do Deputado Henrique Eduardo Alves que o comando das duas
Casas, tanto da Câmara quanto do Senado, fará todo
o esforço necessário para que possamos votar essas
matérias ainda esta semana. Mas, volto a dizer, para
votar essas matérias, vai ser preciso um acordo amplo,
principalmente no Senado da República.
Se a Câmara, que está marcando uma sessão
extraordinária, votar essa matéria na segunda-feira ou
na terça-feira, essa matéria chegará aqui fora do prazo
novamente, Presidente Ana Amélia, da forma como
tem ocorrido diversas vezes, fazendo com que nós tenhamos de construir um acordo de líderes, para que o
prazo de dois dias de discussão de medidas provisórias
no plenário, que é o prazo mínimo que o Senado tem
utilizado, possa ser, de certa forma, colocado de lado,
para que a matéria possa ser votada urgentemente.
Fizemos isso na tarde de ontem, votando uma medida
provisória que chegou um dia antes, e poderemos ter
de fazê-lo novamente para votar a Medida Provisória
dos Portos.

Maio de 2013

Então, fica aqui um apelo às lideranças partidárias, fica aqui um apelo ao Governo para que construa
um texto que possa fazer com que a votação ocorra
nessa segunda-feira, na Câmara dos Deputados.
Faço, aqui, um apelo a todos os Parlamentares,
para que nós tenhamos a condição efetiva de, melhorando essa medida provisória, destravar um setor que
é estratégico para a economia brasileira.
Então, fica aqui este registro.
Agradeço a oportunidade e saúdo todos aqueles
que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela
Rádio Senado e pelas redes sociais.
Registro ainda, Presidente Ana Amélia, que acabamos de concluir mais uma reunião da Comissão de
Consolidação das Leis. Tratamos, hoje, de um assunto extremamente importante para o Brasil, que é a tipificação do crime de terrorismo e a condenação por
esse crime. Essa tipificação e essa regulamentação
não existem ainda na nossa legislação. A Constituição
pede que isso seja feito, e a Comissão vai fazer isso
rapidamente, para combater o terrorismo nas grandes
manifestações nacionais e internacionais, como as que
serão feitas no meio deste ano, com a vinda do Papa
e com a Copa das Confederações; como a que será
realizada no outro ano, a Copa do Mundo; como as
Olimpíadas. Esse combate também se dará no dia a
dia das atividades da sociedade – no resto do mundo,
houve ocorrências de terrorismo que vitimaram pessoas –, independentemente de serem grandes eventos
ou pequenos eventos.
O Brasil precisa estar preparado para punir com
rigor, com autoridade e com energia esse crime de
terrorismo. A Comissão, dentro de mais alguns dias,
apresentará ao Plenário da Câmara e do Senado essa
proposição, que vem suprir a lacuna que, hoje, existe
na nossa Constituição.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada.
Cumprimento-o, Senador Romero Jucá. Aliás,
esse tema foi, hoje, pontuado na exposição feita pelo
Ministro da Defesa, Celso Amorim, na Comissão de
Relações Exteriores, exatamente mostrando a vacância da legislação brasileira a respeito da tipificação do
crime de terrorismo.
Existe um projeto muito temporal, pois é voltado para a Copa do Mundo. O projeto é de autoria do
Senador Marcelo Crivella e está tramitando na Casa,
mas abrange especificamente o período de realização
da Copa do Mundo, no ano de 2014.
Nesse caso, é preciso que o País disponha de
uma lei permanente sobre essa questão, que está aumentando e ampliando, não por conta de um país pací-
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fico como o nosso. Mas é preciso que haja prevenção
quanto a esses episódios, que são de todo lamentáveis.
Então, cumprimento-o, Senador.
Com a palavra, o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Senadora Ana Amélia, Presidente, V. Exª está aí,
e eu, nesta tribuna, primeiramente, homenageando
aqueles que, hoje, aqui comparecem esperançosos.
Eu gostaria de manifestar minha esperança também
de que se possa chegar ao final desse calvário, que
faz com que se apresentem diante do País valorosos
aposentados e aposentadas, com a energia de jovens,
persistentes, lutadores, que reivindicam seus direitos
e esperam pela sensibilidade das autoridades constituídas, com o objetivo de ainda auferirem benefícios
que lhes cabem ao final de suas vidas.
Presto minha homenagem sincera. Sei que terão de se retirar já para a viagem e quero desejar que
possam retornar aqui o mais rapidamente possível,
para comemorar uma vitória. Certamente, o Supremo
Tribunal Federal, que foi exemplar, que adotou uma
postura histórica inesquecível, a qual certamente o
valoriza no julgamento do mensalão, poderá também
adotar agora uma postura de sensibilidade humana,
para assegurar direitos que foram subtraídos, ao longo dos últimos anos, daqueles que fizeram jus a uma
aposentadoria com dignidade.
Presto as nossas homenagens. Que Deus os
acompanhe sempre!
Hoje, Srª Presidente – e está presente aqui o Presidente da Comissão de Relações Exteriores –, registra-se a visita do Presidente venezuelano em território
nacional. Nicolás Maduro é recebido pela Presidente.
Aos senhores que aqui estão, nossa saudação,
nossas homenagens! Com certeza, vamos aguardar
a vitória.
Srª Presidente, faço referência à visita ao nosso
País do Presidente Nicolás Maduro, da Venezuela, recebido em palácio pela Presidente Dilma. Certamente,
receber em palácio um presidente cuja eleição ainda
é contestada por boa parte do povo venezuelano e
não reconhecida pela oposição – lá se está em fase
de espera para a recontagem dos votos –, receber
esse presidente é avalizar o autoritarismo que vigora
na Venezuela. É inaceitável que o Governo brasileiro
ofereça, neste momento, um palco para o Sr. Maduro
exercitar sua retórica belicosa!
A truculência está presente na cena política venezuelana. Recentemente, no plenário da Assembleia
Nacional, deputados chavistas agrediram integrantes
da frente oposicionista Mesa de Unidade Democrática,
que protestavam contra o tratamento excludente im-
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posto pelo Presidente da Casa, representante mor da
facção chavista. Eles foram impedidos de se pronunciar em plenário e de participar de comissões técnicas,
além de terem seus proventos suspensos.
Esses são alguns dos traços do autoritarismo da
era Maduro ou da era pós-Chávez.
Se o Presidente Maduro é saudado no dia de
hoje pelo Governo brasileiro, fazemos nossa saudação
à oposição venezuelana, nossa homenagem ao povo
venezuelano e, sobretudo, aos venezuelanos que resistem a esse apetite autoritário que se faz presente
na vida do seu país!
Certamente, prestamos também nossa homenagem à imprensa da Venezuela, que também tem sido
alvo de ameaças, que tem sido alvo da truculência do
governo denominado de bolivariano!
As nossas homenagens, portanto, aos democratas da Venezuela, no dia em que nos visita alguém
com postura autoritária, com experiência de truculência, que já se revela nos primeiros momentos da sua
gestão na presidência daquele País.
Mas, Srª Presidente, cabe-me também nesta hora,
como oposição no Brasil, fazer referência ao desmando
e à falta de compromisso e de responsabilidade com
os interesses do nosso País. Tudo isso se deve, única
e exclusivamente, à campanha eleitoral colocada na
rua prematuramente pela Presidente, faltando ainda
quase dois anos para o término do seu mandato. O
projeto de poder está em primeiro lugar; o projeto de
nação é ignorado.
A consequência é a balbúrdia institucional, a
carência de interlocutores confiáveis, a insegurança
jurídica dos atos normativos do Governo, enfim, uma
nau à deriva se apresenta nos mares do Brasil, que
recentemente culminou nas divergências de Chefes
de Poderes da República.
Para evidenciar essa confusão, faço questão de
elencar três matérias, com manchetes garrafais, publicadas em duas páginas, lado a lado, do jornal Valor
Econômico, de ontem, para mostrar que os desmandos e a desorganização da coordenação política do
Governo já ganhou a grande imprensa e é de conhecimento público.
Eis as manchetes: “Relator inclui 20 setores na
desoneração da folha”; “Proposta do ICMS aprovada
pela CAE desagrada governo”; “PT enfrenta aliados
em votação da MP dos Portos”.
Em relação à MP nº 601, em que o Relator incluiu
20 setores na desoneração da folha, será que a área
econômica do Governo está de acordo com isso? É
mais uma medida provisória que terá uma avalanche
de vetos para engrossar a nossa já grande lista de
vetos pendentes de deliberação?

24658

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

A proposta do ICMS aprovada pela CAE desagrada o Governo. Será isso indicativo de que a batalha
que durou horas na CAE, na última terça, foi mesmo
para o espaço? É a conclusão a que podemos chegar,
depois que o Relator da MP nº 599 reformulou seu
parecer na reunião da Comissão Mista no dia de hoje.
MP dos Portos. É para manter esse enfrentamento
permanente que eles buscam a aliança para 2014? O
que aconteceu na sessão da Câmara ontem, sobre o
tema, dispensa comentários, tendo em vista a repercussão da mídia no dia de hoje.
Fiquei nesses três pontos, Srª Presidente, para
não me alongar demais, mas vou retroceder no tempo
para mostrar alguns casos que merecem consideração.
Royalties do petróleo. A Presidente e seu Governo
lavaram as mãos. Jogaram o tema para dentro do Congresso e deixaram acontecer, até o desfecho da sessão
do Congresso, que derrubou os vetos presidenciais.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Deduzo que a Presidente tenha dito: “Isso não é comigo”.
No presidencialismo forte, o que se vê é a Presidente da República ausente dos grandes debates,
que buscam entendimento nacional para reformas de
profundidade.
E todos nós sabemos: no presidencialismo forte
como o brasileiro, sem que a Presidência da República participe, lidere, articule, sobretudo por possuir
uma maioria esmagadora no Congresso Nacional, as
reformas de profundidade não acontecem.
Em relação ao Fundo de Participação dos Estados, da mesma forma que o caso anterior, imagino
que a Presidente concluiu pela mesma coisa: também
não é com ela; que se mantenham por lá!
Quanto ao Código Florestal, todos nós acompanhamos o vai e vem que foi a votação do Código Florestal no Congresso. O Congresso aprova, a Dilma veta e
edita outra medida provisória, e assim sucessivamente.
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Não
há negociação interna, não há credibilidade nos interlocutores, não existe acordo político firmado olho
no olho, porque a desconfiança das partes é perene.
É nesse clima de insegurança que está empacada na Câmara a Medida Provisória dos Portos. Como
os acordos firmados por ocasião do Código Florestal
não foram cumpridos, os Parlamentares não veem
como aprovar essa medida provisória, já que ela terá
uma avalanche de vetos da Presidente Dilma, que, no
dia seguinte, editará outra medida provisória sobre o
tema, para variar.
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É nesse clima – estou concluindo, Srª Presidente
– de insegurança jurídica que o Brasil está caminhando. É nesse clima que o Governo deseja atrair investimentos privados, interno e externo, para financiar
nossa infraestrutura.
E já se lê na imprensa internacional quem recomende a...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...de
investimentos em nosso País. Esse é o aviso que nós
temos que observar, que, certamente, nos prejudica.
É nesse ambiente que os principais indicadores
macroeconômicos estão extrapolando os limites desejáveis, como inflação, baixa taxa de crescimento da
indústria, taxa de juros voltando a crescer, déficit nas finanças públicas, déficit crescente na balança comercial.
E as desonerações pontuais para tirar setores
do sufoco? Qual o critério para fazer isso? E a data
de validade disso?
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Já
está evidente que esse modelo faliu, e falta criatividade
da equipe econômica para sair dessa encruzilhada. É
nesse clima que querem mais quatro anos.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Alvaro Dias.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Ricardo Ferraço.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Exma Srª Presidente desta sessão Senadora Ana
Amélia, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, caro Presidente Senador José Sarney, na condição de cidadão,
na condição de Senador da República, na condição
de Presidente da Comissão de Relações Exteriores
do Senado Federal, quero registrar, nesta tarde, uma
importante vitória para o Brasil.
A vitória do Embaixador Roberto Azevêdo, na
disputa pela Direção– Geral da Organização Mundial
do Comércio, oficialmente anunciada no dia 8 de maio,
oferece motivo para justificável celebração, mas deve
servir também para ensejar importantes reflexões.
No ambiente político radicalizado que se percebe no
Brasil este ano, possivelmente já em precoce ensaio
para a campanha eleitoral de 2014, as reações que
se observam na imprensa e entre analistas levam
à conclusão mais desavisada de um conceito muito
embaralhado sobre as conclusões da importância da
eleição do primeiro brasileiro a presidir a Organização
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Mundial do Comércio, que é uma das mais importantes organizações para mediar e disciplinar as relações
multilaterais e globais.
Em primeiro lugar, cabe reconhecer os méritos
pessoais e profissionais do futuro Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio.
Diplomata de carreira há três décadas, com larga e variada experiência, há pelo menos quinze anos
Roberto Azevêdo se vem dedicando, com crescente
grau de especialização e de aprofundamento e em
posições de crescente responsabilidade, à complexa
temática do comércio internacional, particularmente no
que concerne ao funcionamento da instituição multilateral que passará a comandar em breve, ao substituir
o francês Pascal Lamy.
Essa trajetória granjeou-lhe extensa rede de relacionamentos em todo o mundo, entre autoridades
governamentais e diplomáticas, assim como entre empresários e entidades de um conjunto muito relevante
e vasto de classes sociais. Mais que isso, sua longa
experiência como negociador brasileiro em importantes disputas comerciais, no âmbito da Organização
Mundial do Comércio, com parceiros internacionais e
como representante de seu país na até agora truncada negociação da chamada Rodada Doha, rendeu-lhe,
seguramente, uma reputação e uma credibilidade que
foram premissas para que ele pudesse alcançar uma
posição tão destacada como essa. Mesmo diante de
disputas por vezes ácidas, erodidas, seus interlocutores
sempre reconheceram no Embaixador Roberto Azevêdo os predicados do bom negociador, negociador que
endurece sem desrespeitar e que obedece as regras
do jogo sem procurar em momento algum burlá-las.
Caso o candidato apresentado pelo Brasil não
reunisse as singulares credenciais pessoais e profissionais que pôde ostentar, seguramente que apenas o
prestígio internacional do nosso País não bastaria para
vencer disputa tão acirrada, que iniciou com nove candidatos, todos muito fortes e representativos, e terminou num embate apertado com o candidato mexicano.
À exceção do Embaixador Roberto Azevêdo,
todos os seus oito concorrentes são ou já foram Ministros de Estado em seus respectivos países, o que
evidencia ainda mais a dimensão pessoal dos atributos que conduziram o candidato brasileiro à vitória na
Organização Mundial do Comércio.
Em segundo lugar, é inegável que o resultado
espelha o crescente protagonismo internacional do
Brasil e coroa de êxito uma estratégia diplomática
arrojada, que, em processo cumulativo, resultante de
muitos anos de trabalho, ampliou nossa capacidade de
articulação política em escala verdadeiramente global.
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Deve-se, entretanto, evitar a abordagem excessivamente reducionista e também contaminada pelo
imediatismo simplista do jogo político doméstico, o
qual tende a se expressar como ganha/perde, e que é
incompatível com o projeto de nação que deve mover
a política externa como política de Estado, de índole
permanente e voltada ao longo prazo, ao contrário
dos interesses cambiantes e eventuais dos governos
de plantão.
Ouço, com prazer e com alegria, o Senador José
Sarney, até porque julgo que S. Exª contribuiu para a
construção desse ambiente e desse protagonismo político alcançado por nosso País.
O Sr. José Sarney (Bloco/PMDB – AP) – Muito
obrigado a V. Exª. Quero juntar-me às congratulações
que V. Exª faz ao Itamaraty e ao Embaixador Roberto
Azevêdo pela sua eleição para a Organização Mundial do Comércio. Isso tem vários aspectos: em primeiro lugar, nós verificamos que o Brasil alcançou
um novo patamar internacional, de tal maneira que já
pode presidir uma organização dessa dimensão e dessa importância em nível mundial. Em segundo lugar,
devo também ressaltar a competência com que o País
sempre se desempenhou na Organização Mundial do
Comércio, com todos os embaixadores que ali passaram. Nós tivemos homens do maior brilho, inteligência
e capacidade, que foram, no passado, representantes
do nosso País. Quero lembrar o Embaixador Paulo Nogueira Batista, para começar, o primeiro deles; depois,
o Embaixador Celso Amorim; o Embaixador Seixas
Corrêa. São grandes nomes da diplomacia brasileira.
E, agora, estamos elegendo o Embaixador Roberto
Azevêdo, que, sem dúvida alguma, é uma das mais brilhantes expressões da nossa diplomacia. É um homem
que tem um grande currículo profissional, ao mesmo
tempo em que é um homem voltado ao diálogo, com
uma longa experiência de diplomacia parlamentar e
que, sem dúvida alguma, firmou-se e afirmou-se, dentro daquele organismo, como um homem de tamanha
respeitabilidade. E, agora, é escolhido para Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio. Sem
dúvida alguma, nós devemos também nos congratular
com o próprio Ministério das Relações Exteriores do
Brasil, que é um organismo exemplar no nosso País,
de grandes recursos humanos e que, ao mesmo tempo, tem um respeito internacional pela qualidade dos
seus quadros e pelo desempenho que sempre teve nos
grandes fóruns internacionais. V. Exª está expressando
acho que um sentimento da Casa e, ao mesmo tempo,
com o brilho, a competência e o prestígio de que V. Exª
desfruta em nosso meio. Muito obrigado.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Agradeço ao Senador José Sarney pelas contribuições.
Quero crer, como V. Exª acaba de afirmar, que
essa é uma construção que exigiu muito trabalho, um
trabalho que vem sendo plantado ao longo de muitos
anos.
Nós alcançamos a nossa democratização nos
anos 80. O Brasil alcançou a democratização e a sua
legitimidade política.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Tudo isso foi e é contribuição importante para
o protagonismo de que o nosso País neste momento
desfruta.
Mas não apenas a redemocratização; há também
a estabilização macroeconômica, conquista dos anos
90. Quer dizer, o Brasil não reuniria as condições de
desenvolvimento econômico e social que vem sendo
construída nos últimos vinte anos sem crescimento
econômico sustentável, sem dinamismo social, com
combate à fome e à miséria. O Brasil não teria se tornado esta potência emergente que é – é verdade, com
muitos desafios –, mas é preciso que nós tenhamos
a capacidade de olhar para trás e a grandeza e o orgulho por tantos e tantos passos que foram dados ao
longo desses anos.
Portanto, Srª Presidente, faço aqui uma longa
fundamentação que justifica, seguramente, essa construção, cumprimentando,...
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES)
– ... evidentemente, o Itamaraty, cumprimentando a diplomacia brasileira, cumprimentando o ex-Chanceler
Celso Amorim, Ministro da Defesa, o Chanceler Antonio Patriota e, de maneira muito efetiva também, a
participação que teve a Presidente Dilma, que assumiu pessoalmente, de maneira dedicada, essa candidatura, fazendo crer na opção e ecoar, internacional
e globalmente, que o nosso País está fazendo pelas
relações multilaterais.
Portanto, essa é uma conquista da qual nós precisamos ter orgulho. E deixo aqui a nossa certeza, a
convicção e a confiança na jornada exitosa do Embaixador Roberto Azevêdo, que fará um trabalho extraordinário, já com tarefas muito grandes. Ao final do ano,
haverá uma importante reunião na Indonésia, em que
será relançada ou sepultada a rodada de Doha.
(Soa a campainha.)
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB –
ES) – Por isso mesmo, a Organização Mundial do Co-
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mércio tem à frente um brasileiro da maior qualidade,
que seguramente estará brilhando, como brilhante é
a sua carreira.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Ricardo Ferraço, que
preside a Comissão de Relações Exteriores, pelo
pronunciamento. A Mesa o endossa integralmente, incluindo o aparte do Senador, nosso Presidente, José
Sarney, em relação à figura de Roberto Azevêdo que
é, na verdade, também, o reconhecimento à qualidade
profissional da diplomacia brasileira.
Convido a fazer uso da palavra o Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, caro
Presidente Sarney, caro Senador Walter Pinheiro, demais colegas, quero me associar ao Senador Ricardo
Ferraço e ao Presidente Sarney – pegar uma carona
– com relação ao Embaixador Roberto Azevêdo.
Foi uma conquista, sem dúvida alguma, extraordinária para o Brasil. Uma conquista que, eu diria,
alguém do Itamaraty que galgue a função de ser uma
espécie de coordenador da Organização Mundial do
Comércio e que presidiu o nosso Itamaraty brasileiro,
de certa forma, tira de um patamar que muitas vezes
eu cobrava aqui.
Lembro-me inclusive que, em meu outro mandato no Senado, eu cobrava que a diplomacia brasileira
tinha que ser mais aguerrida em relação às relações
comerciais, que precisávamos abrir mais espaços e
sermos mais destemidos em relação a isso. Às vezes,
acho que é bom não ser tão diplomata para tratar com
alguns países que são muitos espertos nas negociações. Eles nos mandam, muitas vezes, quinquilharias
e querem nosso filé-mignon ou nosso dinheiro.
Vamos, então, compartilhar, negociar. Dependendo do que vem, vamos colocar o nosso produto,
fazer a troca, a permuta, tentar fazer o negócio, tentar colocar nossa produção nacional no mercado internacional e, com essa decisão agora, conquistar o
apoio da maioria do mundo para que o Brasil presida
essa Organização.
Sai um diplomata de dentro do Itamaraty e deixa
a nossa diplomacia com mais garra, eu diria, deixa
mais enaltecida, com mais ganância, no bom sentido,
com mais vontade de exercer e de ser mais agressivo, no bom sentido, de buscar espaço e de sentir que
temos condições de falar de igual para igual com os
países de primeiro mundo nas relações comerciais,
nessa Organização Mundial do Comércio. Isso é muito importante.
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Então, quero me associar, Senador Sarney, a V.
Exª, que naturalmente tem uma grande participação
nisso, porque é respeitado no mundo, assim como o
Governo brasileiro, ao Senador Ricardo Ferraço e a
outros demais colegas que se pronunciaram.
E quero, por outro lado, enaltecer um tema que
trago nesta tarde, que é sobre o meu Estado e o Brasil. Vou fazer uma breve análise.
Já está aberta a temporada de frio em Santa Catarina. Está vindo a neve. Ontem, por exemplo, os 6,8
graus negativos registrados em Urupema, na Serra
Catarinense, já cobriram os campos a geada, criando uma paisagem deslumbrante, que atrai milhares
de pessoas todos os anos para a Serra Catarinense.
Eu diria que, embora o frio – é uma expressão que se
usa na Serra –, embora o gelo, o acolhimento humano
aquece, aquece os corações, aquece a civilização de
lá, aquece os que chegam, e estimula a vontade de ir
lá procurar, de lá se achegar, como se diz lá.
Além do frio e da possibilidade e ver neve em
pleno solo tropical, sem sair do País, os turistas são
atraídos pelas belas paisagens serranas, com cenários vertiginosos, como a Serra do Rio do Rastro. Na
culinária, uma herança que mistura italianos, alemães
e os velhos tropeiros, que deixaram marcas profundas
na região.
Mais recentemente, outro atrativo tem encantado os turistas: nossos vinhos finos de altitude, que já
recebem reconhecimento nacional por sua qualidade
única. Além de degustá-los, o visitante tem a oportunidade de conhecer vinícolas e parreirais de grande
beleza. Aliás, nós temos um nicho, na Serra Catarinense, que vem do Chile, das cordilheiras do Chile, passa
por lá e vai ao Sul da África, e dá um terroir, um nicho
de terra, um terroir muito especial. O terroir é de pouco espaço, mas de uma qualidade diferente, Senador
Sarney, Presidente Sarney. É alguma coisa que deu
certo. Descobriu-se que o terreno ajuda, o microclima,
e tudo isso faz com que haja condições.
E não é só isso. Santa Catarina, eu diria, nessa
época – as quatro estações do ano são nítidas no Estado –, oferece, ainda, uma ampla gama de opções ao
turista. Nossos roteiros regionais valorizam a variedade
geográfica e cultural do Estado. Podemos falar nos Caminhos das Neve; no Caminho dos Príncipes, na região
de Joinville; no Vale do Contestado; no Grande Oeste,
que vai até a fronteira da Argentina; na Costa Verde e
Mar; na Rota da Cerveja, que é o Vale Europeu, na região de Blumenau, Pomerode e Indaial, aquela região;
nos Encantos do Sul; e no Caminho dos Cânions. Isso
só para citar alguns casos. Um Estado que no tamanho geográfico é pequeno, mas que reúne as quatro
estações do ano nitidamente delineadas.
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Pois bem, se meu Estado tem tantas opções de
turismo, ao olharmos para o Brasil – nem vou falar dos
lençóis maranhenses, que tive a oportunidade de um
dia conhecer e que nos encantou; a senhora, então,
não queria nem sair –, vislumbramos um mosaico riquíssimo de belezas naturais, atrativos culturais e
gastronômicos. Poucas nações dispõem de uma diversidade de tal dimensão.
Apesar desse potencial gigantesco, nossos números no setor estão muito aquém do desejado. O déficit
em nossa balança comercial do turismo, em 2012, alcançou US$15,6 bilhões. Nos últimos quatro anos, os
gastos dos estrangeiros no País até aumentaram em
15%, deixando aqui US$6,6 bilhões. Na outra ponta,
contudo, os brasileiros deixaram no exterior não esses
valores, mas US$22,2 bilhões, o dobro do registrado
há quatro anos, a que eu fiz referência antes.
Outros números ampliam a dimensão do problema. Dentre mais de um bilhão de visitantes que no
mundo inteiro, em 2012, viajaram, apenas 0,5% desse
montante de um bilhão de pessoas ficou no Brasil –
pouco mais de cinco milhões de pessoas. Do total de
recursos movimentados pelo setor, superior a US$1
trilhão, nos coube pouco mais de US$ 6 bilhões.
Indubitavelmente, muito pouco para o quinto maior
país do mundo, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase 7.500 quilômetros de litoral banhado
pelo Oceano Atlântico.
Alguns fatores contribuem decisivamente para a
composição deste quadro. Entre eles, podemos citar a
atual taxa de câmbio, a legislação trabalhista, a carga
tributária e os juros.
O famoso custo Brasil, que tanto afeta setores
como a indústria e a agricultura, também atinge o turismo, encarecendo o País tanto para brasileiros como
para estrangeiros.
A nossa fraca infraestrutura logística – que muito se debate nos últimos meses aqui nesta Casa e no
País – é, igualmente, fator determinante na dificuldade
de incremento na atividade turística nacional. E aí vêm
os nossos aeroportos, que ainda estão muito aquém
da capacidade e da qualidade necessária, não obstante as iniciativas que estão em andamento. Nossas
estradas, na maioria dos casos, estão em estado precário. O turismo de cruzeiros, mais especificamente de
cabotagem, ainda aguarda a devida regulamentação,
contribuindo para a evasão de divisas.
O Brasil tem, diante de si, dois grandes desafios,
que serão definidores do caminho que trilharemos no
futuro: a Copa que vem aí, no ano que vem, e as Olimpíadas de 2016.
A grande contribuição desses eventos vai muito
além da visibilidade internacional do País ou da presen-
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ça momentânea de visitantes durante sua ocorrência.
Eles têm o condão de promover transformações que
serão de fundamental importância para a atividade nos
anos que se seguirão.
Com as medidas corretas, o setor turístico brasileiro pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento econômico e social. Trata-se de uma indústria
limpa, de alto valor agregado, envolvendo uma extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra. Como
resultado, geração de empregos e renda, além da arrecadação de impostos de forma sustentável.
Concluo, nobre Presidente.
Se promovermos as adequações necessárias,
o Brasil poderá exercer o papel de protagonismo que
lhe cabe no cenário turístico internacional. E temos
condições para isso.
Concluindo, nobre Presidente Ana Amélia, a diversidade brasileira não vem só do Chuí de V. Exª e vai
ao Oiapoque. Em todas as diversidades do Brasil, se
melhorarmos esse quadro, essa infraestrutura, essa
logística, os tratamentos, se chamarmos a iniciativa
privada,...
(Soa a campainha.)
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ... os fundos internacionais a participarem de
um projeto sério, de durabilidade, de média e longa
duração, que ofereça credibilidade, esse pessoal se
anima. Esses fundos internacionais estão aí e gostam de diversificar aplicações de que só vão fazer
uso daqui a 20, 30, 40 anos, porque diversificam. E
se veem um potencial adormecido ainda, como é o
nosso Brasil... E até que a conquista agora da Presidência da OMC quiçá nos ajude a abrir um pouco
os caminhos, abrir uma luz no fim do túnel. Tomara
que não seja, Ana Amélia, uma moto na contramão
essa luz no fim do túnel. Acho que não deve ser isso.
Isso vai nos estimular, vai ajudar. São momentos que
temos que colher com alegria e fazer avançar esses
potenciais.
Não só no nosso Estado, mas na serra do Estado
de V. Exª, onde, também, há uma serra extraordinária,
com cidades como Bento Gonçalves e outras dessa
região toda. Nós podemos, então, aproveitar para participar dessa coisa diversificada, extraordinária, pois é
uma “minieuropa” essa região nossa do sul. Temos as
quatro estações definidas. Dá para senti-las nos quatro cantos. Quer praia, tem; quer o gelo, tem; se quiser
águas termais, tem; quer meia estação, tem. E, agora,
se quiser curtir um bom frio, também tem.
Muito obrigado, Srª Presidente e caros colegas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Parabéns, Senador Casildo. E, antes de ir para
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lá, Senador, não se esqueça de tomar a vacina contra
a gripe, porque esse frio demanda de nós uma prevenção, não só de uma roupa bem quentinha, mas
também de uma vacinação.
Convido para fazer uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srªs e Srs. Senadores, Srª Senadora Ana Amélia, que
preside esta sessão, é uma honra não só para o povo
do Rio Grande do Sul, mas uma honra para todos nós
do Brasil termos a oportunidade de falar, nesta tarde,
aqui, sob a Presidência de V. Exª.
Senadora Ana Amélia, há uma preocupação
muito grande aqui, no Senado, por parte de todos os
Senadores, independentemente do tamanho do seu
respectivo Estado e independentemente da posição
partidária, acerca da questão dos investimentos em
infraestrutura.
O Presidente do BNDES esteve aqui, no Senado,
nessa quarta-feira agora, e falou, inclusive, da ampliação do desafio e, consequentemente, do aumento do
volume de recursos para investimentos nessa área
no que diz respeito a ferrovias, transporte rodoviário,
transporte aquaviário.
Lembro-me, inclusive, que tive oportunidade de
debater com V. Exª a respeito quando da elaboração
do Plano Plurianual, sob análise de uma comissão sobejamente bem presidida pelo meu companheiro Vital
do Rêgo, e nós rodamos este País inteiro fazendo esse
debate, o bom debate, sobre a construção do PPA,
com a ausculta e, ao mesmo tempo, a preparação da
peça orçamentária. E a maior preocupação, Senador
Vital, que nós conseguimos extrair daquelas rodadas,
daquelas audiências, era exatamente infraestrutura.
O nome mais bonito, empregado nos tempos atuais,
é logística.
Então, eu diria que essa é uma questão importantíssima do debate, decisiva para a questão do desenvolvimento econômico. V. Exª, por exemplo, aportou recursos, pediu recursos, apontou emendas para
resolver um dos graves problemas da Paraíba no que
diz respeito a porto, uma infraestrutura essencial.
Recentemente, a Presidenta Dilma anunciou
todo esse plano para as novas ferrovias, envolvendo, na essência de seu plano, uma estrutura logística
capaz de interligar as diversas capitais do Brasil por
meio da ferrovia.
Nós vivenciamos esse drama, Senador Vital, agora, na questão da seca, pela ausência de logística para
distribuir o milho. E nos diziam assim: “Mas há milho
ali!” Mas o milho não chega lá.
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Ontem, a Câmara fez uma Comissão Geral,
onde diversos parlamentares e, principalmente, a
população do Nordeste, que atravessa ainda um período de longa estiagem, reclamavam exatamente da
ausência de logística para fazer chegar o alimento, a
ração animal e, até mesmo, a falta de logística para
fazer chegar a água.
Eu cito isso porque esse é um debate importantíssimo, Senador Vital, para o meu Estado. Não quero
separar, apartar o meu Estado do Brasil, mas quero
tocar no tema, porque o meu Estado é de dimensões
comparáveis a de países – é do tamanho de uma França, como todo mundo usa como exemplo –, mas nós
não temos malha ferroviária. Nós temos duas grandes
malhas ferroviárias. Eu, inclusive, conheço essas malhas de perto, porque meu pai trabalhou na ferrovia e,
por diversas vezes, quando criança, eu tive a oportunidade de desfrutar, naquela época, da viagem de
trem, Senador Eduardo Braga. Dois dias e meio – era
a conta que nós fazíamos – de Salvador a Monte Azul,
ali próximo a Montes Claros, em Minas Gerais. Era
uma verdadeira alegria! Por onde o trem passava, o
trem coletava a produção e levava o desenvolvimento.
Então, é importante isso.
Na Bahia, nós estamos discutindo a ferrovia
Oeste-Leste. Estamos discutindo a reordenação, a
reorganização e a completa reestruturação dessa
malha ferroviária. A Presidenta Dilma lançou o plano
de maneira a permitir que se vá de Belo Horizonte
até Recife. E eu tenho brigado, Senador Vital, questionando por que não se chegar a João Pessoa, já
que se chegaria tão pertinho – no plano, pelo menos
–, em Recife. E estou falando de um trecho que existe, inclusive traçado, e, em boa parte desse trecho,
ainda existem os trilhos.
Então, é importante que a gente adote, aqui no
Senado, a partir do que disse ontem o Presidente Luciano Coutinho, a partir da matéria que nós aprovamos
aqui oriunda de uma medida provisória e a partir do
plano apresentado pela Presidenta Dilma através da
EPL, as medidas que deem condições de colocarmos
esse trem nos trilhos.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Walter.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Lógico que temos uma sede e um desejo enorme da
realização disso sob a forma de metrôs nas cidades, ou
até VLTs. Estamos com essa disputa enorme na Bahia
para tentar ainda recuperar um trecho perdido, ampliar
esse trecho para o metrô e ofertar aos soteropolitanos,
ou melhor, aos baianos da região metropolitana, já que
a cidade Lauro de Freitas também deverá ter o metrô,
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um transporte sobre trilhos em condição de transportar
uma grande quantidade de passageiros.
Portanto, este é um debate fundamental, que
não pode ficar, Senador Vital, sendo tratado de forma
periférica. Essa é a necessidade deste momento! E
não se tem ferrovia para carga, por exemplo, Senador
Eduardo Braga, sem rodovia. Como a carga chega à
ferrovia? Voando?
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – E
portos.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Com a força do vento, temos é que gerar energia,
porque transportar chuva com a força do vento ainda
está difícil.
Senador Vital do Rêgo.
O Sr. Vital do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – Senador Walter Pinheiro, eu me animo, e como me animo,
em apartear V. Exª! Primeiro, por um dever de justiça.
Há dois anos, ombreando-me com V. Exª nesta Casa,
quero dizer que, quando tenho em minhas mãos projetos do Poder Executivo firmando marcos regulatórios de rodovias, medidas provisórias como essa com
que o nosso Líder, nos últimos dois meses, se houve
de forma heroica, como a medida provisória que trata dos portos, eu devo fazer justiça ao desempenho
de V. Exª, e pouco nossa memória lembra, quando
relatou o nosso plano plurianual, que é, nada mais
nada menos, o diploma legal de tudo que nós estamos podendo fazer neste País nos últimos dias. Foi
graças à ação de V. Exª, como Relator, na Comissão
de Orçamento, que eu tive a honra de presidir, com
a experiência trazida da Secretaria de Infraestrutura
e Planejamento do Estado da Bahia, mas, principalmente, com a experiência de um homem talhado na
vida, de um Deputado que conhece esse Brasil afora,
que conseguiu colocar tantas soluções para esses
tantos gargalos na área de infraestrutura e na área
de logística. Por isso, quando V. Exª assoma à tribuna, fala com muita propriedade...
(Soa a campainha.)
O Sr. Vital Do Rêgo (Bloco/PMDB – PB) – ...
sobre essas questões. Eu, quando me incorporo de
forma animada ao pronunciamento de V. Exª, faço-o,
por um dever de justiça, para dizer que, graças àquele diploma legal que aprovamos em 2011, o Governo
Federal está podendo desbravar caminhos e apontar
soluções que, embora possam dizer que tardiamente,
possibilitam ao Brasil encontrar os rumos para o desenvolvimento que merece. Parabéns a V. Exª!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Agradeço, Senador Vital.
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Eu vou dar um aparte ao Senador Eduardo, mas
eu queria completar um trecho do meu raciocínio, porque se encaixa exatamente em algo que V. Exª desempenhou aqui nesse último período.
Assim como é impossível, Senador Eduardo
Braga, não termos rodovia margeando ou, até de
certa forma, levando à ferrovia, é impossível eu falar
em malha ferroviária sem resolver o problema com
os portos. Eu vou tirar daqui e levar para onde? De
que forma? Então, isso é vital, é essencial; está no
cerne dessa questão logística, assim como termos
portos secos.
Eu fiquei abismado, Senador Eduardo, quando
eu descobri que, nesse Brasilzão de meu Deus, em
boa parte do nosso Centro-Oeste, nós não temos um
porto seco armazenando grãos. “Ah, não precisa”. Mas
como não precisa? Armazenamos grãos hoje, Senador Eduardo, em caminhão. É por isso que está dando
confusão nos portos. Ou, então, armazenamos grãos,
Senador Renan, à beira do porto, na retroárea. É por
isso que nós temos, lá, caminhão estacionado, navio
parado e a gente pagando caro por isso.
Portanto, a reestruturação dessa malha, a reestruturação dessa logística não pode, de forma nenhuma, abrir mão da reestruturação dos portos no Brasil.
É nossa porta de entrada e nossa porta de saída, e nós precisamos aprender, também, que portos
não foram feitos só para levar commodities. Portos
bons são aqueles que levam, inclusive, produtos que
têm valor agregado, porque significam a geração de
emprego e renda aqui, e a gente faturando com essas viagens.
Um aparte ao Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Walter Pinheiro, primeiro, quero falar da pertinência do pronunciamento de V. Exª, exatamente no
momento em que testemunhamos, no dia de ontem,
na Câmara dos Deputados, quando se analisava a
Medida Provisória nº 595, que trata da modernização
dos portos, a sessão ser, lamentavelmente, encerrada sem a sua votação. Fica, aqui, a esperança de que
teremos, seja na segunda-feira, seja na terça-feira, a
oportunidade de ver o Plenário da Câmara dos Deputados do Brasil se manifestando sobre o tema. Eu
peço a V. Exª apenas a oportunidade para dizer que V.
Exª tem toda razão: logística é fundamental para que o
Brasil possa crescer em números robustos na indústria
brasileira e em números robustos para agregar valor
às nossas commodities. Quero dar, aqui, alguns exemplos. Peguemos o custo, Senador Presidente Renan
Calheiros, da nossa soja, da soja brasileira versus o
da soja americana. Todos sabem que o Brasil é um
grande produtor de soja; no entanto, os Estados Uni-
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dos produzem mais soja do que nós. Nosso principal
concorrente no mundo da soja é a soja americana.
Pois bem; a soja brasileira tem um custo de produção
agrícola absolutamente compatível com o custo de
produção agrícola dos Estados Unidos. A diferença
é que a soja brasileira, para sair do campo e chegar
ao porto de exportação, gasta três vezes mais do que
a soja americana. Ou seja, a soja americana sai do
campo com um custo equivalente ao do Brasil e chega
ao porto de exportação com um custo três menor do
que o nosso, por rodovias e por ferrovias. Nós temos
outro problema, porque, quando chegamos ao porto,
nós também temos um custo, no porto, maior do que
o custo do porto de exportação da soja americana.
Como o Brasil conseguirá continuar competindo com
isso? Como o Brasil – agora olhando por outro ângulo
–, a propósito, inclusive, da discussão do ICMS que
estamos travando nesta Casa...? Ora, o Brasil tem um
grande mercado doméstico de bens de informática, só
que o grande concorrente brasileiro não é o produto
da Zona Franca versus o produto da Bahia ou versus
o produto de São Paulo ou versus o produto do Rio
Grande do Sul. Não! O nosso grande concorrente não
é, também, o produto americano, porque a Apple não
produz nenhum computador nos EUA, não produz nenhum celular nos EUA.
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Nenhum chip. Só produz a inteligência. O “bolachão”
vai para a Ásia.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – O
“bolachão” vai para o Vietnã, vai para a China. De lá,
eles vêm concorrer conosco. Agora, com que custo
de logística? Os portos chineses, hoje, estão entre
os mais eficientes do mundo. A logística chinesa é
uma das mais eficientes do mundo, o porto de Singapura é um dos mais eficientes do mundo, o porto de
Seul é um dos mais eficientes do mundo, e são eles
que concorrem conosco. Portanto, a pertinência e a
oportunidade do pronunciamento de V. Exª são exatamente diante deste cenário, do cenário de um país
que quer crescer, que precisa crescer, que precisa
crescer na sua indústria para poder gerar emprego
de qualidade para o povo brasileiro, e nós não vamos
crescer e não vamos gerar emprego de qualidade para
o nosso povo sem uma logística eficiente, sem uma
infraestrutura eficiente, sem portos, sem aeroportos.
É preciso entender que um país de dimensão continental, como o Brasil, além da questão das rodovias,
das ferrovias e dos portos, precisa de aeroportos eficientes para passageiros e para carga. Portanto, quero
cumprimentar V. Exª, quero dizer que a Bahia é um
grande Estado brasileiro, com uma grande área, que
precisa ter integração, que precisa ter, portanto, porto
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seco, porto marítimo, porto fluvial, rodovia, ferrovias e
aeroportos. E quero dizer a V. Exª que o Amazonas,
que é um Estado que tem, também, uma área enorme – dentro do Estado do Amazonas cabem nada
mais nada menos que nove países da Europa –, não
conseguirá sobreviver e competir com outros países
e com outros Estados brasileiros com a logística que
nós temos. Portanto, quero cumprimentar V. Exª e dizer da oportunidade do pronunciamento que V. Exª
traz aqui e quero conclamar a Câmara dos Deputados, conclamar o Congresso Nacional, Sr. Presidente,
para que nós possamos não perder a oportunidade,
diante da ousadia e da coragem da Presidenta Dilma
de não apenas ter mandado uma MP...
(Interrupção do som.)
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – ...
para este Congresso com relação aos portos, mas
também para que pudéssemos (Fora do microfone.)
completar essa ação de infraestrutura com a logística,
valorizando um novo marco regulatório para a modernização dos portos brasileiros. É uma oportunidade
que o Congresso Nacional não pode perder e que
eu reputo ser uma oportunidade para darmos uma
resposta para que a indústria possa crescer e para
que nós possamos continuar gerando empregos de
qualidade para as futuras gerações. Muito obrigado,
Senador. Parabéns!
O SR. WALTER PINHEIRO (Bloco/PT – BA) –
Sou eu que agradeço o aparte de V. Exª.
Nesse raciocínio, Senador Eduardo e Senador
Renan, quero dizer que, para resolvermos esse problema da logística, não só nós temos de aprovar aqui
a MP dos Portos e a MP que tratou, antes, da EPL,
mas precisamos resolver também o problema das relações entre as regiões. Essa questão do ICMS não
pode continuar sendo vista como uma questão fiscal.
Nós temos de tratar isso como política de desenvolvimento econômico. Se isso não for ajustado, eu quero
ver Alagoas resolver os seus problemas de logística,
eu quero ver Alagoas atrair investimentos! Se a guerra
fiscal continuar da forma como é hoje, sobe na parede
quem tem a unha maior.
Portanto, para estabelecer todo este caminho
que nós aprovamos aqui por etapa, Senador Renan
– a reforma com o ICMS em importação, a discussão
do comércio eletrônico, o debate sobre a criação da
EPL, as condições para reestruturar o nosso parque
de logística no Brasil –, nós precisamos completar a
obra. Temos de resolver o problema da autonomia de
desenvolvimento econômico em cada Estado, para poder determinar, na Bahia, o que nós queremos fazer,
o que nós podemos fazer e em que condições nós
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vamos fazer, para que não condenemos os Estados
ao atraso, para que não continuemos concentrando
desenvolvimento em uma região deste País, porque
este País só vai ter capacidade de competitividade
inovando, inovando não apenas usando tecnologia
de ponta, mas usando, de forma corajosa, essa reestruturação que a Presidenta Dilma propôs em todas
essas matérias e, como disse bem o Senador Vital
do Rêgo, como nós aportamos no Plano Plurianual,
que serviu de orientação para que chegássemos a
esse debate de hoje.
Portanto, as coisas não podem ser vistas como
peças isoladas; precisam ser vistas como peças em
conjunto, para podermos andar, desenvolver, interligar
as ações e fazer o grande debate de desenvolvimento
econômico.
Só assim, Senador Cristovam, é que vamos poder
interferir na carga tributária. Eu só vou conseguir baixar
ou reduzir a carga tributária se eu tiver capacidade de
desenvolvimento em meu Estado. Do contrário, nós
vamos continuar de pires na mão, dependendo de o
Governo inclusive ampliar os impostos para aumentar a arrecadação. A arrecadação tem de aumentar é
com produção, não com o aumento da carga tributária.
Era isto, Sr. Presidente, que eu tinha a dizer nesta tarde de hoje.
Durante o discurso do Sr. Walter Pinheiro, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL.) – Agradeço a V. Exª.
Srs. Senadores e Srªs Senadoras, no próximo sábado, nós completaremos cem dias de gestão da Mesa
Diretora do Senado Federal e eu queria me permitir
exatamente hoje trazer algumas informações à Casa.
São rápidas informações.
Nesses primeiros cem dias de gestão, a nova
direção do Senado Federal, no intuito de aproximar
ainda mais a instituição da sociedade, vem pautando seus trabalhos em três conceitos obrigatórios a
qualquer Poder Público: economia, transparência e
eficiência.
Foram, Srs. Senadores, muitas medidas, já anunciadas e implementadas, em todas as áreas, que importaram uma economia superior a R$300 milhões,
no biênio 2013-2014.
Trata-se, portanto, de um corte expressivo nos
custos, que serão revertidos para os programas sociais que serão especificados pelo Senado Federal.
Ao final de cada ano, nós vamos fazer um cheque das
economias do Senado Federal e vamos reverter essas
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economias para os programas sociais que serão especificados pelo Plenário do Senado Federal.
Logo, Srs. Senadores, nos primeiros dias, junto
com a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional
pôs fim aos indefensáveis pagamentos dos denominados 14º e 15º salários. Só nesse ponto, uma economia
de R$9 milhões ao ano.
Extinguimos 101 funções comissionadas de assistente técnico nos gabinetes parlamentares, de Lideranças e de membros da Mesa Diretora do Senado
Federal. Reduzimos 25% das funções de chefia e assessoramento em todo o Senado, o que representou
a eliminação de mais de 500 cargos. O fracionamento
dos cargos em comissão também foi limitado. Antes,
o fracionamento poderia atingir 80 cargos; hoje, só
chega, como recomendado na própria reforma que o
Senado aprovou, a 55 cargos. A economia neste quesito foi de R$26 milhões.
Promovemos a extinção ou fusão de estruturas
administrativas como Interlegis, Unilegis e ILB e estamos cancelando e revendo contratos com terceirização
de mão de obra, que até aqui proporcionaram uma
economia de R$81 milhões. Os contratos emergenciais também foram proibidos, terminantemente proibidos. Implementamos, também, a jornada corrida de
sete horas. Cinquenta mil horas foram adicionadas à
jornada de trabalho anual, evitando, com essa elevação da jornada de trabalho, novas contratações, o que
implicará uma economia de R$160 milhões. Sem falar,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, que a única maneira de nós limitarmos o pagamento de horas extras é
exatamente elevando a jornada, o que já fizemos, de
seis para sete horas corridas.
No intuito de eliminar privilégios, os profissionais
do Serviço Médico do Senado Federal passaram a
atender toda a população do Distrito Federal, do Entorno e, como disse, hoje o Governador Agnelo Queiroz,
de todos os Estados da Federação, porque Brasília
é a Capital da República e, semanalmente, pessoas
de todos os Estados da Federação vêm a Brasília e,
muitas vezes, são atendidas pelo serviço médico do
Distrito Federal.
Hoje mesmo, nós tivemos a satisfação de assinar,
em nome da Mesa Diretora, juntamente com o Senador
Flexa Ribeiro, a doação dos equipamentos médicos
e hospitalares ao Governo do Distrito Federal. Foram
mais de 300 equipamentos, muitos dos quais sequer
tinham sido usados. Em contrapartida, Srs. Senadores, recebemos profissionais das áreas de informática,
gestão pública e manutenção predial, áreas em que o
Senado Federal é carente.
Na Gráfica, houve uma expressiva redução dos
impressos, permitindo uma economia de R$4,6 mi-
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lhões. Também foi suspensa a distribuição dos kits de
informática às Câmaras Municipais, proporcionando,
só com esses dois contratos, uma economia de R$7
milhões aos cofres públicos.
As nomeações foram proibidas e mais de 160
cargos foram bloqueados. Também foi estabelecido um
rodízio para os cargos de Diretor de Compra e Contratações e também para a Diretoria de Controle Interno
do Senado Federal, que só podem – e essa era uma
pretensão de há muito – permanecer no cargo por dois
anos e apenas por dois anos.
A Mesa Diretora, em sua última reunião, aprovou, ainda, a fixação de uma taxa de ocupação dos
imóveis ocupados por não Senadores, o que vai gerar
ao Senado Federal uma economia de R$2,3 milhões.
As reuniões de comissões compostas por não
Parlamentares serão exclusivamente em Brasília. Como
todos sabem, nós temos aqui comissões de juristas
que irão fazer a revisão da Lei de Arbitragem, do Código Comercial, do Código de Execução Penal. Essas
reuniões podiam ser realizadas em outras regiões do
Brasil, o que acarretava custos, mas nós proibimos
que essas reuniões sejam realizadas em outras regiões. Elas serão, obrigatoriamente, realizadas aqui, em
Brasília, exclusivamente em Brasília.
E os ramais foram limitados para fazer ligações
DDD, DDI e celulares, o que vai proporcionar, também,
uma economia de R$1,5 milhão ao ano.
Também, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, foi
extinta a lotação de servidores no antigo Senadinho
no Rio de Janeiro. Como todos sabem, nós já havíamos, no passado, acabado com o Senadinho do Rio
de Janeiro, no entanto, 10 servidores ainda estavam
sem lotação definida. E ficou proibida a lotação dos
servidores remanescentes no Senadinho do Rio de
Janeiro no aeroporto do Rio de Janeiro.
Na reunião da Mesa que realizamos ontem,
aprovamos, ainda, a criação de um CNPJ para cada
gabinete, com o objetivo de administrar as verbas indenizatórias com mais transparência, possibilitando
um maior controle da própria despesa. Os candidatos
hoje, de acordo com a legislação eleitoral, têm um
CNPJ para disputar as eleições. Nós estamos fazendo
tramitar um projeto de lei que possibilitará a criação
de um CNPJ para o exercício do mandato, para que a
chamada verba indenizatória não seja depositada na
conta do Senador, que ela tenha uma conta própria,
com CNPJ próprio, o que assegurará, do ponto de
vista da despesa do Senador, sem dúvida nenhuma,
maior transparência.
Sobre as medidas administrativas, o DataSenado, serviço responsável por monitorar a opinião pública, ouviu 1.200 pessoas entre os dias 16 e 30 de
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abril para aferir se as decisões tomadas no Senado
Federal estão em consonância com o desejo popular.
A média de aprovação das medidas foi de 81%, sendo
que algumas medidas específicas tiveram aprovação
bem superior.
A transferência dos profissionais de saúde para
atender a população, por exemplo, foi aprovada por 89%
dos entrevistados. A redução de gastos em contratos
foi aplaudida por 85%. E outros 83% aprovaram o corte
dos cargos comissionados. A criação do Conselho de
Transparência com integrantes da sociedade civil foi
aprovada por 90% dos entrevistados.
Os dados superlativos das pesquisas, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, são eloquentes e suficientes
para recomendar que continuemos a buscar um Senado eficiente, econômico e transparente.
No quesito transparência e controle do gasto público, estamos aprofundando – eu já disse aqui e queria repetir – o muito que já foi feito pelo ex-Presidente
José Sarney.
Sem custos, criamos a Secretaria de Transparência e instalamos o Conselho de Transparência, que conta com integrantes da sociedade civil
especializados no assunto. Incluímos no Portal da
Transparência os valores dos salários dos servidores aposentados e de Senadores aposentados, ex-Parlamentares, e também como todos sabem, inserimos o bem ou serviço contratado com o recurso
da verba indenizatória.
Havia aqui um pedido insistente de que o Portal da Transparência do Senado Federal indicasse o
serviço ou o bem contratado com o recurso dessa
verba indenizatória, e nós fizemos isso, no sentido de
aprofundar a transparência com a qual todos nós nos
comprometemos.
Todos os Poderes da República são transparentes, absolutamente transparentes, mas nenhum Poder
da República é mais transparente do que o Senado
Federal.
Recomendei a todos do Conselho de Transparência e da Secretaria de Transparência que a presença dos representantes do Transparência Brasil,
do Cláudio Abramo, do representante do Instituto
Ethos e do representante da ABI são participações
que deverão servir unicamente para escancarar a
transparência no Senado Federal e aprimorar esse
processo, porque esse foi um fundamental compromisso que nós assumimos aqui com este Plenário e
com a sociedade brasileira.
Adotamos, Srs. Senadores, várias medidas internas a fim de fortalecer o Legislativo. A Mesa Diretora
aprovou sessões temáticas para aprofundar e aumentar as discussões entre Senadores e, na fiscalização,
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obrigamos os dirigentes das agências reguladoras,
Ministros das Relações Exteriores, da Defesa e da
Justiça a prestar contas anuais ao Senado Federal.
Depois da lei que obriga a discriminar o preço dos
impostos nos produtos, que, como todos sabem, eu
tive a honra de apresentar, de ser o seu primeiro subscritor, o Senado vai avaliar periodicamente o Sistema
Tributário Nacional e aferir a carga tributária que recai
sobre a atividade produtiva. Rediscutirá a distribuição
das receitas tributárias entre a União, os Estados e
os Municípios, e a avaliação também vai ocorrer com
relação às políticas públicas.
No mundo todo, os Parlamentos que querem
verdadeiramente se aproximar da sociedade fazem
da avaliação das políticas públicas o seu capital maior
para aprimorar os programas do Poder Executivo. E,
aqui no Brasil, acho que, dentre as coisas que são recomendáveis fazer, talvez a mais recomendável seja a
de fortalecer o papel do Senado Federal na avaliação
das políticas públicas do Governo.
Eu acho que, se nós conseguirmos avançar com
relação a essa avaliação, nós aproximaremos, sim,
cada vez mais o Congresso Nacional robustecendo
seu papel constitucional.
Por sermos representantes dos Estados é natural
que o Senado adquira o protagonismo nos debates sobre o Pacto Federativo. Para tal, implantamos o Banco
de Dados da Federação e fizemos duas proveitosas
reuniões com Governadores e Prefeitos de capital no
afã de encontrarmos caminhos legislativos e políticos
para os Estados e Municípios recuperarem a capacidade de investimento.
Em busca de novas e modernas leis, foram instaladas comissões de alto nível destinadas a subsidiar
o Congresso Nacional. Entre elas, a comissão que vai
fazer a consolidação de 180 mil diplomas legais e regulamentar 142 dispositivos da Constituição Federal, a
modernização da Lei de Execução Penal, a comissão
que vai atualizar a Lei de Arbitragem e Mediação e,
nesta semana, instalamos a comissão que vai atualizar
– assumi um compromisso com o Plenário e com esta
Casa – o Código Comercial que, como todos sabem,
é um código da época do Império.
Demonstrando que continuamos atentos aos
grandes anseios nacionais, o Senado igualou direitos
e aprovou a lei que estendeu aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos direitos trabalhistas. Mais de
sete milhões de profissionais passam a contar com
FGTS, jornada de oito horas, hora extra, adicional noturno entre outros benefícios.
A mesma pesquisa do DataSenado, a mesma
pesquisa a que me referi anteriormente, revelou que
mais de 95% da sociedade brasileira – atentem bem
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para este numero – soube da promulgação da PEC
que igualou os direitos trabalhistas e que oito em cada
dez pessoas aprovaram a medida que o Senado definitivamente apreciou. Isso mostra, Srs. Senadores,
Srªs Senadoras, que leis de alcance social têm grande
impacto e excelente aceitação.
O mesmo ocorreu com o Estatuto da Juventude,
que foi finalmente aprovado aqui no Senado Federal depois de nove anos em tramitação. É como nos ensinou
Franklin Roosevelt: “Nem sempre podemos construir o
futuro para nossa juventude, mas podemos construir
nossa juventude para o futuro”.
No mesmo sentido, aprovamos projeto que obriga a reconstituição da mama pelo Sistema Único de
Saúde, procedimento que pode ser feito na mesma
cirurgia de retirada de câncer.
Outra deliberação histórica relevante, especialmente nestes novos tempos em busca da verdade, foi
a merecida devolução simbólica do mandato do Senador Luiz Carlos Prestes. Em muito breve, faremos
uma sessão para formalmente devolver o mandato
simbolicamente aos seus familiares.
Uma nova e igualitária distribuição dos royalties
também foi aprovada nesta Casa, e estamos ansiosos
pela deliberação judicial envolvendo este tema. Não
foi fácil, nós tivemos que fazer uma sessão do Congresso Nacional para apreciar os vetos da distribuição
dos royalties do pré-sal e, em seguida, aprovamos o
Orçamento da União de 2013 e a Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Muito, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, já foi feito, porém estes cem dias não encerram as ambições
da Mesa Diretora do Senado Federal, tampouco encerram nossas obrigações com um Legislativo forte,
enxuto e cada vez mais eficiente, porque a redução do
gigantismo do Senado Federal tem como consequência
inevitável o aumento da própria eficiência.
Estamos conversando, e já disse isso aqui algumas vezes, com presidentes de comissões e líderes partidários para que o Congresso Nacional seja
protagonista para tornar o Brasil mais amigável para
investimentos. Devemos, sim, simplificar leis, revogar burocracias desnecessárias, a fim de aumentar a
previsibilidade do investimento e ampliar a segurança
jurídica dos negócios.
Hoje mesmo, nós participamos juntamente com
vários Senadores da posse do Ministro da Secretaria
de Pequena e Micro Empresa, Guilherme Afif Domingos. E aprovamos aqui no Senado também a criação
desse Ministério; a criação dessa Secretaria. Nós protagonizamos a Lei Geral da Pequena e Micro Empresa; depois aprovamos o Simples; depois aprovamos o
SuperSimples; depois aprovamos o MEI; hoje, depois
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de aprovada a criação da própria Secretaria, nós participamos da posse do novo Ministro.
Para que nós abreviemos aí este desejo do
Senado Federal, nós estamos sugerindo, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, a criação das chamadas
leis expressas; leis com tramitação mais ágil, especialmente em temas que facilitem o ambiente de
investimento, reduzindo burocracia, aumentando a
segurança jurídica e diminuindo prazos para a criação de empregos.
O Senado, como todos sabem, é tido como referência em acessibilidade, mas temos muito que avançar. Por esse motivo, estamos revendo todo o plano
de acessibilidade e vamos instalar uma plataforma
elevatória para o acesso à tribuna do Senado e para
o acesso aqui por trás do painel da Mesa Diretora.
Depois de criarmos – sem custos, como havíamos prometido – a Procuradoria da Mulher, estamos
criando – e já foi aprovado o projeto de resolução – o
Senado do Futuro, que é uma comissão com sete Senadores para debater questões relevantes do futuro,
de longo prazo, além de realizar seminários anuais –
aliás, corporificando uma ideia, uma brilhante ideia do
Senador Cristovam Buarque –, a partir de experiências
em vários países, especialmente no Chile.
Avançamos, Srs. Senadores, bastante em cem
dias, mas ainda – como disse aqui e queria repetir
humildemente – não estamos confortáveis. Há ainda muitos excessos, há ainda muitos desperdícios
e muitos vícios que foram se acumulando, ao longo
do tempo, aqui no Senado Federal e que precisam,
diagnosticados, ser corrigidos. Apenas as instituições que são permeáveis à crítica, abertas a revisões mantêm sua credibilidade. Estamos atentos e
alerta para vencer todos os desafios que apareçam
em nosso futuro.
Eu queria agradecer a todos pela atenção, agradecer a todos pela colaboração e encerrar, fazendo um
agradecimento especial aos Senadores e Senadoras
que estão ajudando a implementar uma nova modalidade de visão do Legislativo, especialmente aos integrantes da Mesa Diretora do Senado Federal: – o
Vice-Presidente, Jorge Viana; o 2º Vice-Presidente,
Senador Romero Jucá; o 1º Secretário, Senador Flexa
Ribeiro; a 2ª Secretária, Senadora Angela Portela; o
3º Secretário, Ciro Nogueira; o 4º Secretário, Senador
João Vicente Claudino. A todos eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
PRESIDENTE RENAN CALHEIROS EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, pela ordem,
eu concedo a palavra a V. Exª.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiro, para fazer
aqui um registro importante. Após ouvir o pronunciamento de V. Exª, prestando conta dos primeiros 100
dias da gestão da nova Mesa do Senado, registrando
avanços que esta Casa vem encontrando não apenas nesses 100 dias, mas já vindo da administração
do nosso presidente Sarney, é preciso fazer aqui um
destaque porque, via de regra, o nosso Senado da
República, o Poder Legislativo é visto pela sociedade
brasileira como um Poder que não se recicla, que não
se moderniza, que não elabora a sua autocrítica. Ao
ouvir o pronunciamento de V. Exª, a principal impressão
que chegou até nós é exatamente o quanto este Poder
tem a capacidade de fazer a sua autocrítica, de fazer a
sua reciclagem e de tomar, através do consenso dos
seus Senadores, decisões importantes.
Creio que algumas das ações que V. Exª acaba de relatar são marcos para a gestão no Senado.
Refiro-me, por exemplo, à decisão de transferir para
o Distrito Federal, para o Governo do Distrito Federal
recursos da área da saúde, seja de pessoal, seja de
equipamentos, que eram subutilizados em unidades
que o Senado possuía e a que, lamentavelmente, o
povo brasileiro não tinha acesso. E aqui mesmo, no
Distrito Federal.
Eu não sou daqui, Sr. Presidente, eu sou do Amazonas, mas vivo aqui hoje em função do mandato que
o povo do Amazonas me conferiu. Não posso deixar
de assistir aos telejornais que são apresentados e até
mesmo ler os jornais daqui de Brasília, onde a questão
saúde é topo da agenda prioritária do povo que vive
no Distrito Federal. Enquanto aqui havia excesso de
recursos humanos nesta área, a manchete permanente
é a falta de médicos nas unidades do Distrito Federal,
a manchete é a falta de equipamentos, a necessidade
de investimentos. Portanto, havia um absoluto desvio
de função e um desvio de prioridades nos recursos
do Senado com relação a isso. Só isso já demonstra
emblematicamente as ações que estamos ensejando
aqui e que merecem, portanto, o registro, o apoio e a
constatação de que estamos avançando.
É verdade que o Senado ainda não é o benchmarking, o exemplo da modernidade da gestão. Mas é
verdade, também, que nós estamos tendo a coragem
de avançar e de tomar decisões importantes, neste
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sentido de buscarmos a autocrítica, a reciclagem e a
modernização.
Quero também destacar as decisões, diria eu,
inovadoras com relação ao CNPJ, para transparência
da aplicação dos recursos dos Senadores, em função
das ajudas de custos que nós recebemos.
E diria mais ainda, talvez como uma sugestão à
Mesa Diretora: V. Exª, sem aumentar os custos do Senado, toma a decisão de fazer a implantação da área
de transparência, seja por uma secretaria, seja pela
ampliação das informações de transparência. Eu gostaria de sugerir que, além da transparência, essa secretaria tratasse de transparência e inovação tecnológica.
Sr. Presidente, o Senado da República, além de
tratar de questões como as políticas públicas, poderia ser uma mola propulsora, Senador Cristovam, do
que nós chamamos de inovação: inovação na gestão
pública, inovação na eficiência do setor público, para
que nós possamos ser o grande benchmarking do setor
Legislativo brasileiro; para que a Câmara Municipal de
Tabatinga possa se inspirar nos modelos de gestão do
Senado da República; para que a estrutura do Poder
Legislativo brasileiro seja a da inovação tecnológica.
E a tecnologia, Sr. Presidente, tem tudo a ver com a
transparência que V. Exª tanto enfatizou e que aqui quero louvar, quero ressaltar no pronunciamento de V. Exª.
Saio hoje daqui... Fiz questão de vir ao plenário
ouvir a prestação de contas de V. Exª não aos Senadores, mas à Nação brasileira, como V. Exª acabou de
fazer, para que pudesse também manifestar a minha
esperança e o meu otimismo de que esse seja apenas o começo de muitas medidas que haveremos de
implementar, para que possamos alcançar não apenas o respeito e a admiração da população brasileira,
pelo exemplo e pelo modelo inovador de gestão do
Poder Legislativo, a partir do Senado da República,
mas também pelo bom exemplo que podemos dar na
transparência aos diversos setores públicos brasileiros,
independentemente a que Poder pertença.
Portanto, parabéns à Mesa Diretora! Parabéns
a V. Exª, na certeza e na expectativa de que isso seja
apenas o começo que haveremos de consagrar com
medidas inovadoras, que confirmarão a vontade do
povo brasileiro, com relação ao setor legislativo, ao
setor político brasileiro, de poder preparar o Brasil para
o futuro e para as futuras gerações.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Eduardo Braga, que, como Líder do Governo nesta Casa do
Congresso Nacional, tem contribuído muito para que
essas mudanças e essas transformações avancem.
Senador Vital do Rêgo.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Sem
revisão do orador.) – Senador Renan Calheiros, eu tinha muito interesse em acompanhar o pronunciamento
de prestação de contas de V. Exª nesses 100 dias, até
porque é consequência direta de um programa estabelecido por V. Exª no momento em que apresentou a
sua candidatura, que foi uma candidatura partidária do
nosso Bloco, do Bloco do PMDB. Tínhamos confiança
no modelo de gestão implantado por V. Exª, cujas sementes, lançadas pelo Presidente Sarney – necessário
fazer essa justiça, e V. Exª a fez em seu pronunciamento
agora há pouco –, foram efetivamente colocadas em
prática de forma rápida, nesses primeiros 100 dias.
Claro, a Casa o ajudou muito, a Mesa Diretora foi a
verdadeira coadjuvante nesse processo – está ao lado
o Senador Romero Jucá.
E nós sentimos, na própria sociedade brasileira,
o reflexo das primeiras medidas, que não quero tratar
que não quero tratar, citando uma ou outra, mas o conjunto delas, com cifras que somam já R$300 milhões –
estimativa que poderá aumentar, a cada momento em
que a Mesa Diretora vota uma iniciativa ou uma ação
nova que pode resultar na diminuição de despesa e
no aumento da eficiência. Não é buscar, apenas, a diminuição da despesa, não é buscar apenas a redução
dos gastos, é procurar, ao mesmo tempo em que se
reduzem os gastos, aumentar a eficiência, melhorar a
transparência e dar modernidade aos nossos trabalhos.
Estamos muito felizes por estarmos completando
esses 100 dias, com a possibilidade de prestar à Nação
brasileira o resultado do nosso trabalho!
Parabéns a V. Exª como Presidente da Casa,
mas, acima de tudo, representante de todos nós como
exemplo de um trabalho que deve continuar estimulado
por ações que se tornem eficazes!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós também agradecemos muito a V.
Exª, ao papel insubstituível que V. Exª vem desenvolvendo à frente da Comissão de Constituição e Justiça
do Senado Federal, uma das mais importantes Comissões e que tem produzido material suficiente para
que possamos imprimir, do ponto de vista do Senado
Federal, este ritmo que temos, em nome da Mesa Diretora, levado a cabo.
Não tenho absolutamente nenhuma dúvida de
que, com relação às leis expressas, estamos conversando bastante com o Presidente da Câmara dos Deputados e vamos, com as prioridades sugeridas pela
própria Comissão de Constituição e Justiça, avançar
no sentido consensual de votar rapidamente leis, na
Câmara dos Deputados e aqui no Senado Federal,
dando respostas à sociedade na velocidade com que
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a sociedade cobra que essas respostas, evidentemente, sejam dadas.
Senador Cristovam Buarque.
Em seguida, darei a palavra ao Senador Pimentel, à Senadora Vanessa Grazziotin e ao Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF.
Sem revisão do orador.) – Senador Renan, eu fiz parte,
como o senhor sabe e outros, do grupo que votou no
Senador Pedro Taques para Presidente do Senado, no
seu lugar. Mas eu não posso deixar de reconhecer aqui
que, nesses cem dias, o senhor tem nos surpreendido positivamente. E já tive oportunidade de conversar
sobre diversos assuntos, e eu quero aqui manifestar
o meu reconhecimento por esses cem dias, do ponto
de vista, sobretudo, de eficiência financeira.
E quero dizer que o senhor pode contar comigo e,
tenho certeza, com alguns daqueles que não votaram
no senhor, para nós avançarmos essas mudanças no
funcionamento do Senado, porque eficiência financeira é fundamental.
Mas há uma outra eficiência que é a de funcionar bem no trabalho que a gente faz, gastando menos,
como o senhor está procurando. E a gente precisa fazer
algumas reformas. Eu mesmo não sei quais exatamente, mas sei o que incomoda. A quantidade, Senador
Jucá, de comissões ao mesmo tempo. Não sei como
resolver. Agora, na comissão, o Senador Blairo decidiu
– e me consultou, e eu fui favorável – que a gente vai
se reunir a partir das 8h da manhã, porque, se não,
não consegue. Eu acho corretíssimo, até porque 8h da
manhã é o horário normal dos trabalhadores, embora
os outros trabalhadores, às 18h, vão para casa, e a
gente fica por aí trabalhando e batalhando, sem nunca
saber a que horas termina.
Então, eu gostaria de ver a gente trabalhando
outras coisas. O Senador Eduardo Braga falou sobre a
necessidade de mais instrumentos de modernização, e
eu me lembro de que o Senador Sarney, já faz alguns
anos, aqui nesta mesa, neste lugar, me dizia que, se
nós não tomarmos cuidado com os novos meios de
comunicação – Twitter, blogs, sites –, nós vamos ficar,
de repente, superados, porque o povo vai querer uma
democracia direta – o que não funciona, porque é preciso ter uma Casa que filtre as aspirações imediatistas
de cada cidadão. Mas, de repente, da mesma maneira como eu fui consultado e apoiei a substituição do
clipping impresso pelo clipping eletrônico, que vai reduzir gastos, – embora não seja a minha preferência,
talvez, de como ler jornal, mas eu acho formidável –,
de repente poderia haver um clipping da opinião pública manifestada por meio de tuítes, por meio de blogs.
Quem quisesse falar bem ou mal do Senado mandasse
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uma mensagem, e a gente receberia aqui uma lista da
opinião pública em relação a nós próprios, porque nós
só temos a opinião pública pelos jornais, e os jornais
filtram, ou a favor ou contra.
Então, são algumas medidas que eu creio que,
se está no programa do senhor continuar esse trabalho
de modernização também na eficiência do trabalho,
não só na redução de gastos, pode contar conosco.
E eu gostaria de, daqui a cem dias, ver o senhor comemorando duzentos dias, trazendo uma porção de
outros avanços.
Um deles, para concluir, é nós conseguirmos
encher o plenário mais facilmente. Um discurso como
esse seu – e saiu no jornal que o senhor iria fazê-lo,
por isso, aliás, eu estou aqui – merecia ter esta Casa
cheia. Mas nós – e, quando digo “nós”, digo “eu” também; não existe esse “eu e os outros”, mas eu também
–, eu dedico mais tempo ao meu gabinete e às minhas
bases, que, no meu caso, é aqui mesmo no DF. Talvez
até por isso eu esteja aqui, e não tenha viajado ainda.
Se eu fosse de outro Estado, já deveria ter viajado.
Isso depende da organização que nós fizermos. Se
tivermos sessões de segunda a sexta e uma semana
inteira para ficar com as bases, pode resolver.
Talvez não se precise desse picadinho, que é
muito desgastante. Eu tenho pena... Ficaria mais barato e também reduziria o custo.
Eu tenho pena quando eu vejo os Senadores,
aqui o Senador Jucá, não sei nem quantas horas faz
de voo toda semana, com fuso horário e tudo... Então
uma maneira de encher mais esta Casa. Eu não vou
propor aquilo que me disseram que é o que fez o esvaziamento.
Tem gente que me diz que o que esvaziou foi a
TV. Com a transmissão ao vivo, a gente não precisa
estar aqui assistindo o discurso de ninguém, porque a
gente ou assiste pela televisão, ou fala sozinho, porque
sabe que o Brasil está ouvindo. Não, não vou propor
desligar a TV, mas deve haver alguma maneira de a
gente conseguir que eu não fique no meu gabinete,
venha para cá mais tempo do dia e os outros Senadores também.
Tudo isso são algumas ideias que eu gostaria que
nós trabalhássemos, para que o senhor, daqui a um
ano, possa dizer que cumpriu plenamente o seu dever
e para quem não votou no senhor, como eu, tenha que
vir aqui tirar o chapéu e reconhecer o seu trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos muito a V. Exª. Tenho
procurado conversar com V. Exª para que nós possamos
focar melhor essas ideias, essas sugestões. Eu acho
inevitável... Aliás, o Senador Pedro Simon tem defendido
a mesma tese, ao longo dos anos em que estivemos
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juntos aqui, da necessidade de nós reavaliarmos essa
sistemática de funcionamento do Senado Federal, de
sessões todos os dias, com pautas deliberativas na
terça, na quarta e na quinta. Talvez, quem sabe – e eu
penso também assim – se nós tivéssemos uma semana
para deliberar, a produtividade talvez não fosse maior
e nós não contássemos mais mesmo, efetivamente,
com a participação de todos no aprofundamento do
debate, que é necessário, pressuposto fundamental,
para que nós possamos deliberar com a certeza de
estarmos deliberando em favor da população?
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para
fazer um registro, que lamentavelmente não fiz, quando
manifestei, não só o apoio, mas também a esperança
e o ânimo que tenho em torno das medidas apresentadas por V. Exª. Quero registrar que o próximo domingo
é o domingo das mães e eu gostaria de poder fazer
este registro aqui para todas as mães brasileiras, as
mães daqui do Senado. Temos Senadoras mães, temos servidoras mães neste plenário.
Quero também fazer um registro, uma homenagem muito especial à minha mãe, que, mais uma
vez, está internada. Lamentavelmente terei de deixar
o plenário, porque me desloco, neste momento, para
poder visitá-la no hospital.
Mas fica aqui a minha admiração, o meu respeito
e a minha gratidão a todas aquelas que tiveram o dom
de trazer à vida, de gerar, mais um ser humano, mais
uma pessoa, que são as mães.
Portanto, meu respeito, minha admiração, meu
carinho e minha gratidão à minha mãe e a todas as
mães brasileiras, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª fala por todos nós ao homenagear, nesta semana que antecede o Dia das Mães, as
mães brasileiras, a mulher brasileira.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin. Em seguida, darei a palavra a V. Exª, à
Senadora Ana Amélia e ao Senador Pimentel.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Sem revisão da oradora.) – Muito obrigada,
Senador Renan.
Quero cumprimentar V. Exª e, em extensão, cumprimento toda a Mesa Diretora. Além de V. Exª, temos
aqui o Senador Romero Jucá que também participa
da Mesa Diretora.
Quero concordar com o Senador Eduardo Braga,
que aqui registrou que há uma sequência de gestões
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administrativas nesta Casa que vêm, desde o Presidente Sarney – antes também, mas principalmente
agora nesta Legislatura –, procurando trazer modernidade para a Casa. Acho que o balanço que V. Exª fez
expressa o quanto foram produtivos esses primeiros
cem dias da gestão de V. Exª, Senador Renan, do ponto
de vista legislativo e do ponto de vista administrativo.
Que bom que todo presidente do Senado tivesse tido
a honra de participar de momentos tão importantes e,
diria, até históricos. Não falo da história do Parlamento brasileiro, mas históricos para o Brasil. Medidas
que foram aprovadas – e não vou citar todas porque
V. Exª já as citou –, como a extensão de direitos às
empregadas domésticas, passaram a fazer parte da
história do Brasil. V. Exª teve a honra, como Presidente da Casa, de conduzi-la, porque teve a coragem de
dizer: “Vamos pautar e vamos votar.” Parece simples,
mas se fosse simples por que não havíamos votado
antes? Há quanto tempo essa categoria de trabalhares
e trabalhadoras espera por isso? Há mais de 70 anos.
Então, se fosse fácil já teria ocorrido. É necessário ter
decisão política e compromisso com a Nação e o povo
brasileiro. Então, cumprimento V. Exª.
No que diz respeito a questões administrativas,
concordo com tudo o que foi dito aqui, mas quero destacar uma questão que V. Exª levantou: a transparência.
A gente fala muito de combate à corrupção, Senador Cristovam, e eu sou daquelas que acredita que
o melhor instrumento para combater a corrupção é a
transparência, porque, a partir do momento em que
há transparência, o País todo, a população toda sabe
o que acontece, como acontece e quando acontece,
nós construímos um exército de fiscais, e isso é muito
importante, e o Senado hoje é exemplo para o Brasil
de transparência.
Então, receba, Presidente Renan, meus cumprimentos e estenda-os a todos os membros da Mesa
Diretora.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª.
Senadora Ana Amélia.
Senador Sérgio Souza, a Senadora Ana Amélia
aqui, nesses 100 dias, sempre teve a mesma preferência que nós lhe concedemos agora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Sem revisão da oradora.) – Obrigada, Presidente. Obrigada,
Senador Sérgio Souza.
Caro Presidente Renan Calheiros, eu estou muito
à vontade para fazer este registro porque, como sabe
V. Exª e o Senador Cristovam que me antecedeu, não
votei no senhor e por isso estou à vontade para dizer
e reconhecer que esta prestação de contas dos 100
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dias não é apenas a esta Casa, V. Exª está fazendo
uma prestação de contas à sociedade brasileira. Está
é uma Casa, embora seja a Casa da República, que
representa os Estados, ela é também uma casa que
representa a sociedade. Então, esta prestação de contas é à sociedade, porque é ela que paga o custeio
da nossa democracia, do nosso Congresso Nacional.
Todas as medidas, as que V. Exª já tomou e outras tantas que tomará, tenho certeza, no horizonte
próximo, farão parte de uma agenda de construção
de uma imagem positiva do Congresso Nacional por
ações, e as ações têm mais peso do que as palavras.
Então, esse esforço que V. Exª está fazendo eu já o
faço no meu gabinete com controle de gastos, com
meritocracia, com avaliação de resultados; é dessa
forma que damos a resposta que a sociedade espera
de nós com o compromisso que temos com o exercício deste mandato.
Então, quero também, para terminar, Presidente,
que V. Exª, da mesma forma que tem agido na relação com os demais Poderes, exigindo o tratamento de
equilíbrio que é próprio da democracia, também, na
relação desta Casa com autoridades do Poder Executivo, sempre que elas não cumprirem as demandas
que nós fazemos, que elas sejam por V. Exª chamadas a atenção para que não aconteça o desrespeito
que acontece em relação a muitas iniciativas aqui que
nem sempre são levadas em conta pela sua relevância, como aconteceu hoje pela manhã, numa audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos,
Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de
Assuntos Sociais. Eu queria mencionar esse fato porque foi hoje, e eu tenho certeza de que V. Exª tomará
as medidas necessárias para resgatar a credibilidade
desta instituição.
Parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos à Senadora Ana
Amélia e concordamos em número, gênero e grau com
o que ela acaba de colocar.
Eu acho mesmo – e tive a oportunidade de, rapidamente, falar aqui – que talvez o fortalecimento maior
do Senado Federal se dê na avaliação das políticas
públicas do Governo Federal. Eu acho que, se nós
avançarmos com relação a isso, vamos definitivamente
resolver esse problema que há aí na relação entre os
Poderes e vamos robustecer o papel do Legislativo no
aprimoramento dessas políticas.
Muito obrigado a V. Exª.
Senador Sérgio Souza.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Renan
Calheiros, Srªs e Srs. Senadores, eu acho que nós es-
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tamos aqui, neste exato momento, fazendo uma prestação de contas, como já dito por alguns, à sociedade
brasileira. É fato que nós somos espelho da sociedade
brasileira. Nós estamos aqui porque a sociedade quis
que nós estivéssemos aqui no momento do voto nas
nossas unidades federativas. E nada mais certo do que
nós darmos o exemplo à sociedade brasileira de uma
forma de gestão eficiente, que venha trazer resultado
no processo legislativo, dando à população a legislação que regula e que traz os direitos que a sociedade
espera, mas também a transparência administrativa
necessária. E aí, para complementar, e para ecoar as
palavras da Senadora Ana Amélia, e já emendadas por
V. Exª, meu caro Presidente, eu acho que nós temos
que resgatar a dignidade deste Poder, do ponto de vista
de que há constantemente uma invasão da influência
de outros Poderes no Legislativo. O Poder Executivo,
que eu defendo, e sou da Base do Governo aqui no
Senado Federal, pauta o Congresso Nacional a todo
o momento com as medidas provisórias e até mesmo
com a própria vontade daquilo que quer que vote. Isso
é levado num momento em que há uma morosidade
imposta pelo próprio Congresso Nacional e o Governo
busca, nos seus meios necessários, a forma de fazer
cumprir o Orçamento ou as gestões necessárias.
Por outro lado, o próprio Poder Judiciário se manifesta, muitas vezes, em temas sobre os quais nós
ainda não concluímos o processo legislativo, até mesmo
com decisões suspendendo o nosso próprio processo
legislativo, não aguardando chegar o momento para
que ele aprecie no seu pleno, mas acaba inibindo a
nossa ação, o nosso trabalho e, às vezes, as opiniões
de autoridades, tanto do Poder Executivo como do Poder Judiciário, acabam reprimindo a ação do próprio
Congresso Nacional. Então, nós temos de avançar
um pouco mais.
E é um grande desafio que é dado a V. Exª, que
ocupa com todo direito e com toda vontade de fazer
uma gestão diferente perante a Mesa do Congresso
Nacional, e já mostrou, nesses 100 dias, a que veio e
para que veio, para presidir assim.
Parabéns a V. Exª, parabéns à toda a Mesa do
Senado Federal, que tem implantado medidas substanciais que mostram que nós podemos, sim, fazer
mais pela população brasileira, em função da população brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª e, antes
de conceder a palavra, pela ordem, ao Senador José
Pimentel, que é Líder do Governo no Congresso Nacional, eu gostaria de dizer que, com relação às medidas provisórias, nós retomamos com o Presidente
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Henrique Alves as conversas no sentido de que seja
votada aquela Proposta de Emenda à Constituição que
regulamenta a tramitação das medidas provisórias.
Ontem mesmo votamos aqui uma medida provisória muito importante, que havia chegado na véspera.
Nós excepcionalizamos essa votação em função da
grande vontade da Casa de colaborar com a aprovação dessa importantíssima medida provisória. Mas do
ponto de vista legislativo, é impraticável que o Senado
Federal se obrigue pelos fatos a apreciar uma medida
provisória de um dia para o outro.
Temos, inclusive, procedimentos internos que
continuarão a ser observados, no sentido de que se
a medida não demorar pelo menos dez dias, teremos
dificuldade em apreciá-la. Ou, então, que precisamos
de dois dias a publicação do parecer, para que dele a
Casa tome inteiramente conhecimento.
Quer dizer, perguntado durante todo o dia e até
recebendo apelo da Presidente da República, no sentido de que possamos apreciar a MP dos Portos na
próxima semana, eu fiz questão de dizer o seguinte:
que, claro, o Senado iria aguardar a manifestação da
Câmara, que nós iríamos envidar todos os esforços
para superarmos esses procedimentos acordados
internamente.
O Senado Federal nunca faltou com o Brasil
e não pode faltar com o Brasil agora, em uma hora
como esta, de crise econômica internacional, em que
nós precisamos incrementar as nossas exportações,
modernizando os nossos portos.
Nós vamos fazer o que for necessário, mas é fundamental que o Presidente Henrique Alves delibere na
Câmara dos Deputados sobre a regulamentação da
tramitação das medidas provisórias para que possamos ampliar esse prazo do Senado Federal.
Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros,
quero parabenizá-lo pela forma como V. Exª tem exercido a Presidência desta Casa ao lado dos nossos
pares que integram a Mesa, estimulando e propondo
que os nossos Senadores e as Senadoras participem
cada vez mais das comissões permanentes, dos trabalhos da Casa, reorganizando todos os meios de comunicação para que cada Parlamentar possa divulgar,
cada vez mais, as suas ações aqui no Parlamento, e
também abrindo um debate para dar transparência
dos trabalhos que fazemos nos nossos Estados através da divulgação dos meios de comunicação aqui do
Senado Federal.
Quero também registrar a forma de redução de
custos e, ao mesmo tempo, de aumento da produtividade e da celeridade dos trabalhos nesta Casa. Só no
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quesito das medidas provisórias nesta sessão legislativa, quando V. Exª tomou posse, nós tínhamos 23
medidas provisórias em andamento nas comissões
mistas especiais. Como cada comissão é composta de
14 Senadores, haveria a necessidade de 322 Senadores para colocar um em cada comissão. A saída que
encontramos foi colocar o mesmo Senador em várias
comissões permanentes e pautá-las em horas e em
dias diferentes para que possamos dar conta. Como há
mais 14 suplentes em cada comissão, porque somos
14 titulares e 14 suplentes, ou seja, 28 Senadoras e
Senadores, nós precisaríamos de 644 Senadores para
preencher só as 23 comissões especiais de medidas
provisórias.
Por isso, esse novo rito que V. Exª conduziu ao
lado do Presidente José Sarney, sendo o Presidente
José Sarney o autor dessa emenda constitucional do
novo rito, é a saída que nós teríamos para dar racionalidade e, ao mesmo tempo, celeridade nesse processo
das medidas provisórias.
Quero também registrar que havia, no início de
maio, 82 comissões, entre comissões permanentes e
subcomissões permanentes e comissões especiais,
além das medidas provisórias em tramitação aqui no
Senado Federal, ou seja, uma a mais que o número
de Senadores. Só que cada comissão tem um número
razoável de titulares e suplentes, e nós temos que dar
conta de todo esse processo de tramitação, sem esquecer que, ao lado de cada comissão, há um conjunto
de trabalhadores do Senado Federal, os assessores,
os consultores, toda uma estrutura para dar conta de
uma série de demandas, de mudanças que o Brasil
exige, um Brasil que cresce, que se desenvolve e que
faz inclusão social.
Por isso, Sr. Presidente, eu quero aqui parabenizá-lo pelo seu trabalho, em nome do nosso Partido, o
Partido dos Trabalhadores. Esse é o sentimento deste
Líder do Governo no Congresso Nacional e daqueles
que fazem o Brasil.
Espero que, neste 2013, possamos continuar
avançando nessas reformas, nessas mudanças, para
dar ainda mais racionalidade ao nosso Senado Federal, ao nosso Congresso Nacional, tendo como objetivo
servir melhor ao Brasil e, particularmente, às mudanças de que o Brasil necessita.
Parabéns pelo trabalho!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos ao Senador José
Pimentel que, pacientemente – pacientemente –, tem
colaborado com a condução desse processo todos os
dias, todos os dias. Muito obrigado a V. Exª.
A proposta de emenda à Constituição que modifica o rito das medidas provisórias, realmente, é muito
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importante, é fundamental, para que possamos elevar
cada vez mais o papel do Senado na apreciação dessas matérias.
O Senador Sérgio Souza colocou também uma
questão do momento: esse embate entre os Poderes,
que é também democrático. Nós vivemos o aperfeiçoamento institucional do Brasil, o ápice dessa relação
entre os Poderes, da democracia. No entanto, nós
não podemos concordar, de forma nenhuma, com o
controle constitucional preventivo do processo legislativo. Discutir a constitucionalidade de uma lei que não
veio à luz é algo com o qual nós não vamos concordar. Não dá para concordar, porque isso interrompe o
processo legislativo. Esse poder não é de outro Poder
da República; esse poder é do Poder Legislativo, é do
Congresso Nacional, outorgado pelo povo.
Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente Renan Calheiros,
eu também não poderia deixar de aqui me manifestar,
naturalmente, após o seu pronunciamento dos cem
dias de trabalho realizado à frente da Presidência do
Senado.
Foram cem dias muito profícuos de avanços e
conquistas que tivemos aqui, sobretudo com uma demonstração muito clara das boas intenções da Mesa
Diretora, de que também tenho a honra de fazer parte
como suplente.
Mesmo avançando, contribuindo naturalmente
com o nosso País no aprimoramento das leis com a
aprovação de novos projetos, há apenas um questionamento que eu gostaria de fazer não a V. Exª, mas
ao Senado, em relação à invasão de competência com
que, muitas vezes, nós estamos convivendo de forma
até constrangedora.
Senador, V. Exª está demonstrando que quer
realmente modernizar, avançar, e, sobretudo, reduzir
a despesa. O Congresso, sobretudo o Senado, indiscutivelmente tem contribuído com a nossa Nação no
aprimoramento e em novos projetos de lei que tem
aprovado aqui. Como V. Exª bem disse, um cabedal
de leis foi aprovado.
Agora, o que nós precisamos, Senador Renan, é
fazer valer as prerrogativas do Senado e do Congresso. Há hoje um enxame de medidas provisórias aqui.
Eu confesso a V. Exª que, muitas vezes, nos sentimos
até inúteis. Esta é uma Casa de debates. Certamente
a sociedade espera que possamos debater assuntos
de interesse nacional, e, nunca, jamais, em tempo
algum, nós poderemos ser submissos a outro Poder,
sobretudo ao Poder Executivo, a que me refiro de forma muito direta.
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O que se vê aqui é que, muitas vezes, o Senado,
o Senador não debate o nosso projeto. As medidas provisórias já vêm aqui cheias de contrabando. V. Exª se
referiu à medida provisória que foi aprovada aqui e na
qual eu particularmente votei, e espero que medidas
como essa cheguem mais aqui, pois são em favor do
povo brasileiro, sobretudo daqueles menos afortunados.
Agora, não podemos votar aqui, de forma açodada, as medidas provisórias. Como o senhor mencionou,
chegamos ao cúmulo do absurdo de não dispormos de,
pelo menos, 72 horas para debatê-las. Isso atropela
o bom andamento dos trabalhos que esta Casa pode
proporcionar em favor da nossa sociedade.
Dessa maneira, quero cumprimentá-lo. V. Exª está
no bom caminho, em que pese, muitas vezes, esse
esforço sobrenatural que está fazendo. Às vezes, chego à conclusão: será que está valendo muito a pena?
Nesses dias, vi uma matéria em um determinado jornal de circulação nacional. Apesar de todo esse
trabalho majestoso que se está fazendo aqui, parece-me que basta um jornal chegar e dizer: “Olha, há seis
ou sete funcionários que ficam no aeroporto aqui, em
Brasília, fazendo o check-in para Senador. Alguns desses trabalhadores, servidores aqui do Senado, ganham
R$14 mil, R$13 mil, R$11 mil.” Ora, gente, se eles não
estivessem lá, estariam aqui trabalhando. Eles estão
prestando um serviço para a Casa, para os Senadores
que compõem esta Casa.
A imprensa faz uma crítica que, imagino, não é
democrática, não. Pelo trabalho sério e honesto que
V. Exª está fazendo aqui, não vale a imprensa divulgar
essa informação, em nível nacional, pelo fato de seis
ou sete servidores estarem lá. Eu mesmo fui abordado: “Mas, Senador, vocês têm dez funcionários no
Senado.” Eu falei: “Gente, esse pessoal está há 20, 25
anos; são servidores de carreira. Se não estivessem
no aeroporto, estariam aqui, no Senado, trabalhando.”
Então, eu acho que são críticas que, muitas vezes, ao serem interpretadas, colocam todo mundo
em um balaio só, porque acham que o Senado não
faz nada e que os funcionários ganham muito, e não
é verdade. São bons trabalhadores, bons servidores,
competentes, eficientes. São poucas instituições públicas no Brasil que têm servidores competentes como
nós temos aqui no Senado. Todavia, só sabem levar
para o lado da perversidade, ou seja, das acusações,
achando que os servidores daqui são sanguessugas.
Não; são trabalhadores, servidores.
V. Exª está de parabéns. Confesso a V. Exª que
estou surpreso com a sua atitude, pela coragem e determinação. Não é muito fácil, não. V. Exª é determinado: vai lá, fala “tem que ser assim” e faz. Com essa
manifestação, V. Exª vem aqui para mostrar que tudo
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aquilo que falavam em um passado bem recente não
corresponde à verdade; muito pelo contrário. O senhor
é um homem de bem, um homem sério, que quer demonstrar ao Brasil que, de fato, Renan Calheiros é
aquele homem com proposta, que quer fazer realmente
do Senado Federal uma Casa de respeito, uma Casa
que possa ser respeitada pela opinião pública brasileira.
Cumprimento e saúdo o senhor e toda a Mesa
Diretora.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª, Senador
Jayme Campos.
Senador Rubem Figueiró, pela ordem, concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
talvez seja eu o mais novo Senador com assento nesta
Casa. Estou aqui, desde fevereiro deste ano, prestando
serviço ao meu Estado e ao nosso País.
Deixei para ser um dos últimos – talvez o último
– a se pronunciar a respeito das atividades de V. Exª
na administração desta Casa. Todos os Senadores que
se pronunciaram exaltaram a ação de V. Exª à frente
do Senado da República. Destaco, com muito prazer,
as palavras de todos eles. Mas eu gostaria que ficasse
bem clara a minha admiração pelas palavras pronunciadas pela eminente Senadora Vanessa Grazziotin, pela
ilustre Senadora Ana Amélia e pelo preclaro Senador
Cristovam Buarque. Todos esses três não sufragaram
o nome de V. Exª. Por isso tem expressivo valor o pronunciamento deles.
Eu desejo, neste instante, ao me associar as
palavras de todos os Senadores, dizer que V. Exª tem
hoje o respeito, a admiração e a solidariedade de todos os Parlamentares. Prossiga nesse caminho, que
é a valorização do Senado da República e, sobretudo,
do Congresso Nacional. As minhas palavras, portanto,
são de solidariedade a V. Exª, e peço-lhe também que
as estenda a todos os membros da Mesa.
Era isso, Sr. Presidente.
Os meus aplausos a V. Exª!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Ruben Figueiró.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador
Eduardo Lopes.
Com a palavra, V. Exª;
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente, Senador
Renan, quero também, associando-me às palavras
de todos os que me antecederam, fazer um registro.
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Publiquei na rede social do Facebook que acompanhei, do seu lado, aí na mesa, o pronunciamento de
V. Exª falando sobre esses 100 dias de administração, e
alguém me fez a seguinte pergunta com um sinal de interrogação: “É motivo para ficar orgulhoso?” Quer dizer,
a interrogação já mostra o sentido dúbio da pergunta.
Mas eu quero dizer a essa pessoa, aqui me pronunciando: sim, é motivo de orgulho, no sentido de
que participo de um momento, posso dizer, histórico,
de um momento importante para o Senado Federal.
Assim como a Senadora Ana Rita e o Senador
Cristovam Buarque assumiram aqui e afirmaram que
não votaram em V. Exª para Presidente, eu, desde o
início, assumi que votei em V. Exª para Presidente, inclusive respeitando uma decisão unânime do seu próprio
Partido. E como eu não respeitaria uma votação em
que os 19 Senadores que estavam presentes – de uma
bancada de 21 Senadores – votaram unanimemente
pela sua candidatura, apoiando-a? Então, quem seria
eu para discordar de uma decisão do PMDB?
Votei independente de qualquer coisa. Votei acreditando nisso. E agora eu vejo, passados esses cem
dias, decisões, como foram citadas, corajosas. Toda
mudança traz transtornos; toda reforma traz transtornos, incomoda, atrapalha. Mas as reformas e as
mudanças feitas até agora foram com objetivo de melhorar, foram com objetivo, realmente, de trazer essa
eficiência ao Senado.
Eu já ouvi comentários de que o Senado, administrativamente falando, era um pouco arcaico. Até já
ouvi expressões se referindo ao Senado, Sr. Presidente, como sendo um dinossauro. E eu vejo que, agora,
a forma como ele vem sendo gerido, nessa gestão,
está mostrando essa eficiência, essa transparência.
E eu quero aqui parabenizar esses cem dias, repetindo que o meu voto foi dado em respeito à decisão
do PMDB. E, respondendo essa pessoa que me pergunta com interrogação se é para ficar orgulhoso de
ter ouvido o seu pronunciamento ao seu lado na mesa,
eu respondo que sim, pelo momento, pela importância.
E ressalto, finalizando, que nesses cem dias,
também, com a pauta do Senado, nós conseguimos
votar coisas importantes. Houve dias aqui muito produtivos, principalmente quarta-feira e também terça-feira, mas muito produtivos. Votamos coisas importantes para o País. E isso foi feito na sua condução,
na sua Presidência.
Então, quero parabenizá-lo e dizer – assim como
manifestou o Senador Cristovam Buarque e a Senadora Ana Amélia dizendo que não votaram, mas hoje
há que se reconhecer o que foi feito – que o meu voto
foi dado ao seu favor. E eu reconheço que foi um voto
bem aplicado.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos ao Senador Eduardo
Lopes.
E aquilo que havia colocado: o fundamental compromisso é de que essas mudanças, esses avanços
possam evidentemente continuar.
E V. Exª, em todos os momentos, tem sido importante, muito importante, para que nós possamos levar
adiante esses compromissos assumidos com o Plenário do Senado Federal e com a população brasileira.
Muito obrigado mesmo, Senador.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Sr. Presidente, só terminando, eu queria pedir a minha
inclusão, para depois da Ordem do Dia, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito para
após a Ordem do Dia, e eu me permitirei ler a lista de
oradores inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aproveito também para comunicar à
Casa, por sugestão do Senador Pedro Simon, a designação de uma comissão constituída pelos Senadores
Pedro Simon, Vital do Rêgo, Francisco Dornelles, Lindbergh Farias, Eduardo Lopes, Ruben Figueiró, para
representarem o Senado Federal na Jornada Mundial
da Juventude, a realizar-se no Rio de Janeiro, quando
da visita do Papa Francisco.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
Transcorre, hoje, o primeiro dia em que o Projeto
de Lei de Conversão nº 6, de 2013, consta da pauta.
Nos termos do acordo das Lideranças, a matéria
deixa, portanto, de ser, nesta data, apreciada.
Está encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 593, de
2012)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
de Conversão nº 6, de 2013, que altera as Leis
nºs 12.513, de 26 de outubro de 2011, para
ampliar o rol de beneficiários e ofertantes da
Bolsa-Formação Estudante, no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC; 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, para estabelecer que as
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bolsas recebidas pelos servidores das redes
públicas de educação profissional, científica e
tecnológica, no âmbito do Pronatec, não caracterizam contraprestação de serviços nem
vantagem para o doador, para efeito do imposto sobre a renda; 8.212, de 24 de julho de
1991, para alterar as condições de incidência
da contribuição previdenciária sobre planos
educacionais e bolsas de estudo; e 6.687, de
17 de setembro de 1979, para permitir que a
Fundação Joaquim Nabuco ofereça bolsas de
estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da
União às redes públicas de educação básica
na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem
o registro de preços para a aquisição de bens
e contratação de serviços em ações e projetos
educacionais (proveniente da Medida Provisória nº 593, de 2012).
Parecer sob nº 11, de 2013, da Comissão Mista, Relator: Senador Paulo Bauer (PSDB/SC)
e Relator Revisor: Deputado Ronaldo Zulke
(PT/RS), favorável, nos termos do Projeto de
Lei de Conversão nº 6, de 2013, que oferece.
2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 85, DE 2013
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 330, de 2013)
Projeto de Decreto Legislativo nº 85, de 2013,
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.
Pendente de parecer da CCJ.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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4
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.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
6
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
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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.
7
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.
8
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
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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.
9
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.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senado Federal recebeu da Ministra
de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome o Ofício n° 76, de 8 de maio de 2013, por meio
do qual solicita dilatação do prazo, por 30 dias, para
envio das respostas aos Requerimentos n°s 1.099,
1.100, 1.101 e 1.102, de 2012, de informações, todos
de autoria do Senador Aécio Neves;
A solicitação foi encaminhada, em cópia, ao Requerente.
Os Requerimentos ficarão na Secretaria-Geral da
Mesa aguardando as informações solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concedo a palavra ao primeiro orador
inscrito, após a Ordem do Dia, Senador Vital do Rêgo.
Em seguida, nós temos inscritos...
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jayme Campos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – V. Exª vai ler a relação dos oradores inscritos. Eu gostaria de saber de V.
Exª quem está inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, V. Exª já está inscrito.
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O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, o Senador Pedro Simon
também.
Com a palavra, o Senador Vital do Rêgo.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente Renan Calheiros, renovo as manifestações de orgulho de participar desses primeiros cem
dias dessa gestão. Ao final do seu pronunciamento, V.
Exª deve se sentir extremamente gratificado.
E o sentimento que expressava ao meu lado,
agora há pouco, é do dever cumprido ou, pelo menos,
parcialmente cumprido, porque V. Exª se sente na responsabilidade de manter o mesmo ritmo, um ritmo que
efetivamente mostra celeridade, ambição para tornar
a gestão desse biênio cada vez mais eficiente, transparente e moderna.
Por isso, eu tenho me sentido extremamente
satisfeito por participar, ao lado de companheiros que
votaram e não votaram em V. Exª, agora todos juntos,
irmanados no mesmo sentimento de apoio aos primeiros cem dias dessa gestão.
Que essas primeiras palavras, nesta tarde, quase noite, sejam de parabenizar a diplomacia brasileira.
Eu, certamente, estava entre os mais céticos com as
últimas notícias da nossa diplomacia, dos resultados
que a nossa diplomacia vinha obtendo na área internacional, principalmente na área de comércio exterior,
meu querido Líder, Senador Pimentel. Mas, anteontem,
com o resultado da vitória brasileira na Organização
Mundial do Comércio, com a vitória do brasileiro Roberto Azevêdo, que vai comandá-la, uma brisa nova
de esperança tomou conta de mim.
Eu vim, agora há pouco, de uma missão com
companheiros Deputados, que V. Exª conhece muito
bem, Senador Pimentel, do Grupo Parlamentar Brasil-Espanha, presidido pelo Deputado de Santa Catarina
Edinho Bez, ao lado do Senador Eduardo Azeredo, ao
lado do Deputado Afonso Hamm, ao lado do Deputado Marçal Filho. Companheiros que, comigo – e ainda
alguns estão na Espanha cumprindo o resto dessa
missão diplomática –, participamos, do dia 2 ao dia 7,
de diversas reuniões na Espanha.
E dois sentimentos, Senador Pimentel, Senador
Jayme Campos, povoaram aqueles dias, aqueles poucos dias na capital espanhola. O primeiro foi de entusiasmo com a infraestrutura daquele país.
Agora há pouco o Senador Walter Pinheiro falava
das nossas dificuldades logísticas, portos, aeroportos
e rodovias, do esforço do Governo Federal, da nossa
Presidenta para firmar marcos regulatórios para des-
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travar esses gargalos que ainda existem. E quando
você encontra esse ambiente, você certamente quer
tê-lo na sua terra natal.
Mas eu vi também um país diferente do nosso,
atolado num desemprego altíssimo de 28%. Dos desempregados, a maioria é de jovens, a grande maioria é de jovens. É um país sem grandes expectativas.
E a partir da sexta-feira fomos recebidos pelo
Embaixador brasileiro Paulo Cesar de Oliveira. Quero
fazer o registro da extrema competência da diplomacia
brasileira, do nosso Embaixador, que apresentou uma
agenda de trabalho reconhecidamente importante, em
que encontros foram feitos a partir da primeira parada
em território espanhol. Visitamos, por exemplo, grupos
de resseguradoras, de seguradoras que têm trabalho e
serviços prestados no Brasil. Depois, foram agendados
encontros com o Congresso e o Senado espanhol, com
as comissões de agricultura, infraestrutura, indústria,
comércio, energia, turismo. O grupo realmente teve da
embaixada uma atenção muito importante.
E senti, Sr. Senador Pimentel, que há um grande
anseio para que se estabeleçam, ou se reestabeleçam
relações mais profundas entre Brasil e Espanha. Nos
primeiros anos do governo do Presidente Lula, das 37
grandes empresas espanholas, 34 já estão no Brasil.
Mas há uma infinidade, talvez centenas de empresas
de porte médio que têm tecnologia de ponta, principalmente em gestão de água – e nós tratamos disso –,
em gestão de mobilidade urbana, porque o metrô, os
trens têm altíssima tecnologia, que podíamos cambiar,
que podíamos trocar. E o grande entrave são exatamente os tratados que não evoluíram; o comércio que
não evoluiu; o protecionismo que ainda existe. Isso
tudo me faz ver agora, com um brasileiro na OMC,
que nós poderemos ter um novo sopro de esperança
e de expectativa.
Por isso, eu quero me congratular com a Presidente Dilma; soube do seu empenho pessoal nesta
eleição; uma eleição que teve diversas etapas, até se
chegar – depois de uma consulta de quase 160 países-membros – à escolha deste brasileiro.
Nós temos possibilidades enormes. E quero dizer
que um dos orgulhos que tive em diversos encontros
desde o Parlamento espanhol, onde o Presidente do
Senado e o Presidente da Câmara nos receberam
com a dignidade que o Brasil hoje ostenta no mundo,
foi uma expressão, Senador Pimentel, Senador Jayme, que recolhi de empresários em diversas rodadas
e encontros: investir no Brasil é ter a certeza de que
o Estado democrático de direito é pleno; e a democracia garante segurança jurídica. Isso, para nós que
fazemos o que se chama de diplomacia parlamentar,
dá-nos um sentimento de orgulho muito grande, por
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ver a estabilidade democrática plena brasileira garantindo ao capital internacional essa segurança jurídica.
Ouço o Senador Pimentel, com muito orgulho.
O Sr. José Pimentel (Bloco/PT – CE) – Senador Vital do Rêgo, eu quero parabenizá-lo pelo tema
que V. Exª traz hoje para discussão, debate e reflexão
do Senado Federal, do Congresso Nacional e da sociedade brasileira. Neste país, há até pouco tempo,
quando os nossos cidadãos lá chegavam, ficavam
retidos em uma sala do aeroporto para saber o que é
que nós iríamos fazer. E uma parte da nossa juventude, que utilizava o aeroporto da Espanha como porta
de chegada ao Mercado Comum Europeu, à cultura
europeia, era devolvida ao Brasil, pois avaliavam que
ali estava um jovem tentando burlar a forma de acesso
a esse mercado. Esse Brasil resolveu, ao longo dos
últimos anos, ter uma identidade, ter uma economia,
ter uma cultura e afirmar que o Brasil não é apenas
a 5ª população do mundo, é também a 6ª economia
deste Planeta, uma economia crescente, com inclusão
social e distribuição de renda e que, acima de tudo,
respeita os marcos regulatórios e respeita o Estado
democrático de direito. Isso que V. Exª aqui registra é
exatamente o que a sua juventude, a minha juventude, a juventude do nosso Presidente Jayme Campos,
que preside esta sessão, sempre desejou para este
País: a certeza de que o dia de amanhã será muito
melhor do que o dia de hoje e de que o dia de hoje é
muito melhor do que o dia de ontem. Essa forma de
fazer permite ao Brasil, neste momento de grande crise econômica internacional, ter pleno emprego. Hoje,
temos menos de 6% da população brasileira à procura
de emprego, mas ainda temos uma parte dos nossos
trabalhadores procurando emprego porque não tem
ainda mão de obra qualificada. Exatamente por isso
estamos estendendo os cursos técnicos. Sei do trabalho
de V. Exª pelos Institutos Federais de Educação para a
Paraíba, pelas escolas profissionalizantes, para que a
juventude da Paraíba possa assumir os bons empregos
que são gerados na Paraíba, no nosso Nordeste e no
nosso Brasil. No Estado do Ceará não é diferente; no
Mato Grosso, do nosso Presidente Jayme Campos, é
da mesma forma. E é essa unidade em torno de um
projeto de Nação que possa crescer, possa gerar empregos, em que todos nós trabalhamos. E a eleição do
nosso novo coordenador, Secretário-Geral da OMC, é
fruto dessa estabilidade política, social e econômica
que vive o Brasil, vive a América Latina, bem como a
construção dos BRICS e o fortalecimento da estrutura na África do Sul, no continente africano como um
todo. Essa estrutura nos permitiu a eleição do nosso
Embaixador para a OMC. Portanto, parabéns pelo seu
pronunciamento.
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O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – V.
Exª, como sempre, abrilhanta qualquer pronunciamento
nesta Casa, porque o enriquece de conteúdo. E quero pinçar uma expressão do seu aparte, brilhante por
sinal, quando trouxe a diferença do jovem de ontem,
que saía em busca de mercado em território europeu.
Muitas vezes ficava retido nas barreiras de imigração,
onde era inquirido: “Para aonde vais? Por que vais?
Com que tempo estás a ir? Quanto dinheiro carregas
na tua carteira para te manteres?” Essa era aquela
visão; hoje, estamos vivendo outra realidade.
Numa das nossas audiências na Comissão de
Agricultura, na Câmara, que lá se chama Congresso
dos Deputados, recebemos um apelo dos Deputados
espanhóis para que se destravasse o mercado brasileiro
e pudéssemos recepcionar técnicos, profissionais de
altíssimo gabarito, principalmente na área de agricultura e irrigação, extremamente potencializada, porque
cada centímetro quadrado daquele território é muito
bem assistido por irrigação de altíssima tecnologia.
Uma notícia que o Embaixador deu, com o nosso
Grupo Brasil-Espanha, foi exatamente que o Conselho
Nacional de Imigração, agora, por uma providência
política, por uma determinação política de gestão da
Presidente Dilma, havia aprovado resoluções abrindo
esse espaço, não apenas para técnicos, mas para
profissionais de várias ações, de várias categorias,
para receber esse know-how que nós precisamos. É
a qualificação que V. Exª coloca no seu aparte.
Pois bem, meu querido Senador Jayme Campos,
Senador Pimentel, Senadora Ana Amélia, é esse mundo
novo que nos orgulha muito e que eu queria registrar
como resultado desta visita que fizemos, representando
o Senado, ao lado do Grupo Brasil-Espanha.
Quero me congratular com a agenda que o Deputado Edinho Bez fez, visitando oportunamente diversos setores da economia europeia, essencialmente
a espanhola.
Quero trazer, também, para deixar inserido nos
Anais de nossa Casa, um pronunciamento, Sr. Presidente, da comissão que tenho a honra de presidir – e
V. Exª dela faz parte, Senador Jayme Campos –, que
trata do financiamento na área da saúde.
O Senador Humberto Costa tem sido um defensor
intransigente de uma nova política que possa oferecer
elementos orçamentários novos à saúde no Brasil.
Desde que assumi a carreira de Senador, representante do meu Estado, a Paraíba, tenho me dedicado, incansavelmente, a alguns temas que considero de
extrema relevância para o Brasil e para o bem-estar
de todos.
Hoje, trago a questão da saúde, que é a principal
vertente deste pronunciamento.
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Sabemos que, desde o governo do Presidente
Lula e, agora, da Presidente Dilma, muito foi feito para
a melhoria da qualidade da saúde pública no Brasil.
Como médico e como Senador da República, não
poderia deixar de trazer à luz um tema que me é muito
caro, um tema que é de interesse não só deste Parlamento, mas principalmente dos milhões de brasileiros,
pessoas que dependem do Sistema Único de Saúde
(SUS) para toda sorte de atendimento médico, desde
os procedimentos mais simples até os mais complexos.
Refiro-me à criação da Comissão Temporária
destinada a propor soluções para o financiamento do
sistema de saúde do Brasil, presidida por este parlamentar e cujo Relator é o eminente Senador, também
médico, Humberto Costa.
O colegiado foi instalado este ano dentro da
Comissão de Assuntos Sociais e, hoje, realizou sua
quarta audiência pública.
Desde a criação do SUS e do reconhecimento do
direito de acesso universal à saúde por parte de toda
a população brasileira, ocorridos com a promulgação
da nossa Constituição, a questão do financiamento da
saúde pública no Brasil tem sido uma questão pungente.
O advento do SUS trouxe aos hospitais públicos
milhões de pessoas que antes não tinham direito a
atendimento. Não custa lembrar que, antes de 1988,
as pessoas que não eram filiadas ao extinto INAMPS,
sucessor do INPS, eram consideradas indigentes,
não tinham atendimento de emergência nos pronto-socorros. O SUS modificou radicalmente essa dura
realidade ao promover o atendimento universal, e, por
isso, uma das maiores...
(Interrupção do som.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Obrigado, Sr. Presidente.
Acontece que a universalização do acesso à saúde tem um custo. E esse custo não é baixo. Discutir e
propor novas formas de financiamento é, justamente,
o maior objetivo da Subcomissão.
Todos sabemos que o governo, representado pelo
Ministério da Saúde, tem promovido avanços, investindo
em prevenção e melhorando o perfil do gasto público.
O Parlamento também contribuiu com a regulamentação da Emenda nº 29.
Apesar de tantos esforços, a realidade que bate
à nossa porta é bem diferente! A saúde pública no
Brasil ainda é precária.
Quase todos os dias, noticiários de TV dão conta de longas filas nos centros de saúde, de pacientes
amontoados nos corredores, de atendimento insatisfatório prestado nos hospitais. Não se transforma essa
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realidade da noite para o dia. Tal assertiva, porém, não
nos confere o direito à acomodação!
Há um déficit claro e vultoso no financiamento
da saúde.
No ano de 2011, o investimento público na área,
Senador Jayme Campos, foi de apenas 3,7% do PIB –
apenas 3,7% em saúde! Como bem disse o Senador
Humberto Costa em seu plano de trabalho, os gastos
privados com saúde, referentes aos 30% dos brasileiros que possuem plano de saúde, somam 4,2% do
PIB, e os gastos com os 70% restantes representam
apenas 3,7%!
Essas e outras distorções precisam ser corrigidas! Não é possível, por exemplo, que defendamos,
aqui, o aumento do gasto público na área – muitos
falam em 10% do PIB...
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – ...
e ainda tenhamos que conviver com o contingenciamento que, com 3,7%, ainda é registrado.
Gostaria de chamar a atenção para a gravidade
da situação das 2.000 Santas Casas e dos hospitais
filantrópicos no Brasil, responsáveis por mais de 50%
dos atendimentos do SUS à população mais pobre
do Brasil.
O principal motivo? A tabela do SUS não consegue cobrir os gastos dos hospitais com os exames e
procedimentos realizados. A tabela não é reajustada,
integralmente, desde 2008, Sr. Senador!
Para V. Exª ter uma ideia, o valor de um exame
de raio X pago pelo SUS é de apenas R$6,88; um eletrocardiograma, Senadora Ana Amélia, vale R$5,00!
Estima-se que, a cada R$100,00 gastos pelas
Santas Casas e hospitais filantrópicos, o SUS cubra
apenas R$60,00! O valor restante fica a depender de
empréstimos e do eventual auxílio de prefeituras e
governos estaduais.
Ouço V. Exª, minha queridíssima Senadora Ana
Amélia, de atuação destacada e relevante na Comissão
de Assuntos Sociais, que divide, com este Senador e
com o Senador Jayme Campos, diversos debates e
reuniões sobre este assunto. Assim, não poderia deixar de ouvir V. Exª, que, certamente, enriquecerá este
pronunciamento.
A Sra Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Eu queria
agradecer a V. Exª por ter trazido esse tema à tribuna, Senador Vital do Rêgo, porque sou de um Estado
onde os hospitais comunitários ou filantrópicos e as
Santas Casas têm um papel decisivo no atendimento
à clientela do SUS. Como se sabe, Senador Vital do
Rêgo, a “ambulancioterapia” é a mais usada. Como as
pequenas prefeituras não têm condições de dar aten-
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dimento, compram uma ambulância e trazem os seus
doentes. Então, há um acúmulo de atendimento nos
centros maiores. E sobre esse problema relacionado
ao reajuste das tabelas do SUS, vou lhe dizer que, no
caso das análises clínicas de pequenos laboratórios
que trabalham no Brasil inteiro, há 18 anos não há reajuste – 18 anos, Senador Vital do Rêgo! No caso do
hemograma, um exame fundamental, sequer os reagentes usados para realizá-lo são pagos, haja vista que
o SUS paga, por este exame, apenas R$4,11. Por um
exame de glicemia, R$1,85. Com esses números, eu
posso apenas concordar com V. Exa ao abordar esse
tema, hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, para
tentarmos, com isso, sensibilizar o nosso sempre atento
Ministro Alexandre Padilha sobre esse tema crucial para
a melhoria do atendimento de saúde no nosso País.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Agradeço a V. Exª.
Quero concluir para, ao tempo em que agradeço ao Presidente Jayme Campos pela paciência em
atender a este pronunciamento, que teve duas partes,
dizer que precisamos encontrar uma solução rápida
para essa questão. Essas dívidas que se acumulam
nas Santas Casas já ameaçam interromper a assistência e o atendimento ao SUS.
Não é diferente na Paraíba, Senadora Ana Amélia, o que acontece no Rio Grande do Sul. Nossos
hospitais filantrópicos têm um relevante valor no atendimento ao sistema.
(Soa a campainha.)
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – Eu
tenho absoluta convicção, Sr. Presidente, de que, nas
próximas três audiências públicas dessa Comissão da
qual V. Exa participa, nós vamos fechar uma proposta
que virá aqui ao plenário.
Há uma motivação muito grande dessa comissão em provocar um debate, com o apoio do Ministro
da Saúde e do competentíssimo Ministro Alexandre
Padilha, porque não conseguimos defender 3,7% do
PIB na saúde. É injustificável em qualquer condição.
Por isso, cumprida essa tarefa, provocando este
debate, estaremos conduzindo o País aos brasileiros
que necessitam, efetivamente, de uma saúde pública
digna, universal e equânime.
Agradeço a V. Exª.
Durante do discurso do Sr. Vital do Rêgo, o Sr.
Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme
Campos, Suplente de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o Senador Vital do Rêgo
pelo belo pronunciamento que, sem sombra de dúvida,
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retrata a verdade dos fatos que vêm acontecendo na
saúde pública do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 6, de 2013, interposto no
prazo regimental, no sentido de que seja submetido
ao Plenário o Projeto de Lei do Senado nº 123, de
2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, que altera
a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, para
estabelecer a titulação, em nível de pós-graduação,
como exigência mínima para ingresso na Carreira do
Magistério Superior.
É o seguinte o recurso:
RECURSO Nº 6, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 91 do Regimento
Interno do Senado Federal, solicitamos que o Projeto
de Lei do Senado nº 123, de 2013, que “Altera a Lei nº
12.772, de 28 de dezembro de 2012, para estabelecer
a titulação em nível de pós-graduação como exigência
mínima para o ingresso na Carreira de Magistério Superior”, seja submetido ao Plenário desta Casa.
Sala das Sessões de maio de 2013.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência comunica ao Plenário
que recebeu o Recurso nº 5, de 2013, interposto no
prazo regimental no sentido de que seja submetido ao
Plenário o Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012
(nº 7.193, de 2010, na Casa de origem, do Deputado
Arnaldo Faria de Sá), que dispõe sobre a investigação
criminal conduzida pelo delegado de polícia.
É o seguinte o recurso:
RECURSO Nº 5, DE 2013
Requer a apreciação pelo Plenário do Senado do PLC nº 132, de 2012, aprovado em
caráter terminativo pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Senhor Presidente,
Com base nos §§ 3º e 4º, do art. 91 do Regimento
Interno desta Casa, os senadores abaixo subscritos
vêm, tempestivamente, apresentar recurso para que o
Projeto de Lei da Câmara nº 132, de 2012, aprovado
em caráter terminativo pela Comissão de Constituição
e Justiça do Senado Federal em Reunião realizada no
dia 23 de abril de 2013, seja submetido à apreciação
do Plenário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “c”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Portanto, estão lidas essas duas matérias que
estão tramitando aqui, no Senado Federal.
Convido para assumir a Presidência a Senadora
Ana Amélia, tendo em vista que, pela ordem de inscrição, é a vez do Senador Jayme Campos.
O Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada
pela Srª Ana Amélia.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei rápido,
mas não poderia deixar de vir à tribuna da Casa para
manifestar-me em relação ao que está acontecendo na
saúde pública no meu Estado de Mato Grosso.
Lamentavelmente, quando se fala em mais investimentos para a saúde em Mato Grosso, é reduzido
os repasse para que os Municípios possam atender a
demanda da saúde pública.
A simples ameaça de redução de investimentos
na área da saúde pública soa como um atentado ao
espírito de cidadania da nossa comunidade. O mínimo
que o Estado pode oferecer à sua gente é o direito a
um tratamento médico digno e gratuito. Afinal, a prestação deste serviço é resultado do imposto cobrado
do contribuinte. O Governo não faz favor nenhum em
manter repasses regulares ao setor.
Em Mato Grosso, ao contrário, como bem disse, o que se observa é a penúria das prefeituras que
convivem com constantes atrasos nas verbas para a
saúde. Isso, por si só, já representa enorme dificuldade para o enfrentamento de sérias questões relacionadas ao sistema sanitário estadual. Agora, o Governo mato-grossense editou o Decreto nº 1.694/2013,
reduzindo em aproximadamente 50% o repasse dos
recursos destinados à área de saúde para os nossos
Municípios. Ora, tal atitude, Srª Presidente, equivale
a condenar o setor ao estrangulamento financeiro e à
falência gerencial, com prejuízos incalculáveis para a
população. Enquanto o mundo investe na qualificação,
na antecipação tecnológica e na inovação terapêutica,
Mato Grosso quer fazer o caminho contrário, praticando
a usura e métodos medievais de combate à doença.
Nesse sentido, Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Srªs e Srs. Senadores, os prefeitos e os secretários
de saúde dos Municípios da região sul de Mato Grosso reuniram-se, nesta semana, em Rondonópolis, sob
a coordenação do Prefeito Percival Muniz, e decidiram
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ingressar na Justiça pedindo a suspensão dos efeitos
do decreto assinado pelo Governador Silval Barbosa.
Segundo relatou Muniz, Prefeito de Rondonópolis, o atendimento médico em seu Município estará
comprometido na essência, atingindo tanto a atenção
básica quanto o atendimento de alta complexidade, assim como na maioria dos Municípios mato-grossenses.
Rondonópolis, informou o Prefeito Percival, terá cerca
de 57% de seus recursos bloqueados.
Outra entidade que se manifestou contrariamente
ao decreto foi o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso, que também pretende acionar a Justiça para reverter os efeitos da decisão governamental. Segundo
esses profissionais, a redução da verba anual para os
Municípios, de 155 para 77 milhões de reais, não só
compromete o exercício da medicina, como pode gerar o caos em políticas de saúde no interior do Estado.
Faço este alerta, Srªs e Srs. Senadores, pois estamos tratando de vidas humanas. O organismo estatal
só encontra inteira legitimidade se consegue proteger
e amparar o cidadão. Negar-lhe o direito à saúde significa reduzir o papel do Estado a mero cobrador de
tributos e, infelizmente, algoz da coletividade.
Manifesto aqui, minha profunda solidariedade
aos prefeitos mato-grossenses, exigindo a revogação
do Decreto nº 1.694, restabelecendo os patamares de
repasses para o setor de saúde dos Municípios. Convido a Assembléia Legislativa de Mato Grosso a promover uma profunda reflexão sobre o tema, ouvindo
o clamor dos prefeitos e profissionais da saúde, para,
o mais breve possível, rever esta medida.
Repito, estamos tratando de vidas humanas.
Qualquer indivíduo que sucumba à doença pela falta
de recursos públicos representa o mesmo que condenar toda a sociedade mato-grossense ao holocausto
da indiferença e da perfídia. Mato Grosso deve tratar
sua gente com respeito e humanidade... Com saúde de
qualidade e com a atenção social que todos merecemos.
De maneira, Srªs e Srs. Senadores, que eu acho
que o nosso Estado está indo para o fundo do poço.
Governo que não prioriza a saúde, com certeza, é um
governo que está descompromissado com a vida do
cidadão mato-grossense.
Mato Grosso é um Estado ainda carente de muita
infraestrutura, mas neste caso, particularmente, quando
se fala de vidas humanas, nós temos que nos preocupar,
nós temos que priorizar. Como Governador do Estado,
eu tive o privilégio de construir 1.104 leitos hospitalares
naquele Estado. E 1104 leitos hospitalares foram construídos na minha gestão como governador do Estado.
Como prefeito de Várzea Grande, eu tive a honra
e o privilégio de construir o único hospital que hoje ainda tem a cidade. Para o tempo atual, o hospital ainda é
muito moderno. Foram 150 leitos hospitalares que eu
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construí em Várzea Grande e um pronto-atendimento.
Construí várias policlínicas. E outra grata satisfação que
eu tenho e de que eu sempre falo com o peito cheio: o
único hemocentro que Mato Grosso tem foi construído
também na gestão do ex-Governador Jayme Campos.
De lá para cá, fizeram muito pouco. Se hoje há
o Hospital do Câncer funcionando, com muita dificuldade, também foi inaugurado na minha gestão como
governador.
De lá para cá, quase nada o fizeram. Não avançaram nada na saúde. É triste nós convivermos com um
estado de calamidade pública que ainda existe em determinadas regiões e cidades do Mato Grosso. É um Estado em que, muitas vezes, o cidadão se desloca mais de
1.500km para vir à capital receber atendimento médico
e, sobretudo, fazer alguns exames de alta complexidade.
Dessa feita, o Governador Sinval Barbosa, com
todo o respeito e admiração que tenho pela sua pessoa, em que pese eu não ser do mesmo partido, num
ato falho, talvez insano, reduz os repasses que já tinham sido consolidados até mesmo no Orçamento,
baixa um decreto reduzindo esses valores, que já são
insignificantes, pela metade.
Eu acho que a sociedade mato-grossense, que
é uma população valorosa, trabalhadora, constituída
em sua maioria de pessoas trabalhadoras, não merece
essa política, que acho nefasta, e que o Governo do
Estado está se prepondo a fazer por meio das reduções
dos repasses para os Municípios mato-grossenses.
De maneira, minha cara Presidente, que preside
esta sessão, Senadora Ana Amélia, V. Exª, que também é uma defensora intransigente. Nesta tribuna, há
poucos minutos, tivemos a presença do Senador Vital
do Rêgo, quando discutirmos, numa comissão especial, novas fontes de receita de recursos para a saúde, para que possamos melhorar o atendimento, que
hoje ainda é precário. Mas não é só em Mato Grosso,
nós temos que reconhecer, é em todo o Brasil. No seu
próprio Rio Grande do Sul, que é um Estado rico, há
dificuldades. Particularmente, eu tenho admiração pelo
seu Estado, não só pela população, mas pelo sistema de infraestrutura que já tem o Rio Grande do Sul.
Mesmo assim, ele ainda é carente, tem dificuldades.
Imagine Mato Grosso, que é um Estado de 900
mil quilômetros quadrados, em que quase 50%, 40%
das cidades não têm sequer um médico. Por incrível
que pareça, hoje, temos essas ambulâncias terapêuticas que andam 1.000 ou 1.500 quilômetros até Cuiabá
ou 600 ou 700 quilômetros até uma cidade mais perto.
O que nós temos de fazer? É melhorar os repasses.
Por incrível que pareça, o governador lá, não sei
por qual motivo ou razão... Talvez ele tenha de cortar
outros gastos supérfluos que tem o Estado, outros gastos que imagino que não sejam prioridade, para inves-
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tir mais na saúde pública de Mato Grosso, sobretudo
para atender a gente humilde e a classe trabalhadora.
De maneira que faço este registro e peço, desta
tribuna, que o Governador Silval Barbosa, se, eventualmente, estiver me ouvindo, ou algum de seus assessores, reveja esse decreto nefasto, malfadado, pelo fato
de estar prejudicando aqueles que mais necessitam
do serviço público, que são os humildes, os carentes
do Estado do Mato Grosso.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento-o, Senador Jayme Campos, por
voltar ao tema da questão da assistência. O problema é que muitos Estados, que devem aplicar 12% em
saúde pública, não o fazem – é o caso do meu Estado.
Com isso, sobrecarregam os Municípios na realização
dessa tarefa. A União não cumpre os 10% que pretendemos com a Emenda nº 29 e, assim, a situação
fica complicada ainda mais, conforme o registro de V.
Exª em relação ao seu Estado, o Mato Grosso. Então,
cumprimentos pelo seu pronunciamento.
Convido para fazer uso da palavra, pela Liderança do Partido, o Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Srª
Presidente, Senadora Ana Amélia.
Eu quero também cumprimentar todos que acompanham agora esta sessão, pela rádio, pela TV e pela
Internet.
Neste momento, aqui, eu quero enfatizar que, dentre os maiores desafios hoje enfrentados pelas aglomerações, o ordenamento territorial inadequado, cada vez
mais, se destaca como uma das principais preocupações a afligir comunidades e também os governantes.
Ao longo das últimas décadas, em diversas cidades do meu Estado do Rio de Janeiro, assim como em
outros centros populosos pelo Brasil, tal inadequação
vem se alastrando com assustadora gravidade.
Isso porque, em muitas regiões, a utilização irregular do solo freqüentemente se manifesta como fenômeno crescente e muitas vezes incontrolável.
Nesse contexto, a ocupação desordenada em áreas de risco, especialmente nas encostas, não só tem
levado à degradação social os grupos que ali habitam
em condições precárias, como também tem acarretado irreversíveis danos ambientais, resultando, não
raro, em desabamentos e outros desastres, inclusive
com a irreparável tragédia da perda de vidas humanas.
Ante a flagrante constatação do perigo iminente,
cabe ao Poder Público desenvolver políticas voltadas
à ocupação legalizada e ecologicamente sustentável
dessas áreas, antes que invasões ocorram e que o
caos se instale, pois é público e notório o fato de que
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o processo de ocupação desordenada, uma vez iniciado, dificilmente se detém.
No caso da capital do Rio de Janeiro, em meio às
inúmeras paisagens do fabuloso cenário exuberante
de beleza natural com que fomos, vamos assim dizer,
agraciados pela obra divina, algumas áreas ressaltam
ainda incólumes, porém nada livres da ameaça que
mais e mais se prenuncia.
Cito como exemplo a região do Joá, bairro da Cidade Maravilhosa, que reúne algumas das mais significativas amostras de excepcionais dotes paisagísticos
que Deus nos proporciona apreciar.
Entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca, seu mais
extenso e tradicional logradouro é a Estrada do Joá,
considerada por muitos a Côte D’Azur carioca.
Num nível elevado à beira mar, margeando a imponente Pedra da Gávea, esta importante artéria descortina
fantásticos atrativos que culminam com a deslumbrante
vista de um belíssimo litoral, sem horizontes, que orgulha
o brasileiro e tira o fôlego de qualquer turista.
Em sua área de abrangência se localiza a encosta
da Joatinga cujo encanto vem despertando o interesse
de artistas e personalidades famosas de todo o mundo,
com casas e pequenos terrenos que, de acordo com
reportagem jornalística recente, variam entre R$4 milhões e R$40 milhões.
Segundo o IBGE, o Joá, com apenas 818 moradores, é o segundo bairro menos populoso da cidade.
Porém nele se acham propriedades particulares de
enorme porte. Entre as conhecidas comunidades da
Rocinha, da Tijuquinha e Rio das Pedras, as grandes
áreas desocupadas no Joá já têm sofrido várias invasões, por enquanto repelidas, a duras penas, pela
ação dos próprios moradores.
Ciente da necessidade de conter a invasão desse
bem urbano tão importante, o Legislativo municipal, a
nossa Câmara Municipal de Vereadores, tendo em vista
também a proximidade dos eventos esportivos sediados no Rio de Janeiro – daqui a pouco, a Copa das
Confederações, depois, a Copa do Mundo e, em 2016,
as Olimpíadas –, então, a nossa Câmara Municipal,
tendo em vista esses eventos e já sabendo do enorme déficit de unidades de hospedagem para atender à
demanda de turistas, aprovou, em dezembro de 2010,
a Lei Complementar n° 108, permitindo a construção
de hotéis na Estrada do Joá e enquadrando-os nas
excepcionalidades e incentivos destinados a viabilizar,
a um só tempo, acomodações adequadas, como eu já
disse, para o Mundial de Futebol e os Jogos Olímpicos,
na medida em que proporciona, também, a garantia
de ocupação regular e segura da região.
Merece registro que, aqui nesta Casa, repetidas
vezes aprovamos iguais iniciativas do Executivo Federal com o mesmo propósito: alterar a legislação, no
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intuito de facilitar ao máximo a realização das obras
voltadas aos eventos desportivos mundiais.
Quer dizer, a nossa Casa, o Senado, como a Câmara, o Congresso Nacional têm aprovado leis que visam facilitar isso. São as chamadas excepcionalidades,
e a Câmara do Rio, repito aqui, aprovou essa mudança.
Neste âmbito, cito, por exemplo, o Regime Diferenciado de Contratações, instituído pela Lei n° 12.462,
de 2011, que flexibilizou até mesmo a Lei de Licitações,
visando à Copa do Mundo, aos grandes eventos.
Contudo, o desiderato da lei municipal frustrou-se
no que concerne àquele bairro, conforme se explicita
no detalhamento do expediente dirigido à Bancada de
Senadores pelo Rio de Janeiro, em setembro último
– quer dizer, já se passaram mais de seis meses –,
subscrito pelas entidades representativas dos moradores e empreendedores hoteleiros do Joá, cuja íntegra
anexo ao presente pronunciamento e cuja transcrição
nos Anais da Casa ora requeiro, Srª Presidente.
Pois bem, senhoras e senhores, em nossas ações
de apoio à Associação dos Moradores e ao Movimento
dos Empreendimentos Hoteleiros da Estrada do Joá,
estamos convictos de que o Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) vem andando
na contramão, tanto da vontade do legislador quanto
da observância ao interesse público relevante, ao lidar
com esta questão. E vou explicar o porquê.
Digo isso pela experiência de ter acompanhado
as agruras dos empreendedores que pretendem construir hotéis no Joá, com base na referida legislação,
e esbarram na inflexibilidade e no inerte desinteresse
do IPHAN. Quer dizer, a Câmara Municipal aprovou a
lei que excepcionaliza a área do Joá. Com isso, foram
atraídos empreendedores para o setor hoteleiro, e hoje
estão esbarrando no IPHAN. E reitero as mesmas palavras: eles estão esbarrando na inflexibilidade e no
inerte desinteresse do IPHAN.
Mesmo diante das licenças ambientais e com
todas as aprovações da Prefeitura, o IPHAN insiste
em obstaculizar a construção dos hotéis, avocando
um ato do Conselho Consultivo do Órgão, relativo a
uma norma de 1966.
Em reunião com a dirigente da instituição, Jurema de Souza Machado, em meados de dezembro,
com a participação de representantes da associação
de moradores e dos empreendedores hoteleiros, ficou
acertada uma convocação do Conselho, no sentido de
acelerarmos a liberação, porque o tempo está passando e precisamos iniciar as construções com urgência.
Pasmem prezados colegas! Estamos agora praticamente no meio do mês de maio e este Senador da
República, há quase cinco meses, formalizou em ofício
o compromisso assumido pela Srª Jurema e solicitou
um encontro entre as instâncias jurídicas do IPHAN,
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da associação dos moradores e dos hoteleiros, no intuito de operacionalizar a proposta.
Desde então, nossos inúmeros expedientes e telefonemas, pelo menos quinzenalmente reiterados, não
têm merecido a consideração da ilustre Presidenta do
IPHAN, mesmo em se tratando de assunto de extremo
interesse do Município e do Estado do Rio de Janeiro e,
porque não dizer, do Brasil. É um assunto de interesse
não só do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de
Janeiro, mas do Brasil. É notório, e todos são sabedores
do déficit na questão de hospedagem no Rio de Janeiro.
Acrescento aqui um detalhe. Além da questão do
IPHAN, eu quero aqui, também, dessa tribuna, registrar
e quero que isso chegue ao Prefeito Eduardo Paes,
nosso Prefeito, e também ao Secretário Pedro Paulo,
que, já há alguns meses, eu também solicitei uma audiência com a Secretária Municipal de Urbanismo do
Rio de Janeiro, a Srª Maria Madalena Saint-Martin, e,
até hoje, eu não obtive nenhuma resposta. Nenhuma
resposta. Primeiro ela estava de férias – natural, tranquilamente. Foi pedida a agenda através do vereador,
nosso vereador lá na cidade, e, até hoje, eu não obtive nenhuma resposta da nossa Secretária, para que
possamos conversar entre a Secretaria Municipal de
Urbanismo, o conselho jurídico do IPHAN e também
os representantes tanto da associação de moradores
como também dos empreendedores hoteleiros.
Então, eu gostaria que fosse chamada aqui a atenção, porque, se eu solicito essa audiência com essa
Secretária Municipal de Urbanismo, uma resposta tem
que ser dada. E isso já faz alguns meses. Eu registro
aqui a minha reclamação e gostaria que ela tratasse
desse assunto, como eu creio que seja de interesse
também do Prefeito da cidade. Se não fosse do interesse do Prefeito, essa lei não teria sido aprovada na
nossa Câmara Municipal. Então, isso é de extremo interesse do Município e, consistentemente, isso deve
servir para aparelharmos bem as cidades-sede dos
eventos esportivos que se avizinham.
Formulo, então, desta tribuna, veemente apelo às
Ministras Ideli Salvatti, das Relações Institucionais, e
Marta Suplicy, da Cultura, pasta à qual é subordinado
o IPHAN, assim como ao Ministro das Cidades, Agnaldo Ribeiro, e dos Esportes, Aldo Rebelo, ao tempo em
que chamo também a atenção do Governador Sérgio
Cabral, do Prefeito Eduardo Paes e também do seu
secretariado, para associar-me ao justo pleito, que não
é tão somente dos moradores e empreendedores do
Joá, mas de todos aqueles que, como nós, querem
um Rio de Janeiro melhor.
Dito isso, apelo ao Plenário para que aprovemos,
nos termos do art. 223, do Regimento Interno do Senado Federal, um voto para que tenhamos uma resposta
a respeito desse assunto, tanto do IPHAN, e, depois
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tratando diretamente com o nosso Prefeito, em relação
à Secretária de Urbanismo da cidade do Rio de Janeiro.
Quero aqui reforçar, então, que essa atitude, ou
esse pronunciamento, visa à questão não só da cidade
do Rio de Janeiro, não só do Estado do Rio de Janeiro,
mas, repito, de todo o Brasil, porque nós assumimos
um compromisso de sediar eventos de tamanha grandiosidade, como é uma Copa do Mundo, como é uma
Olimpíada, e nós temos que promover.
Eu vejo tantas coisas acontecendo para que isso
realmente venha a se efetivar. Nós vemos obras em
aeroportos, nós vemos, lá no Rio de Janeiro mesmo,
as nossas Transcarioca, Transoeste, Transolímpica,
Transbrasil. Nós vemos ali que obras estão sendo feitas
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para que haja mobilidade, para que o Rio de Janeiro
possa receber bem os seus turistas. E essa questão
também é importante, é vital para os eventos que estarão e que já estão se aproximando.
Então, desta tribuna, registro aqui esses pontos,
para que haja realmente uma resposta.
Srª Presidente, isso era o que eu tinha a dizer,
e agradeço.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO LOPES EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I, § 2º,
do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Eduardo Lopes, do Rio de
Janeiro. Temos aqui a responsabilidade de defender os
nossos Estados e as nossas causas, como fez V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Antes de chamar o próximo orador, coloco em
votação o Requerimento nº 415, de 2013, do Senador
Antonio Carlos Valadares, que solicita licença para se
ausentar dos trabalhos da Casa no dia 13 de maio do
corrente ano, a fim de verificar in loco o andamento das
obras do estádio do Maracanã e as demais ações de
preparação para a realização dos eventos esportivos
no Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com
o Requerimento nº 8, de 2013, da CDR, aprovado em
20 de março de 2013.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Há, sobre a mesa, o Requerimento nº 416, de
2013, do Senador Casildo Maldaner, por meio do qual
solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, nos dias 19 a 23 de
maio de 2013, para representar o Senado Federal no
4º Encontro da Plataforma Global de Redução de Riscos e Desastres, a realizar-se em Genebra, na Suíça.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a eleição
do brasileiro Roberto Azevêdo para a presidência da
Organização Mundial do Comércio (OMC) reveste-se
de especial e relevante significado – político, econômico e diplomático –, que deve ser celebrado por toda
a nacionalidade, independentemente de filiação partidária ou ideológica. Trata-se de uma vitória do Brasil.
Sua biografia é exemplar – um diplomata experiente e com atuação brilhante como Representante
Permanente do Brasil na organização, à qual se incorporou em 1997, como Primeiro Secretário, e onde assumiu o cargo de Representante Permanente do Brasil
em 2008. Azevêdo liderou as famosas disputas em que
o Brasil saiu vitorioso na OMC – créditos na exportação de aviões regionais, medidas antidumping sobre
acessórios de fundição maleável, a compatibilidade
com a OMC da Emenda Byrd, dos EUA, as medidas
sobre importações de pneumáticos recauchutados, as
subvenções norte-americanas ao algodão (upland),
entre muitos outros casos.
Com a eleição do Embaixador Azevêdo, o País
não apenas aumenta seu protagonismo externo, como
o faz tendo como respaldo a confiança e a expectativa
otimista sobretudo dos países periféricos e emergentes, responsáveis pela sua eleição.
Bem além do que, em circunstâncias normais, tal
escolha já significaria, muito mais importância adquire
neste momento em que o comércio internacional vive
impasses preocupantes, que historicamente acabam
sendo arbitrados em favor dos países centrais, ainda
que em detrimento da justiça e do bom senso.
Não há exagero em dizer que o comércio mundial vive um dos momentos mais complexos da história contemporânea. Entre outras questões, preocupam
os atores da cena internacional o nó cego da Rodada
Doha, que desde 2001 reclama soluções, bem como
o acordo transatlântico entre Estados Unidos e Europa, que não dá sinais de desfecho próximo e ameaça
o comércio mundial.
O discurso liberal de abertura de mercados, como
se sabe, dirigiu-se sempre aos países periféricos e
emergentes. Os países centrais jamais o puseram
efetivamente em prática, jamais abriram mão de seus
mecanismos protecionistas. E assim tem sido o paradoxo que põe o comércio internacional em constante
instabilidade.
Não obstante o discurso prevalecente sustentar
as vantagens do livre comércio e da abertura de mercados, acentuando seu dinamismo e vantagens recí-
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procas aos parceiros, os que o sustentam insistem em
preservar o protecionismo.
Desde os tempos do GATT – o Acordo Geral
de Tarifas e Comércio –, que surgiu após a Segunda
Guerra Mundial para reorganizar o comércio internacional, houve mais intenções que avanços, ao longo
de sucessivas rodadas de negociações.
O protecionismo jamais deixou de prevalecer,
quase como uma memória muscular.
A OMC, que sucede o GATT, surge em 1995,
após a Rodada Uruguai. Hoje, tem a responsabilidade
de supervisionar cerca de US$20 trilhões do comércio
mundial, com a missão de garantir a abertura, a arbitragem e o fluxo dos negócios.
Trata-se de uma das mais importantes entidades
internacionais, pois não se trata apenas de uma instância técnica de arbitragem, mas um fórum em que
os governos negociam acordos e resolvem disputas
que, para o bem ou para o mal, se refletem no comércio mundial como um todo.
A missão da OMC abrange bens, serviços e
propriedade intelectual. Engloba os princípios de liberalização de comércio e exceções permitidas. Inclui
compromissos de cada país sobre reduções de tarifas
alfandegárias e outras barreiras comerciais, além de
abrir e manter abertos mercados de serviços.
O que torna sua tarefa mais complexa é a circunstância de que os acordos não são estáticos; são renegociados ao longo do tempo, podendo novos acordos
ser adicionados ao pacote inicial. O que se pode dizer
para dimensionar a importância da eleição de Roberto
Azevêdo é que jamais tantos desafios e tensões estiveram postos ao arbítrio da Organização Mundial do
Comércio. E é neste momento que esse fórum internacional passa a ser presidido por um brasileiro.
Não quero aqui me deter em análises técnicas,
que os especialistas, desde antes de ontem, colocaram em evidência. O contencioso do comércio mundial,
como já disse, é colossal. São 159 países que envolvem seus escalões superiores nos grandes embates
nas reuniões regulares em Genebra.
Roberto Azevêdo assume o cargo em 1º de setembro para um mandato de quatro anos. E, já em dezembro, comandará uma reunião ministerial em Bali,
Indonésia, para buscar algum avanço nas negociações
da Rodada de Doha, cujo objetivo, até aqui frustrado,
de liberalizar o comércio mundial ameaça o prestígio
da própria Organização Mundial do Comércio. São 12
anos de impasses.
Muitos especialistas descreem de uma solução
nas bases inicialmente colocadas nessa Rodada, e
advogam mudanças no rumo das conversas. Como
se vê, não é pequeno o desafio, mas é essa também
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uma oportunidade de o Brasil cumprir papel de relevo
na cena mundial, estabelecendo novos paradigmas de
negociação que levem os países centrais a rever as
suas intransigências.
Quero louvar aqui o empenho da Presidenta
Dilma e o papel da diplomacia brasileira nessa vitória que o País registra, assumindo, pela primeira vez,
efetivo protagonismo no comércio mundial, onde vinha
crescendo seu papel proativo. Nada mais justo, nada
mais coerente.
Parabéns a Roberto Azevêdo; parabéns ao Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
Era o que tinha a dizer.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Rodrigo Rollemberg.
De fato, a homenagem é merecida, e a Mesa novamente endossa as referências ao brasileiro diplomata que acaba de assumir o comando da Organização
Mundial do Comércio.
Com a palavra, o Senador Valdir Raupp, como
orador inscrito.
Saudamos a presença do nosso Deputado da
Paraíba Wilson Santiago.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Srª Presidente, Senadora Ana Amélia; Srªs e Srs.
Senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio
Senado, telespectadores da TV Senado, minhas senhoras e meus senhores, queria também, da mesma
forma que fez a Presidente, registrar a presença do
Deputado Wilson Santiago Filho, do PMDB da Paraíba,
o mais jovem do Brasil. Queria cumprimentar também
o Vereador do Mato Grosso Gean, jovem vereador da
cidade de Colniza, uma cidade mato-grossense que tem
80% de rondonienses. Fica na fronteira de Rondônia,
houve uma migração em massa, e foi eleito, na última
eleição para prefeito, meu sobrinho Assis Raupp, que
mora há algum tempo na cidade de Colniza. Quero
agradecer a presença do Gean e parabenizá-lo pelo
trabalho de vereador na cidade de Colniza, no Mato
Grosso, extensivo a todos os vereadores e ao Prefeito
Assis Raupp, assim como ao vice-prefeito.
Mas, Srª Presidente, subo à tribuna para falar
das BRs, as rodovias federais. As nossas BRs de
Rondônia – são várias BRs federais – foram motivo
de muita polêmica ontem, na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, de onde sou membro titular.
Eu, o Senador Acir Gurgacz e o Senador Ivo Cassol
– que lá não estava, mas também assinou – fizemos
um requerimento convidando o General Fraxe, nosso
Diretor-Geral do DER, para ir a Rondônia. Ele havia
prometido essa visita a Rondônia, caso as empresas
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não entrassem no prazo determinado na restauração
da BR-364.
Nós temos lá a BR-364, espinha dorsal do Estado
de Rondônia, que leva toda a produção de soja de uma
grande região do Mato Grosso e do sul de Rondônia
para três terminais graneleiros em Porto Velho: o da
Maggi, o mais antigo, que ajudei a construir quando
governador do Estado; o da Cargill e o da Bunge, que
entraram posteriormente. São três grandes empresas
que exportam mais de 5 milhões de toneladas de soja,
todas escoadas pela BR-364 até o porto de Porto Velho.
Imaginem que essa BR já tem mais ou menos 30
anos que foi construída. Ela foi asfaltada ainda no governo do Presidente Sarney, quando terminou o último
trecho entre Porto Velho e Rio Branco, no Acre. De lá
para cá, ela vem sofrendo apenas algumas conservas
– quebra-galhos, tapa-buracos. E, todos os anos, no
período das chuvas, essa BR se esfarela, com muitos
acidentes, muitas mortes. Houve ano em que morreram 180 pessoas – em um único ano! É recorde de
acidentes com vítimas fatais naquela BR.
Nos últimos anos, a gente não tem feito outra
coisa, na Comissão de Infraestrutura, e até aqui na
tribuna do Senado, a não ser defender, brigar, cobrar
e reivindicar a restauração dessa BR. Mas uma restauração pesada – pesada! E é o que vai ser feito agora,
em quatro lotes.
Porém, já há uns três anos – licita hoje, licita amanhã, cancela licitação, refaz-se o projeto – havia um
projeto de 800 milhões. Reduziram para 400 e pouco.
O fato é que o Lote 1 as três empresas vencedoras
abandonaram. Nem entraram, nem mobilizaram, já
desistiram, e está sendo licitado novamente.
Quanto ao Lote 2, houve a licitação, e as empresas vencedoras, o consórcio CCM/CCL, empresas de
Minas Gerais, realmente assinaram a ordem de serviço.
Mas, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assinaram
a ordem de serviço em setembro do ano passado! Eu
estava presente, eu estava lá na Câmara de Vereadores de Pimenta Bueno, onde inicia o trecho do Lote
2, que vai até a cidade de Ouro Preto, passando por
Cacoal, Presidente Médici e Ji-Paraná. Mas o fato é,
Srª Presidente, que as empresas não entraram. Após
assinar a licitação, ainda era verão, setembro – até
novembro, ainda é verão lá no Norte, lá em Rondônia
–, e as empresas não entraram.
A polêmica que se deu ontem, na Comissão de
Infraestrutura, é porque o Senador Acir Gurgacz, que
é do ramo do transporte...
O Deputado Hugo Motta, da Bahia, está aqui
também no plenário. Perdão: Deputado Arthur Maia –
desculpe-me. Deputado Arthur Maia, jovem Deputado,
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também do PMDB. Estava aqui o Deputado Wilson Filho, e agora chega o Deputado Arthur Maia, da Bahia
Pois bem, o Senador Acir Gurgacz, que é do ramo,
que é da área de transporte, passou nessa BR sábado,
dia 4, no último final de semana, justamente no trecho
compreendido entre Pimenta Bueno e Ji-Paraná, perto
de Ouro Preto, e não viu uma única máquina!
Ele falou na Comissão ontem: “Eu passei lá e
não vi uma única máquina, uma única pessoa e nem
vestígio de acampamento das empresas para restaurar
aquele trecho da BR-364.” E aí foi onde o Presidente
Collor, Presidente da Comissão, também cobrando isso
há muito tempo e recebendo relatórios, encaminhando
cobrança dos Senadores da Comissão, até se irritou
um pouco com a questão e rasgou um documento
lá. E, sabe, justo, porque são muitas promessas não
cumpridas.
Mas acontece que o DNIT manda um relatório
agora, dizendo que as máquinas estão na estrada.
Mandou esse relatório hoje, dizendo que as máquinas
estão na estrada, que há 23 máquinas, 130 trabalhadores, três usinas de asfalto, uma usina de solos e duas
recicladoras. É muita máquina, e muito equipamento,
e muita gente para que o Senador Acir Gurgacz não
possa ter visto passando durante todo o trecho da estrada no dia 4. Mas acontece que o relatório é do dia
5 – perdão, o relatório diz que as máquinas entraram
no dia 5, domingo, entraram domingo. Olhem só: a ordem de serviço foi dada em setembro, setembro de
2012, setembro do ano passado; aí o Senador passa,
eu já havia passado lá também, e outros, o Senador
Ivo Cassol e outros Deputados também de Rondônia,
não tinham visto máquina nenhuma. E no sábado – isso
também no sábado, é final de semana – no sábado, dia
4, sábado passado, o Senador passa lá e não vê uma
máquina e chega e reclama na Comissão de Infraestrutura. Aí é que aconteceu toda a polêmica. Logo no
domingo, um dia depois que o Senador passou, que
houve a mobilização, e que as máquinas... Deputado
Arthur Maia, Deputado Wilson Santiago, vocês vivem
esse mesmo problema com a nossa BR-101 Nordeste e com outras BRs federais lá, em que o Presidente
Collor também diz que tem acontecido a mesma coisa.
Mas eu quero agradecer. O General Fraxe é um
homem sério, eu não tenho nenhuma dúvida. É um
homem sério, bem-intencionado, assim como toda
a diretoria do DNIT, mas acontece que as empresas
estão com problema. Olhem que ele deu ordem de
serviço em setembro, falou que se as empresas não
entrassem até o final de abril ele iria lá pessoalmente
cobrar, a empresa não entrou, e entrou agora. Entrou
agora, no dia 5 de maio, foi quando entraram as primeiras máquinas. Nós não vimos ainda. A Comissão
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está montada, nós vamos a Rondônia segunda-feira,
vamos descer em Ji-Paraná, o General Fraxe vai também, está indo ele e mais alguns assessores – não sei
se do DNIT nacional –, e nós vamos percorrer o trecho
com ele. Agora, nós vamos ser se essas máquinas –
eu espero que estejam –, os 33 equipamentos, os 130
trabalhadores, as três usinas de asfalto, vamos visitar
o acampamento também, as usinas, vamos visitar tudo
isso na segunda-feira.
É muita demora! É muita demora! De setembro
do ano passado, são mais de seis meses para que a
empresa entre no trecho.
Sabe o que eu soube hoje? Essa empresa, não
vou aqui condenar a empresa antes da hora, mas ela
está – como algumas empresas que tiveram problemas no Brasil –, com 130 contratos no Ministério dos
Transportes, 130 contratos. Eu sei o que aconteceu
com algumas empresas que começaram a pegar contratos em todos os lugares do País e depois não deram
conta. É isso o que está acontecendo no Brasil hoje.
Existem empresas que pegam 130, 200 contratos e
depois saem atrás de empresas para sublocar, para
subcontratar e não conseguem.
Tomara que esse trecho da BR-364, lote 2, que
teve a licitação ganha pela CCL/CCM, tomara que essas empresas deem conta do recado e façam isso. Da
mesma forma, os outros trechos, que ainda não foram
iniciados também. Há o lote 1, que está sendo licitado;
há o lote 3, de Ouro Preto-Ariquemes, em que também não há, não sei se já foi dado, mas não há serviço
no trecho; e o lote 4, de Ariquemes-Porto Velho. São
quatro grandes lotes, num total de 700km de rodovias.
E o povo de Rondônia não aguenta mais. Eu estou aqui desabafando. Eu já fiz, já chorei com mortes
de vereadores, prefeitos, empresários, que morreram
nessa BR; morreu um Deputado Federal, não por ser
Deputado Federal, temos que lamentar a morte de
um cidadão comum, de uma criança, um jovem, uma
senhora. Apenas na batida de um ônibus morreram,
acho, 26 pessoas, num único dia, por causa de buracos na BR.
Morreu o Deputado Valverde, do PT; morreu o
Prefeito Dirceu, de Alto Alegre; morreu o Vereador
Expedito, de Cacoal; só nisso foram três mais conhecidos, mais lembrados. Mas quantas pessoas? Eu já
falei aqui, num só ano morreram 180 pessoas nesse
trecho de Porto Velho a Vilhena.
Quer dizer, eu falei ontem na Comissão de Infraestrutura, é inaceitável. Não dá mais para aguentar isso!
É muito bom que o General esteja indo, repito,
uma pessoa séria, de respeito, para ele ver pessoalmente, de perto, como está a nossa BR-364.
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A situação não é diferente, talvez até pior, da BR425, de Abunã, do entroncamento da BR-364 sentido
Acre, até Guajará-Mirim. Uma BR Federal, que vai à
fronteira, uma cidade história de Guajará-Mirim, onde já
houve uma ferrovia que transportou borracha em grande
quantidade no período da Guerra, da 2ª Guerra Mundial, que serviu ao Brasil e ao mundo – àquela região de
Guajará-Mirim vinha borracha da Bolívia, de Guajará, de
Nova Mamoré –, serviu ao Brasil e ao mundo. Quantos
soldados da borracha morreram, naquela região, acometidos pela malária, picados de cobra e tudo mais?
Aquele povo está lá, agora, sofrendo por falta da BR. A
ferrovia não funciona mais, foi desativada há muito tempo, nem aparecem mais, em muitos trechos, os trilhos.
E a nossa BR-425, também, está numa situação
deplorável! O general nos disse, há uns 40 dias, na
Comissão de Infraestrutura do Senado, que vai sair da
pior BR federal do Brasil – porque foi constatado, por
uma reportagem nacional que houve no Estado, que
a pior BR do Brasil é a BR-425, de Abunã a Guajará-Mirim –para a melhor. E espero, realmente, porque já
se está licitando. Mas há mais um problema – mais um
problema! –, porque as empresas disseram que não
iria entrar nenhuma empresa, em função dos preços
que estavam postos na licitação. Aí, prorrogaram o
prazo da licitação, reajustaram os preços para ver se
as empresas entram para pegar.
É tanta obra no País e tanta empresa abarrotada
de contratos, como essa que está com 130 contratos!
Será que essa empresa vai dar conta de tocar 130
contratos, Senadora Ana Amélia, Presidente Senadora
Ana Amélia? É muito difícil, haverá problema.
Hoje, estamos tendo muito problema com empresas que pegam obras e não terminam, da menor à
maior empresa. O que é que aconteceu com a Delta?
E não vou dizer que vai acontecer com essas o que
aconteceu com a Delta: a Delta tinha mais de 300 contratos no Brasil – mais de 300 contratos no Brasil! Não
dá conta, querem abarcar o mundo com as pernas,
como diz o ditado popular. Querem abarcar o mundo
com as pernas e, depois, não dão conta.
Mas se poderia continuar com as pontes que estão lá, já foi licitado uma vez, que é a Ponte do Abunã,
que vai para o Acre – há balsas que, no período da
seca, não conseguem nem atravessar o rio, por causa
dos bancos de areia, e já faz anos, e anos, e anos, que
estão tentando licitar essa obra, e não saiu até hoje,
causando transtornos para a população.
Quanto à ponte que vai de Porto Velho a Manaus,
que também já está em fase de conclusão, conversei,
ontem, com os empresários, e disseram que não será
concluída neste ano, porque falta orçamento, falta não
sei o que lá; tem que se tirar casa da cabeceira, tem
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que se fazer aterro. Então, as nossas obras estão encruadas – encruada é uma expressão que se diz, quando a coisa não...; quando se coloca uma mandioca no
fogo, e ela não cozinha, fica encruada; ficam encruadas
a batata, a mandioca –, as obras de Rondônia estão
encruadas, não saem, estão travadas.
Como Afif Domingos falou, hoje, há burocracia,
às vezes, também do Tribunal de Contas, da CGU, não
sei mais do que lá, do TCU, da CGU, da AGU. (Risos.)
É tanta coisa também para fiscalizar, é meio ambiente,
e para atrapalhar. Então, Afif Domingos, na posse dele,
hoje, na Secretaria da Micro e Pequena Empresa falou
uma coisa engraçada, muito interessante. Disse que a
burocracia é igual ao colesterol, porque há o colesterol
bom, que lubrifica as veias, faz o sangue circular bem;
e há o ruim, que entope as veias; entope tudo, tranca
tudo. E a burocracia também. A boa burocracia faz a
coisa andar, mas a burocracia ruim, que nós estamos
vivendo hoje, emperra tudo, empaca, tranca, trava tudo.
Então, é isso que está acontecendo com as obras de
Rondônia, com as do Brasil. É como a burocracia ruim,
como o colesterol ruim, que está emperrando tudo.
Então, Sra Presidente, eu ainda vou falar de mais
um assunto da BR-435 de Rondônia, outra obra que foi
federalizada. Licitaram, a empresa estava se mobilizando,
e aí foram constatar que não estava completo o projeto
de federalização. Suspende tudo. Agora, nem o Estado
conserva, e nem a União. Vai demorar mais de 60 dias
para terminar o processo. E é uma rodovia importante
também, que vai a Vilhena, Colorado, Cerejeiras.
É tanta notícia ruim que eu espero que a partir de
segunda-feira as coisas comecem a melhorar para eu
poder chegar a esta tribuna e elogiar o DNIT, elogiar o
Ministério dos Transportes, elogiar as empresas que
estarão trabalhando nessas obras de Rondônia, na BR364, na BR-425, na BR-429, na BR-435, antiga BR-399,
de Vilhena a Colorado do Oeste. E que as nossas pontes de integração também – Rondônia-Acre, Rondônia-Manaus, Brasil-Bolívia – possam realmente acontecer.
Então é esse apelo, esse desabafo que eu faço
aqui. Peço até perdão ao General Fraxe, à diretoria do
DNIT, porque eu sei que eles estão se esforçando. Eu
tenho certeza de que eles estão se esforçando muito,
muito mesmo, para tocar todos esses projetos. O Brasil
é muito grande. O Brasil é de dimensões continentais,
tem milhares e milhares de obras. Mas uma coisa importante que também está acontecendo na infraestrutura
do País, talvez um pouco fora da área de transporte,
na área de energia elétrica e em outras áreas é que,
entre as trinta maiores obras do mundo, oito estão no
Brasil. No mundo! Entre as trinta maiores obras mundo, neste momento, oito estão no Brasil. Então o Brasil
está construindo, o Brasil está avançando. Tirando as
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travas que muitas vezes emperram os nossos empreendimentos, o Brasil está avançando.
Então, eu quero crer que a partir de segunda-feira eu possa voltar a esta tribuna para agradecer
e parabenizar o General Fraxe, a diretoria do DNIT, o
novo Ministro, que não tem responsabilidade nenhuma ainda, porque assumiu há pouco tempo, que é o
nosso Ministro que está sendo homenageado na Bahia
hoje, ex-Senador César Borges. Está recebendo uma
grande homenagem na Bahia no dia de hoje e é um
homem sério também, e eu tenho certeza que ele vai,
junto com a diretoria do DNIT, levar à frente todas essas obras importantes para Rondônia e para o Brasil.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Cumprimento o Senador Valdir Raupp, porque esse
desabafo também é de outras áreas. E a burocracia
tem um custo pesado. Neste caso, ela tem um custo
de vidas humanas, pelo atraso da obra já contratada e
não realizada, tem um custo econômico, pela demora,
pela perda dos veículos, das cargas que passam por ali.
Eu conheci a BR-364, de Ji-Paraná até a sua
Rolim de Moura, e pude perceber, pessoalmente, a
situação dramática dessas rodovias. Realmente, o senhor tem que fazer isso. Agora, são três Senadores de
Rondônia extremamente combativos que apoiam o Governo. Se ainda assim está acontecendo tudo isso – os
senhores aqui pedem, pedem, pedem e as coisas não
acontecem –, imagine o resto, Senador Valdir Raupp?
Parabéns pelo seu pronunciamento.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO) –
Obrigado, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra o Senador Randolfe Rodrigues,
pela liderança do PSOL.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Obrigado,
Srª Presidente, senhores e senhoras que nos assistem
pela Rádio e pela TV Senado.
Srª Presidente, eu tenho o prazer de subir à tribuna nesta semana, nesta quinta-feira, final de expediente aqui no Senado da República, neste final de
sessão plenária, nesta quinta-feira que antecede o
domingo, Dia das Mães, para apresentar à sociedade
brasileira um conjunto de iniciativas legislativas que,
propositadamente, fiz questão de apresentá-las no dia
de hoje, na última quinta-feira da semana que antecede o Dia das Mães.
Trata essa iniciativa de dois direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e pelo povo brasileiro,
a licença-maternidade e a licença-paternidade.
Ambos constituem uma categoria de direitos que,
na minha opinião, se destacam dos demais direitos traba-
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lhistas, principalmente, Srª Presidente, porque a licença-maternidade tem um aspecto não só de direito social
para a mãe. A licença-maternidade é antes de tudo um
direito para a criança. A senhora, mãe que é, mulher que
é, e as mães brasileiras que são, sabem a importância
dos seis meses da criança amamentando junto à mãe.
É por isso que, quando tratamos de licença-maternidade e licença-paternidade, seja no caso dos filhos
biológicos, seja no caso dos filhos adotivos, nós estamos lidando com a própria formação do ser, estamos
lidando com dias e semanas fundamentais para aquela
criança que está vindo ao mundo. É nesse período que
é formado o cérebro. É nesse período, nessa ação de
a mãe amamentar a criança, que são constituídas as
sinapses – esse termo técnico-científico não é meu,
mas da Sociedade Brasileira de Pediatria – que estarão presentes na formação do caráter daquela criança
para toda a sua vida. Esse período é fundamental. Por
isso, são indispensáveis os seis meses da criança no
peito da mãe. Nada substitui o valor do leite materno.
E isso também não é dito por mim, mas pela ciência.
Os seis meses da criança junto ao peito da mãe são
fundamentais para que essa criança cresça saudável.
Então, ao contrário do que possam alegar, ampliar
a licença-maternidade e a licença-paternidade não é
um prejuízo para o Brasil. É o inverso. A criança amamentada mais vezes, cumprindo-se um prazo mínimo
de seis meses, será um adulto que frequentará menos
os hospitais. É a ciência que diz que a criança devidamente amamentada, no mínimo por seis meses, tem
menos risco de desenvolver câncer, tem menos risco
de ter pneumonia, tem riscos menores de contrair resfriados. Dessa forma, frequentará muito menos o Sistema Único de Saúde, os hospitais. As possibilidades
de crescer saudável terão resultados para o Estado
brasileiro, ou seja, para o Sistema Único de Saúde, nos
anos que se seguirão na vida daquele adulto.
Então, mais do que ser um direito das mães e
dos pais, a ideia de ampliar a licença-maternidade e a
licença-paternidade era consagrar um direito da criança que está previsto na Constituição, no art. 227, que
fala dos direitos fundamentais e indispensáveis, como
o direito à vida, à saúde, à alimentação e à convivência
familiar, para aqueles que ainda não têm idade – não
são cidadãos – de defender os seus direitos. A Constituição, no art. 227, lança essa responsabilidade ao
Estado brasileiro.
Quero dizer que as iniciativas que aqui vou apresentar não foram as primeiras nesse debate sobre a
licença-maternidade aqui na Casa.
Já tivemos uma belíssima conquista – faço questão de ressaltar –, obtida por meio da Senadora Patrícia
Saboya, na época, do PPS do Ceará, quando apre-
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sentou um projeto de lei, aprovado aqui no Senado e
depois na Câmara, que se tornou a Lei nº 11.770, de
setembro de 2008. A Lei nº 11.770, que representa
um avanço fundamental, assegura incentivos fiscais
àquelas empresas que, notadamente, concedem licenças-maternidades de seis meses para as suas mães.
Nesse sentido, tramita na Câmara a Proposta de
Emenda à Constituição nº 515, de 2010, já aprovada no
Senado, da então Senadora Rosalba Ciarlini, do DEM
do Rio Grande do Norte – hoje Governadora do Rio
Grande do Norte –, que amplia a licença-maternidade
para seis meses e repete o texto da Constituição, tratando, dessa forma, da mãe gestante.
Além disso, tramita na Câmara dos Deputados
o Projeto de Lei do Senado nº 666, de 2007, também
de autoria da então Senadora Patrícia Saboya, que
amplia a licença-paternidade para 15 dias. Esse projeto, lamentavelmente, tem parecer contrário hoje na
Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, um
parecer contrário que, para mim, não se fundamenta,
porque está baseado no fato de que haverá prejuízo
para as empresas.
Ora, o Estado brasileiro tem mecanismos, e existe
um signo presente na nossa Constituição, que é fundar
um Estado de bem-estar social. Além do mais, repito,
quando estamos falando de ampliar esses direitos não
estamos falando de mães e de pais; estamos falando
de crianças.
Uma criança que tem um núcleo familiar, pai e
mãe, durante os primeiros dias de sua vida terá melhores condições de formação de suas características
e receberá, nesses dias, o bem fundamental que um
humano pode dar para outro humano.
Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, V. Exª sabe
muito bem que o principal bem que nós humanos podemos dar para o outro é o amor. Sabe-se que amor
de pai e de mãe é fundamental – isso é comprovado
cientificamente – para a formação das crianças.
Portanto, Srª Presidente, há algumas iniciativas
legislativas já tramitando na Câmara dos Deputados,
e existe outro projeto de lei, de minha autoria, o Projeto de Lei nº 201, de 2012, que está sob a relatoria da
Senadora Angela Portela na Comissão de Assuntos
Sociais, em que complementamos a Lei nº 11.770 da
então Senadora Patrícia Saboya e dispomos uma alteração na Lei nº 866, que trata das licitações públicas.
No Projeto de Lei nº 201, nós obrigamos, determinamos que as empresas, para participar de concorrência pública, cumpram o pré-requisito de ampliar a
licença-maternidade para as suas trabalhadoras.
Complementar a isso, protocolizamos ontem
aqui, no Senado... E amanhã terei a honra, a convite
da Sociedade Brasileira de Pediatria, de participar da
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reunião do Conselho Diretivo e da posse da nova diretoria dessa instituição. Fui convidado pela diretoria
e também por uma pessoa que, no meu entender, é
uma das principais autoridades do País em proteção
e defesa dos direitos da criança e do adolescente, o
Dr. Dioclécio Campos.
Pretendo, amanhã, apresentar estas três iniciativas legislativas, que são concretamente as seguintes: a
primeira atinge o inciso XVIII do art. 7º da Constituição
Federal, e a ideia é substituir o termo “licença à gestante”, presente na Constituição, por licença-maternidade,
termo que está presente em toda a legislação que trata
sobre o tema. Além disso, é mais abrangente, porque
a Constituição de 1988 repetia o termo “licença à gestante” presente na Consolidação das Leis do Trabalho
e não previa a realidade dos dias atuais e cada vez
mais usual, graças a Deus, que é a possibilidade da
mãe adotante. A mãe adotante deve ter o mesmo direito de estar na adaptação com o adotado ou com a
adotada que a mãe gestante.
Por isso é necessário uma retificação técnica no
texto da Constituição, modificando o termo “licença à
gestante” para licença-maternidade e incluindo, nessa modificação do tema, a ampliação de 120 dias de
licença-maternidade para 180 dias.
A outra modificação que fazemos é realizada no
inciso XIX do mesmo artigo da Constituição Federal,
ampliando, nesse aspecto também, a licença-paternidade para 15 dias.
Além desse projeto, nós protocolizamos – essa
proposta de emenda à Constituição já é a Proposta de
Emenda à Constituição nº 24, de 2013 – o Projeto de
Lei do Senado nº 162, de 2013, que altera a Consolidação das Leis do Trabalho.
Veja, Srª Presidente, como a nossa Consolidação
das Leis do Trabalho, de fato, precisa de atualização: a
CLT estabelece o prazo de licença-paternidade de um
dia, prazo já superado no texto da própria Constituição
Federal. Nós estamos, com esse PLS, alterando o art.
392 da CLT, modificando a sua redação, ao estabelecer
que a empregada, não somente gestante, terá direito a
180 dias de licença-maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário. No art. 473, nós fizemos uma alteração,
ampliando a licença-paternidade de um para quinze dias.
Eu reitero, Srª Presidente, que a ideia dessas
iniciativas legislativas é a ampliação da licença-maternidade e quero justificar aqui o porquê também da ampliação da licença-paternidade. O atual prazo de cinco
dias reflete um modelo que não é mais a realidade em
boa parte das famílias brasileiras. Ele fortalece a ideia
de que a responsabilidade de cuidar da criança e de
criá-la é somente da mãe, e não é. A responsabilidade é da família, e assim já consagra a própria Consti-
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tuição, no dispositivo que já citei. Por isso, a ideia de
proporcionar ao homem mais tempo é para ficar clara
a responsabilidade do homem nos primeiros dias daquela criança e a necessidade de compartilhar essa
responsabilidade com a mãe.
Nós estamos, Srª Presidente – reitero –, graças a
Deus, vivendo em uma sociedade que passa por profundas transformações com a ampliação dos direitos
das mulheres. Eu vejo a presença de V. Exª aqui, no
plenário do Senado, com suas posturas coerentes,
combativas e pautadas pelos interesses republicanos;
vejo a atuação de uma importante bancada feminina;
vejo o País ser governado por uma mulher. Nós estamos em uma sociedade em mutação.
A responsabilidade da família e da criança não
é mais uma responsabilidade somente da mãe. É, no
Brasil contemporâneo, em especial, uma responsabilidade também do homem, uma responsabilidade do
pai. Repito que nós estamos falando de responsabilidades para o cuidar da criança.
E, por fim, destaco que nós não estamos com isso
inventando a roda; nós estamos indo no caminho de direitos que já foram conquistados por outras sociedades.
O direito de ampliar o acesso à licença-maternidade
e à licença-paternidade já é compartilhado por países
como Alemanha, Espanha, Finlândia, França, Israel,
Japão, Nova Zelândia, Romênia, Rússia, Reino Unido,
Islândia, Turquia, Chipre, Estados Unidos, Cuba. Em
alguns desses, inclusive, está assegurado e regulamentado o direito de a mãe utilizar a licença no mês
que antecede o nascimento da criança, porque todos
sabemos que, a partir do último mês da gestação, a
dedicação e a atenção têm que ser notadamente para
aquele ser novo que vem ao mundo.
A ideia, Srª Presidente, amanhã, no Rio de Janeiro, no encontro com a Sociedade Brasileira de Pediatria,
é retomar esse debate, que – eu repito – foi inaugurado
com todos os méritos pela Senadora Patrícia Saboya e
contou com uma contribuição importante da Senadora
Rosalba. É um debate que tem que ser restabelecido
para a ampliação desses direitos, com a mobilização
de uma campanha nacional por essa ampliação, porque – repetindo – é um direito que pertencerá àquela
criança. Isso cientificamente já está provado.
Aquela criança que vem ao mundo é plena de direitos, diz o Código Civil, mas ainda não é cidadã para
o exercício de direitos políticos – por exemplo, ela não
vota, não escolhe os seus representantes. Apesar disso,
precisa ter a defesa do seu mais importante direito, que
não é somente o direito ao nascimento. O mais importante é o direito à vida, e o direito à vida se integra ao
direito de receber amor, talvez um direito não incluído
na Declaração dos Direitos Humanos, ausente no art.
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5º da Constituição, mas que deveria ser também, tal
quais os outros dispositivos, um direito fundamental e
inalienável do ser humano no nascimento.
A formação da criança se dá nos seus 15 primeiros dias de vida, nos seus 6 primeiros meses. As sinapses que essa criança vai ter com o aleitamento da
mãe e com o carinho que vai receber da família serão
fundamentais para formar um adulto sadio, com caráter e características formadas no ambiente do amor
familiar, indispensável à formação de alguém.
Eu sei que daqui travaremos um importante debate no Senado e na Câmara dos Deputados. Mas tenho uma ideia, para a qual faço a proposta de que esse
debate seja travado e que, em especial, se reconheça
que a nossa Constituição estabelece a fundação de um
Estado de bem-estar social. Que esse Parlamento deve
e necessita ter sensibilidade para compreender os direitos não somente de mães e de pais, mas os direitos
que pertencem àqueles que estão para vir ao mundo ou
estão chegando ao mundo e não têm quem os defenda.
Obrigado, Srª Presidente, pela tolerância.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Randolfe Rodrigues.
Por justiça, V. Exª falou muito da Senadora Ciarlini, das
iniciativas tomadas. Eu era repórter e cobri, em 1988, a
emenda feita pelo então Deputado Alceni Guerra, que
foi o autor que revolucionou criando a figura da licença-paternidade. E lembro-me muito bem de que ele foi às
lágrimas. E um detalhe: ele é pediatra. Por isso tenha
entendido melhor quando fez a emenda, que foi alvo
de críticas e até de algumas chacotas indevidas. Mas
ele defendeu com tanta veemência, com tanta fundamentação, que a emenda feita por Alceni Guerra, que,
depois, veio a ser Ministro da Saúde, acabou sendo
aprovada. Justiça se faça à iniciativa que ele tomou.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – E incluo, permita-me, Presidente, a importante
lembrança de V. Exª. Na verdade, uma tríade de lutas
por esses direitos, que tem todos os méritos o Deputado Alceni, e as Senadoras que antecederam em propor
isso. Algumas dessas matérias, lamentavelmente, ainda se encontram tramitando, paralisadas, na Câmara
dos Deputados. E a ideia é a mobilização da sociedade
para a retomada e aprovação desses temas.
Agradeço, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Tive também a honra de assinar, subscrever, as
propostas de emenda à Constituição de V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Fora do microfone.) – A honra foi toda minha.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 417, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 216, do Regimento
interno do Senado Federal, combinado com o art. 50
da Constituição Federal, sejam prestadas informações,
pelo Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, sobre o não cumprimento bilateral do Acordo
firmado entre o governo brasileiro e a república venezuelana que estabelece zona non-aedificandi na fronteira entre os respectivos países, bem como sobre o
andamento dos trabalhos realizados pela Comissão
Mista Brasileiro-Venezuelana Demarcadora de Limites
disposta no Artigo IV do referido acordo.
Sala das Sessões, – Senador Mozarildo Cavalcanti.
(À Mesa, para decisão.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 418, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Ex-Governador do
Acre Orleir Cameli, bem como seja encaminhada o
referido Voto a sua viúva senhora Bete Cameli, familiares e amigos ao endereço: Avenida 15 de novembro
nº 291 – Bairro Centro – CEP: 69980-000 – Cruzeiro
do Sul –AC.
Justificação
O ex-governador do Acre, Orleir Messias Cameli,
64 anos, morreu no final da manhã do dia 8 de Maio
de 2013, em Manaus. O político, que residia na capital amazonense, lutava contra um câncer no intestino
desde setembro do ano passado.
Orleir Cameli estava recebendo cuidados médicos na própria residência em Manaus, onde foi montada uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Embora ainda não tenha sido definida a data do velório, o
sepultamento será em Cruzeiro do Sul (AC) – cidade
natal de Orleir.
Durante a carreira política, Orleir foi eleito prefeito de Cruzeiro do Sul em 1992, permanecendo no
cargo apenas 15 meses. Ele deixou o executivo municipal para se candidatar ao Governo do Acre. Eleito
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em 1994, ficou no cargo de governador no período de
1995 a 1999.
O primeiro ano de governo de Cameli foi marcado
por dificuldade, mas o parlamentar obteve importantes
avanços na área salarial, além de renegociação de dívidas. Cameli é responsável por grandes mudanças na
saúde do Estado. Reformou o Hospital de Base de Rio
Branco e construiu o Pronto Socorro de Rio Branco,
a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), primeira
Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), a Unidade de
Hemodiálise e, ainda, a de queimados.
Começou, também, a pavimentação de trechos da
BR-364, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Além disso,
lançou em todo estado inúmeros programas sociais: O
Pão Nosso (de cestas básicas); o Leite das Crianças
e o Novo Horizonte (responsável por fortalecer 245
associações de produtores e beneficiar diretamente
16 mil trabalhadores).
Neste momento de perda e dor, transmito meus
sentimentos a seus familiares e amigos. O Acre, especialmente Cruzeiro do Sul perde um filho ilustre.
Sala das Sessões, 9 de de 2013. – Senadora
Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 419, DE 2013
Com fundamento no art. 258 do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência
a tramitação conjunta do PLS nº 193, de 2011 e do
PLS Nº 426, de 2012, por tratarem de temas correlatos.
Sala das Sessões, 17 de abril de 2013. – Senador Paulo Davim.
REQUERIMENTO Nº 420, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do PLC nº 26, de 2013, que Altera os arts. 173, 174,
175, 191, 202, 203, 292, 302, 303, 306 e 308 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, para dispor sobre sanções
administrativas e crimes de trânsito, com os PLC’s nos
99, 103, 128, de 2007; 74, 135, 165, 172, 198, de 2008
e 48, de 2009; e os PLS’s nos 71, 192, 201, 222, 257,
383, 401, 462, 550, de 2007 e 202, 253, 280 e 426, de
2008, por versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 7 de maio de 2013. – Senador Anibal Diniz.
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REQUERIMENTO Nº 421, DE 2013
Nos termos regimentais, requeiro que o Projeto
de Lei da Câmara nº 101, de 2012, que “Dispõe sobre
o exercício da profissão de Físico e dá outras providências” seja apreciado pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, além da comissão constante do
despacho inicial.
Sala das Sessões, de maio 2013. – Senador
Wellington Dias, Líder do PT.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – 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 172, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Regulamenta o disposto no art. 156, § 3º,
I, da Constituição Federal, para fixar a alíquota mínima do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho
de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 8º-A:
“Art. 8º-A A alíquota mínima do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de 2%
(dois por cento).”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
A Constituição Federal, em seu art. 156, § 3º, inciso I, remete à lei complementar a fixação de alíquotas máximas e mínimas do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS).
A Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de
2003, cumpriu parte desse desiderato do Constituinte, ao estabelecer, em seu art. 8º, a alíquota máxima
de 5% do ISS qualquer que seja o serviço tributado. A
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alíquota mínima está estipulada provisoriamente em
2%, por força do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT), em seu art. 88.
É notório, entretanto, que diversos Municípios
aproveitam a liberdade quase absoluta de determinação da alíquota mínima para trazer ao seu território
empresas contribuintes do imposto, numa competição
predatória que frequentemente concentra a arrecadação em um número limitadíssimo de cidades.
Como exemplo, cite-se o segmento das operadoras de cartão de crédito. Algumas municipalidades
interioranas se valem do artifício de reduzir a alíquota
do ISS a níveis baixíssimos, com objetivo indisfarçado de atrair para si as principais empresas do ramo e
dispor da receita nada desprezível gerada pelo abissal
volume de operações realizadas em todo o País. Dessa
forma, poucas localidades acabam se beneficiando de
todas as operações feitas no restante dos Municípios
brasileiros. Diante do vulto dessas transações, a injustiça é clara, privando a maioria de importante fonte de
receita potencial.
Esperamos, assim, neutralizar esse vergonhoso
instrumento de guerra fiscal, que vem corroendo as
finanças municipais e gerando graves distorções no
sistema federativo brasileiro.
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Contamos, pois, com a colaboração e o apoio dos
ilustres Pares para a aprovação do presente projeto
de lei complementar.
Sala das Sessões, – Senador Walter Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
Emendas Constitucionais
Emendas Constitucionais de Revisão
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Atos decorrentes do disposto no § 3º do art. 5º
ÍNDICE TEMÁTICO
Texto compilado
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um
Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia
social e comprometida, na ordem interna e internacional,
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos,
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º .................................................................
....................................................................................
Seção IV
Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal
Art. 155. ..................................................................
....................................................................................
Seção V
Dos Impostos dos Municípios
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
§ 1º .......................................................................
§ 3º O imposto previsto no inciso III, não exclui a
incidência do imposto estadual previsto no art. 155, I,
b, sobre a mesma operação.
§ 3.º Em relação ao imposto previsto no inciso III,
cabe à lei complementar: (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 3, de 1993)
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I – fixar as suas alíquotas máximas; (Incluído
pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993)
§ 3º Em relação ao imposto previsto no inciso III do
caput deste artigo, cabe à lei complementar:(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)
I – fixar as suas alíquotas máximas e
mínimas;(Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 37, de 2002)
II – ........................................................................
....................................................................................
§ 4º ....................................................................
....................................................................................
Seção VI
Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 157. ..............................................................
Art. 250. ..............................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUIMARÃES , Presidente – Mauro Benevides, 1.º Vice-Presidente – Jorge Arbage , 2.º Vice-Presidente –
Marcelo Cordeiro, 1.º Secretário – Mário Maia, 2.º
Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3.º Secretário –
Benedita da Silva, 1.º Suplente de Secretário – Luiz
Soyer , 2.º Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3.º
Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator Geral – Adolfo Oliveira , Relator Adjunto – Antônio Carlos Konder Reis, Relator Adjunto – Jos.....................
LEI COMPLEMENTAR Nº 116,
DE 31 DE JULHO DE 2003
Mensagem de veto
Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
Art. 1o ....................................................................
....................................................................................
Art. 8o As alíquotas máximas do Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza são as seguintes:
I – (VETADO)
II – demais serviços, 5% (cinco por cento).
....................................................................................
....................................................................................
Art. 10. ................................................................
Brasília, 31 de julho de 2003; 182o da Independência e 115o da República. – LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA – Antônio Palocci Filho.
....................................................................................
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TÍTULO X
ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
Art. 1º................................................................
....................................................................................
Art. 87. ...............................................................
Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da
Constituição Federal, o imposto a que se refere o inciso
III do caput do mesmo artigo: (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002)
I – terá alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e
34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406,
de 31 de dezembro de 1968; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 37, de 2002)
II – não será objeto de concessão de isenções,
incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou
indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 37, de 2002)
Art. 89. ................................................................
Art. 89. ..................................................................
....................................................................................
Art. 97. .................................................................
....................................................................................
§ 13. ....................................................................
....................................................................................
§ 18. ...................................................................
Brasília, 5 de outubro de 1988. – ULYSSES GUIMARÃES , Presidente – Mauro Benevides, 1.º Vice-Presidente – Jorge Arbage, 2.º Vice-Presidente –
Marcelo Cordeiro, 1.º Secretário – Mário Maia, 2.º
Secretário – Arnaldo Faria de Sá, 3.º Secretário –
Benedita da Silva, 1.º Suplente de Secretário – Luiz
Soyer, 2º Suplente de Secretário – Sotero Cunha, 3.º
Suplente de Secretário – Bernardo Cabral, Relator
Geral – Adolfo Oliveira, Relator Adjunto – Antônio
Carlos Konder Reis, Relator Adjunto – José Fogaça,
Relator Adjunto – Abigail Feitosa – Acival Gomes –
Adauto Pereira – Ademir Andrade – Adhemar de
Barros Filho – Adroaldo Streck – Adylson Motta –
Aécio de Borba – Aécio Neves – Affonso Camargo
– Afif Domingos – Afonso Arinos – Afonso Sancho
– Agassiz Almeida – Agripino de Oliveira Lima –
Airton Cordeiro – Airton Sandoval – Alarico Abib
– Albano Franco – Albérico Cordeiro – Albérico
Filho – Alceni Guerra – Alcides Saldanha – Aldo
Arantes – Alércio Dias – Alexandre Costa – Alexandre Puzyna – Alfredo Campos – Almir Gabriel
– Aloisio Vasconcelos – Aloysio Chaves – Aloysio
Teixeira – Aluizio Bezerra – Aluízio Campos – Álvaro
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Antônio – Álvaro Pacheco – Álvaro Valle – Alysson
Paulinelli – Amaral Netto – Amaury Müller – Amilcar
Moreira – Ângelo Magalhães – Anna Maria Rattes
– Annibal Barcellos – Antero de Barros – Antônio
Câmara – Antônio Ca
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 173, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Autoriza, com base no parágrafo único do
art. 22 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, os Estados e o Distrito Federal
a legislar sobre as matérias que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei, com base no parágrafo único do
art. 22 e no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal,
autoriza os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre
fiscalização, arrecadação e controle da exploração, nos
respectivos territórios, por contratados, concessionários, permissionários, autorizatários, cessionários ou
beneficiários de outra modalidade administrativa, de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de recursos minerais, inclusive petróleo e gás
natural, assim como sobre penalidades pelo descumprimento dessas normas, com a finalidade exclusiva
de controlar as receitas não-tributárias decorrentes da
exploração desses recursos.
Art. 2º Os Estados e o Distrito Federal estão autorizados a legislar sobre fiscalização, arrecadação e
controle da exploração, nos respectivos territórios, por
contratados, concessionários, permissionários, autorizatários, cessionários ou beneficiários de outra modalidade administrativa de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de recursos minerais,
inclusive petróleo e gás natural, assim como sobre penalidades pelo descumprimento dessas normas, com
a finalidade exclusiva de controlar as receitas não-tributárias decorrentes da exploração desses recursos.
Parágrafo único. No caso da exploração ocorrer na
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, a definição da competência legislativa
autorizada nesta Lei será orientada pela projeção dos
limites territoriais do Estado sobre a área, nos termos
da legislação aplicável à exploração de petróleo, gás
natural e outros hidrocarbonetos fluidos.
Art. 3º A autorização para exercício da competência legislativa de que trata esta Lei não afeta a competência da União para regular e fiscalizar a exploração
dos correspondentes recursos hídricos e minerais.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Além das receitas decorrentes da arrecadação
dos respectivos tributos, União, Estados, Municípios
e Distrito Federal têm como fonte de recursos para a
consecução das diversas políticas públicas e a manutenção das estruturas administrativas as chamadas
receitas não-tributárias, dentre as quais se destacam
as decorrentes da exploração, nos respectivos territórios, de recursos hídricos e minerais, inclusive petróleo,
gás natural e outros recursos naturais (Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos –
CFURH, Compensação Financeira pela Exploração
de Recursos Minerais – CFEM, royalties de petróleo,
participações especiais etc).
Essas receitas são consideradas não-tributárias
e originárias de cada um dos componentes da Federação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Anota-se, como exemplo, o Mandado de Segurança (MS) nº 24.312/RJ, impetrado pelo Tribunal de
Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), em
sede do qual foi declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno do
Tribunal de Contas da União (TCU). No caso concreto,
o Pretório Excelso, conduzido pela relatoria da Ministra
Ellen Gracie, entendeu que a Corte de Contas federal
não teria competência para proceder à fiscalização da
aplicação dos recursos recebidos pelo Estado do Rio
de Janeiro por força do § 1º do art. 20 da Carta Política. O Supremo afirmou que tais receitas têm natureza
similar aos recursos dos Fundos de Participação dos
Estados e dos Municípios, sendo própria dos Estados, Distrito Federal ou Municípios, conforme o caso.
A União arrecada e tem dever de entregar os valores
aos outros entes federados. Apenas isso, porque os
recursos não são de natureza federal. Sendo assim, o
STF concluiu que a competência para fiscalizar a aplicação dos citados recursos, derivados da exploração
cabe ao TCE-RJ, e não ao TCU.
A inteligência da corte constitucional sobre a
questão pode ser aplicada aos valores decorrentes
da exploração de recursos hídricos e de outras fontes
minerais e naturais.
Não obstante o entendimento jurisprudencial,
referendado pela melhor doutrina, a fiscalização do
pagamento e a arrecadação dos valores objeto dessa
discussão continuam a cargo de instâncias federais.
Em regra, essas tarefas cabem ao ente regulador da
atividade econômica respectiva, como a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP),
a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).
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No legítimo interesse de fiscalizar a arrecadação
de suas próprias receitas originárias, muitos Estados da
Federação instituíram leis próprias para regulamentar
o acompanhamento e a fiscalização da exploração de
recursos minerais e hídricos, inclusive petróleo e gás
natural, e também as correspondentes participações
e compensações financeiras – que, mais uma vez,
lembra-se serem receitas não tributárias. A legislação
estadual fixou, ainda, penalidades para quem descumprisse suas disposições.
As leis estaduais foram questionadas na Justiça,
tanto pelas empresas concessionárias e permissionárias quanto pela própria União, sob o argumento
de que tais diplomas normativos são formalmente inconstitucionais, por invadirem a competência legislativa atribuída pela Lei da República, privativamente, à
União (art. 22, IV e XII).
Não se discute a titularidade da União sobre os
potenciais hídricos e os recursos minerais, inclusive os
do subsolo, estando a exploração indireta condicionada,
conforme o caso, a autorização, permissão ou concessão da autoridade federal, ou a contratação pela União
(art. 20, VIII e IX, art. 21, XII, b, art. 176, § 1º, e art.
177, todos da Constituição Federal). Contudo, a própria
Lex Magna assegura aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios participação no resultado dessa exploração ou compensação financeira correspondente
(art. 20, § 1º), além da competência administrativa de
registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos
e minerais em seus territórios (art. 23, XI).
Existe, portanto, viva controvérsia acerca da competência administrativa para os Estados e o Distrito
Federal promoverem essa fiscalização, para o quê
devem estar autorizados a legislar a respeito. Pode-se afirmar que há um indesejável vácuo na atuação
desses entes federados no exercício da competência
que lhes foi conferida pelo inciso XI do art. 23 do texto
constitucional, o que vem motivando as ações judiciais.
Deveras, algumas dessas leis estaduais já foram declaradas formalmente inconstitucionais.
Ainda, também não foi editada lei complementar
destinada a dar concretude ao parágrafo único do art.
23 do diploma fundamental, pela qual fixem-se “normas
para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.
Observa-se, por outro lado que as instâncias federais
responsáveis pela fiscalização e arrecadação dos recursos
tratados nesta proposição, possuem estrutura insuficiente
para cumprir a contento suas obrigações. Hoje, exclusivas.
Mostra-se absolutamente benéfica ao País uma maior e
mais efetiva participação dos Estados no acompanhamen-
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to e na fiscalização da arrecadação dessas importantes
receitas públicas geradas em seus territórios.
Não está fora de nosso alcance fazer com que
a situação ganhe contorno diferente do atual, mais
próximo à efetiva garantia do atingimento do melhor
interesse público, que é de todo o País, e não individual da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal. Basta que se considere seriamente o que dispõe
o art. 22, parágrafo único, da Carta da República, que
atribui à lei complementar a possibilidade de autorizar
os Estados a legislar sobre questões específicas das
matérias relacionadas naquele artigo.
Diante do exposto, compreendemos fundamental
e absolutamente republicano que a competência legislativa da União para legislar sobre fiscalização, arrecadação, penalidades e controle das receitas financeiras
decorrentes da exploração de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de recursos minerais,
inclusive petróleo e gás natural, por empresas contratadas, concessionárias, permissionárias, autorizatárias,
cessionárias ou beneficiárias de outra modalidade administrativa, naquilo o que é afeto aos respectivos territórios, restrita ao controle das receitas não-tributárias
decorrentes da exploração desses recursos, seja delegada aos Estados e ao Distrito Federal, com espeque no
permissivo do parágrafo único do art. 22 da Constituição.
A circunstância de que a competência fiscalizatória restrinja-se ao território do ente federado é de
suma relevância. A legislação prevê que parcelas das
receitas decorrentes da exploração dos recursos hídricos e minerais explorados em território de um Estado
cabe aos demais Estados e ao Distrito Federal. Caso
não houvesse a limitação de competência à fiscalização em relação à exploração no respectivo território,
haveria a indesejável, e até absurda realidade de, por
exemplo, sobre a produção de um campo de petróleo
incidirem vinte e sete competências fiscalizatórias,
além da titularizada pela União.
Naturalmente, a autorização para o exercício da
competência legislativa de que trata o projeto poderia
excluir a competência da União para regular e fiscalizar
a exploração de recursos hídricos e minerais.
Confiando em que os Senhores Senadores e Senadoras reconheçam a importância deste Projeto de Lei
Complementar, pedimos apoio para a sua aprovação.
Sala das Sessões, – Senador Eduardo Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
....................................................................................
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Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas
das matérias relacionadas neste artigo.
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................
XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos e minerais em seus territórios;
....................................................................................
(Às Comissões de Assuntos Econômicos; de
Serviços de Infraestrutura; e de Constituição,
Justiça e Cidadania.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, as seguintes Mensagens:
– nº 159, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei de Conversão nº
2, de 2013 (proveniente a Medida Provisória
nº 586, de 2012), que dispõe sobre o apoio
técnico e financeiro da União aos entes federados no âmbito do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e altera as Leis nºs
5.537, de 21 de novembro de 1968, 8.405, de
9 de janeiro de 1992, e 10.260, de 12 de julho
de 2001, sancionado e transformado na Lei nº
12.801, de 2013;
– nº 160, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 3,
de 2012 (nº 2.784/2008, na Casa de origem, da
Deputada Rebecca Garcia), que altera a Lei nº
9.797, de 6 de maio de 1999, que dispõe sobre
a obrigatoriedade da cirurgia plástica reparadora
da mama pela rede de unidades integrantes do
Sistema Único de Saúde – SUS nos casos de
mutilação decorrentes de tratamento de câncer,
para dispor sobre o momento da reconstrução
mamária, sancionado e transformado na Lei nº
12.802, de 2013;
– nº 161, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2013 (nº 4.366/2012, na Casa de origem), de
iniciativa da Presidência da República, que cria
cargos nas Carreiras de Delegado de Polícia do
Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito Federal, e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 2.266,
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de 12 de março de 1985, e da Lei nº 8.674, de
6 de julho de 1993, sancionado e transformado
na Lei nº 12.803, de 2013; e
– nº 162, de 2013, na origem, que restitui os
autógrafos do Projeto de Lei da Câmara nº 5,
de 2013 (nº 4.921/2012, na Casa de origem),
de iniciativa da Presidência da República, que
dispõe sobre a remuneração dos militares do
Distrito Federal e das Carreiras de Delegado
de Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil
do Distrito Federal e altera as Leis nºs 11.134,
de 15 de julho de 2005, 10.486, de 4 julho de
2002, e 11.361, de 19 de outubro de 2006,
sancionado e transformado na Lei nº 12.804,
de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar de cada autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu, da Senhora Presidente
da República, a Mensagem nº 175, de 2013, na origem, que restitui os autógrafos do Projeto de Lei da
Câmara nº 15, de 2011 (nº 3.943/2008, na Casa de
origem), de iniciativa da Presidência da República,
que dispõe sobre a criação de cargos de Controlador
de Tráfego Aéreo do Grupo-Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo, sancionado e transformado na Lei
nº 12.807, de 2013.
Encaminhe-se à Câmara dos Deputados um
exemplar do autógrafo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu os Ofícios nºs 70 e 71,
de 2013, do Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos, comunicando que foi dado conhecimento aos membros daquele Órgão técnico do inteiro teor
dos Avisos nºs 15 e 17, de 2013, e recomendando seu
arquivamento.
São os seguintes os Ofícios:
OF. Nº 70/2013/CAE
Brasília, 9 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 13ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos Econômicos, realizada em 9 de abril de 2013,
foi dado conhecimento à Comissão do Aviso nº 15
de 2013 (Aviso nº 44/2013-BCB), de 28 de março
de 2013, do Banco Central do Brasil, encaminhando,
em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069/95, o
demonstrativo das emissões do Real referentes ao
mês de fevereiro de 2013, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais
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a elas vinculadas. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
11/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
OF. Nº 71/2013/CAE
Brasília, 9 de abril de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, na ocasião
da 13ª Reunião, Ordinária, da Comissão de Assuntos
Econômicos, realizada em 9 de abril de 2013, foi dado
conhecimento à Comissão do Aviso nº 17 de 2013
(Aviso nº 97/GMF/MF-DF), de 2 de abril de 2013, do
Ministério da Fazenda, encaminhando, em cumprimento
ao art. 41 da Resolução do Senado Federal nº 43/101,
relatório contendo as características das operações
de crédito analisadas no âmbito daquele Ministério no
mês de fevereiro de 2013, tabelas demonstrativas da
posição de endividamento dos Estados e do Distrito
Federal e dos Municípios.
Encaminha, ainda, por meio do Anexo 5, comunicação das irregularidades constatadas no período,
para atendimento ao art. 24, § 2º, da Resolução do Senado Federal nº 43/01. O expediente foi encaminhado
aos membros da Comissão por meio do OF. CAE nº
11/2013-Circular.
Informo, ainda, que a referida Matéria deverá ser
encaminhada ao Arquivo.
Respeitosamente, – Senador Lindbergh Farias,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – As matérias vão ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu Ofício nº 78, de 7 de maio de 2013, do Senador Bendito
de Lira, por meio do qual comunica a impossibilidade
de comparecimento às obras de Transposição do Rio
São Francisco, nos Estados da Paraíba e Pernambuco, no dia 19 de abril, conforme Requerimento nº
271, de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 78/2013/GSBLIR Brasília, 7 de maio de 2013.
Assunto: Devolução de diária não usufruída.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em virtude de
missão política em Alagoas, não pude comparecer a
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visita às obras da transposição do rio São Francisco
no dia 19 de abril do corrente ano, agendada pela comissão temporária criada para tal finalidade. Diante
da aprovação do requerimento nº 271 de 2013 e consequente crédito de diária em meu favor conforme
processo 010416/13-7, informo a Vossa Excelência
que vou providenciar a devolução da quantia junto ao
departamento financeiro do Senado Federal.
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Sendo o que importa ao ensejo, coloco-me à
disposição.
Atenciosamente, – Benedito de Lira, Senador
da República (PP/AL).
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, parecer que será lido.
É lido o seguinte:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 352, de
2013, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
o Projeto de Resolução do Senado nº 1, de 2013.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução do Senado
nº 30, de 2013, do Senador Romero Jucá, que altera
o Regimento Interno do Senado Federal para disciplinar o processo de votação sobre propostas de emenda à Constituição e projetos de lei complementar nas
comissões.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, onde se encontra o Projeto de Resolução nº 17, de 2009, que altera o Regimento Interno
do Senado Federal, uma vez que o projeto supracitado
também modifica a referida Norma Interna, seguindo,
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posteriormente, à Comissão Especial da Reforma do
Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Presidente do Tribunal de Contas da União o
Aviso nº 1.012-GP/TCU, de 2013, na origem, comunicando o recebimento dos ofícios do Presidente do
Congresso Nacional, encaminhando àquela corte de
contas os Relatórios de Contas Públicas referentes ao
exercício de 2012.
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 1012-GP/TCU
Brasília, 9 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento dos Ofícios a seguir relacionados, datados de
25 de abril de 2013, por meio dos quais Vossa Excelência envia os Relatórios de Contas Públicas relativas
ao exercício de 2012.
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OFÍCIOS
ÓRGÃOS
Ofício nº 269 (CN)
Governo Federal
Ofício nº 272 (CN)
Superior Tribunal Militar
Ofício nº 273 (CN)
Superior Tribunal de Justiça
Ofício nº 270 (CN)
Tribunal Superior do Trabalho
Ofício nº 271 (CN)
Conselho Nacional de Justiça
Informo, por oportuno, que os referidos expedientes foram autuados neste Tribunal com o nº de processo TC-006.617/2013-1, e encaminhado ao Relator da
matéria, Senhor Ministro José Jorge.
Respeitosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A matéria será publicada no Diário do Senado
Federal de 10 de maio do corrente.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Sr. Senador Blairo Maggi e a Srª Senadora
Angela Portela enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores,
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A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no início deste mês, shows
artísticos, sorteios, plenárias, caminhadas, procissões,
atos públicos, cultos ecumênicos e fóruns de debates
marcaram a passagem, no Brasil, do Dia Internacional
do Trabalho. As atividades celebravam as conquistas
sociais e trabalhistas, alcançadas pelos trabalhadores
e trabalhadoras brasileiros, nos últimos anos. Destaco
com orgulho, um destes motivos, por ter contribuído
diretamente para sua efetivação.
Refiro-me, à garantia conquistada pelos quase
oito milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas brasileiras, a maioria, mulheres. Com a promulgação, em abril, da Emenda Constitucional nº 72, de 2013,
esta categoria passou a ter direitos e deveres iguais
aos de outros milhões de trabalhadores de nosso país.
A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 66/2012, chamada de “PEC das Domésticas”,
veio quitar uma dívida social com quase oito milhões
de cidadãs e cidadãos brasileiros.
Depois de quase três anos tramitando no Congresso Nacional, a “PEC das Domésticas” foi aprovada, por unanimidade dos senadores, e passou a assegurar aos trabalhadores domésticos, 16 benefícios.
Alguns deles como a jornada definida de trabalho,
de 44 horas semanais e horas extras já estão sendo
aplicados. Outros como o FGTS, o salário-família e o
seguro-desemprego dependem de regulamentação.
Outro motivo para a celebração do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora é o aumento da oferta de postos de trabalho no país. Na última década (2002-2012),
o governo brasileiro gerou 19,3 milhões de empregos
formais, de acordo com dados oficiais. Conforme dados
oficiais, entre 2008 e 2012, o Brasil criou 3,9 milhões
de postos de trabalho. Somente em 2012, foram criados mais de 1,3 milhão de postos de trabalho, como
mostram dados do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE).
Estes números representam um crescimento de
3,43% em relação ao estoque de empregos de dezembro de 2011. Este aumento originou-se do saldo
de 21.619.521 admissões contra 20.317.679 desligamentos. A análise destes dados, feita com recorte
geográfico, mostra que a expansão do emprego foi
generalizada em todas as regiões do país. A região
Centro-Oeste obteve 150.539 (5,33%), o Norte, 71.299
postos (4,20%), o Sul registrou 234.355 postos (3,41%),
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o Sudeste outros 655.282 postos (3,20%) e o Nordeste, 190.367 (3,15%).
Cabe destacar que, em meio à pior crise econômica mundial, o Brasil atingiu em novembro de 2012,
a taxa de 4,9% de desemprego, o menor patamar da
série histórica. Ou seja, um recorde mínimo de desemprego. Diferentemente da realidade vivida no Brasil,
trabalhadores de países da Europa, Ásia, América
do Sul e dos Estados Unidos marcaram o 1º de Maio,
manifestações e confrontos com policiais. Nos países
que estão a enfrentar a crise financeira internacional,
os trabalhadores aproveitaram a passagem do 1º de
Maio para protestar contra medidas de austeridade, fim
da aposentadoria e o aumento do desemprego; fenômeno que afeta milhões de jovens em todo o mundo.
As manifestações ocorridas principalmente em
países, os da Zona do Euro, resgataram a própria origem do Dia Internacional do Trabalho. Em 1886, duas
atividades organizadas por trabalhadores, deram origem ao 1º de Maio. Uma delas foi uma greve realizada em Chicago, nos Estados Unidos, pela redução da
jornada de trabalho de 13 horas para 8 horas diárias.
A outra foi a Revolta de Haymarket, também
realizada em Chicago, e que resultou na morte de
manifestantes e de policiais. Em 1889, o Congresso
Internacional Socialista, realizado em Paris, adotou
todo 1º de Maio, como um dia de manifestações dos
trabalhadores de todo o mundo, em favor da jornada
máxima de 8 horas de trabalho. No Brasil, em 1924,
o presidente da República Artur Bernardes, decretou
feriado nacional para o dia 1º de maio.
No meu Estado de Roraima, o tradicional 1º de
Maio, não foi marcado por comemorações. Mas sim,
por protestos, reclamações, debates e reivindicações.
Em um fórum realizado durante a semana, os trabalhadores e servidores discutiram temas como desenvolvimento energético regional, trabalho decente, reformas
agrária e urbana, regularização fundiária (envolvendo
a questão da Terra Legal e Roraima Legal) e a realidade dos servidores públicos federais, que reclamam
de falta de estrutura e de melhorias salariais.
Os servidores públicos refletiram a respeito das
dificuldades que enfrentam em órgãos importantes
como a Companhia Energética de Roraima (Cerr),
Companhia de Água e Esgotos de Roraima (Caer) e
a Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima). A propósito, em se tratando de funcionalismo
público de Roraima, é importante destacar a luta pela
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aprovação por este Congresso Nacional, da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) nº 111/2011.
De autoria da deputada federal Dalva Figueiredo
(PT/AP), esta PEC permite aos servidores públicos dos
ex-territórios federais do Amapá e de Roraima, integrar o quadro em extinção da administração federal.
Isto porque, a PEC 111/2011 propõe a alteração no
artigo 31, da Emenda Constitucional nº 19/98, visando
incluir no quadro em extinção do governo federal os
servidores que trabalhavam nos estados do Amapá e
de Roraima, no período de outubro de 1988 a outubro
de 1993, quando da instalação desses estados.
Já aprovada em primeiro turno, pelo plenário da
Câmara dos Deputados, a apreciação da PEC 111,
em segundo turno, está prevista para o dia 15 de maio
e tem mobilizado os servidores que poderão ser beneficiados. Se for aprovada, a PEC 111/201 virá para
esta Casa de Leis, onde poderemos apreciá-la com
mais esclarecimentos sobre seus cálculos e resultados.
Como os servidores federais de Roraima e do
Amapá, eu também estou ansiosa para ver, enfim, ser
quitada, em definitivo, a pendência que o governo federal tem com os servidores – estaduais e municipais
– de Roraima e do Amapá.
De toda forma, analisando o cenário mundial e
olhando pelo retrovisor da história brasileira, podemos
concluir que este 1º de Maio, foi coroado de conquistas.
Fato é que, nos últimos anos, os trabalhadores e tra-
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balhadoras brasileiros têm comemorado o 1º de Maio,
com mais conquistas sociais e econômicas.
Tivemos mais empregos, mais salários, mais
comida, mais moradia e mais creches e pré-escolas.
Por conta de uma opção política, o Brasil reduziu a pobreza e as desigualdades sociais. Nada menos que 40
milhões de pessoas passaram para a Classe Média e
outras 36 milhões estão fora da condição de miseráveis.
Todavia, apesar de tantas conquistas importantes
é necessário destacar que a população que produz a
riqueza e que movimenta a economia, ainda está carece de mais valorização, mais respeito e mais direitos.
Não foi sem razão que em meios às festividades do
Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, os temas mais
destacados, foram a redução da jornada para 40 horas
semanais sem redução de salário, a terceirização, o
fim do fator previdenciário, a democratização da comunicação, a reforma política e o combate ao Projeto
de Lei 4330/2004.
O Brasil respeita mais os seus trabalhadores e
trabalhadoras. Mas ainda tem muito mais a fazer para
garantir a plena cidadania de todos. Era o que tinha a
registrar nesta data histórica. Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 32 minutos.)
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24967

24968

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24969

24970

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24971

24972

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24973

24974

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24975

24976

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24977

24978

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24979

24980

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24981

24982

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24983

24984

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24985

24986

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24987

24988

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24989

24990

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24991

24992

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24993

24994

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24995

24996

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24997

24998

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

24999

25000

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25001

25002

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25003

25004

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25005

25006

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25007

25008

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25009

25010

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25011

25012

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25013

25014

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25015

25016

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25017

25018

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25019

25020

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25021

25022

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25023

25024

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25025

25026

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25027

25028

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25029

25030

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25031

25032

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25033

25034

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25035

25036

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25037

25038

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25039

25040

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25041

25042

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25043

25044

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25045

25046

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25047

25048

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25049

25050

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25051

25052

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25053

25054

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25055

25056

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25057

25058

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25059

25060

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25061

25062

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25063

25064

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25065

25066

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25067

25068

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25069

25070

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25071

25072

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25073

25074

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25075

25076

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25077

25078

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25079

25080

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25081

25082

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25083

25084

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25085

25086

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25087

25088

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25089

25090

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25091

25092

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25093

25094

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25095

25096

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25097

25098

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25099

25100

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25101

25102

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25103

25104

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25105

25106

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25107

25108

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25109

25110

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25111

25112

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25113

25114

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25115

25116

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25117

25118

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25119

25120

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25121

25122

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25123

25124

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sexta-feira 10

25125

25126

Sexta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Maio de 2013
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