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Ata da 69ª Sessão, Especial, em 13 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Lídice da Mata

(Inicia-se a sessão às 10 horas e 37 minutos
e encerra-se às 11 horas e 33 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A presente sessão especial destina-se a comemorar os 65 anos da Companhia Hidroelétrica do São
Francisco – CHESF, nos termos do Requerimento nº
144, de 2013, da Senadora Lídice da Mata, do Senador Antonio Carlos Valadares e de outros Senadores.
Convido, para compor a Mesa, o Presidente da Eletrobrás, Sr. José da Costa Carvalho Neto; o Presidente
da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Sr. João
Bosco de Almeida; o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia.
Registro a presença do Senador João Durval
Carneiro, Senador pelo Estado da Bahia, a quem convido para compor a Mesa também; do Diretor-Geral
do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (Cepel)
da Eletrobras, Sr. Albert Cordeiro Geber de Melo; do
Diretor-Presidente das Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A. (Eletronorte), Sr. Josias Matos de Araújo;
do Diretor-Presidente de Furnas – Centrais Elétricas
S.A., Sr. Flavio Decat de Moura.
Convido a todos para, de pé, cantarmos o Hino
Nacional.
(Procede-se à execução do Hino Nacional.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Convido, para fazer uso da palavra, o Sr.
Presidente da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, Sr. João Bosco de Almeida.
O SR. JOÃO BOSCO DE ALMEIDA – Cumprimento a Senadora Lídice da Mata, que preside esta
sessão; o Senador João Calmon, compondo também
esta Mesa; o Dr. Altino Ventura, representando aqui o
Ministério de Minas e Energia; o Dr. José da Costa,
Presidente da Eletrobras; cumprimentando também
a todos os presidentes e diretores da Eletrobras aqui
presentes; o Presidente de Furnas, Flavio; o Presidente
da Eletronorte, Josias; o Presidente do Cepel, Albert; o
José Antônio, Diretor da Eletrobras; os meus colegas
diretores presentes, José Aílton e Mozart.

Srs. Senadores, senhores aqui presentes, inicio
agradecendo aos membros desta Comissão pela iniciativa de prestar esta homenagem à Companhia Hidroelétrica do São Francisco, quando ela completa 65
anos de atuação, antes restrita ao Nordeste Brasileiro
e, hoje, um importante agente de geração e transmissão de energia do sistema elétrico brasileiro.
Agradecemos, em particular, à Senadora Lídice
da Mata e ao Senador Antonio Carlos Valadares, que
tomaram a iniciativa da proposta desta homenagem.
Façamos sim, hoje, esta justa celebração a ela
que é a mais importante empresa do Nordeste e a que
mais se identifica com a Região.
Esta ilustre aniversariante é o resultado do trabalho de mãos laboriosas de mais de vinte mil nordestinos
e não nordestinos que por lá passaram e que lá estão.
Iniciativas para a exploração das potencialidades
do Rio São Francisco surgiram ainda na época do Império, quando em 1801 o naturalista J. V. Couto aconselhava examiná-las. Em 1859, o Imperador D.Pedro
II fez viagem ao baixo São Francisco, levando consigo
uma visão de encantamento com o que viu.
Em 1910, foi construída a primeira usina hidroelétrica no Rio, por iniciativa do destemido e ousado
empresário Delmiro Gouveia.
Mas foi a lucidez visionária do Eng. Antônio Alves de Sousa, fundamentado em mais de vinte anos
de estudos sobre as potencialidades de Paulo Afonso,
que inspirou o Presidente Getúlio a promulgar o ato de
criação da CHESF, em 1945, apoiado por unanimidade
pelo Congresso Nacional à época.
Desde então e até os dias de hoje, não mais
faltou apoio deste Congresso ao desenvolvimento da
Companhia.
Assegurada esta solidariedade política, em favoráveis e adversos momentos da vida brasileira, na
escassez e na fartura de recursos, os chesfianos construíram este imenso patrimônio do povo brasileiro.
Da pequena usina Paulo Afonso I, à época uma
obra grandiosa, conectada a Recife e Salvador por singelas linhas de transmissão, nasceu um sistema que
se espalhou por todo o Nordeste brasileiro, maior que
sistemas de geração e transmissão de muitos paises
pelo mundo afora.
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O que parecia ser uma obra faraônica nos anos
50, transformou-se no mais importante vetor de desenvolvimento do Nordeste. Como estaria hoje a Região,
não fosse a ousadia daqueles que transformaram em
realidade o que se dizia à época do Império: “O Rio
São Francisco é o rio da integração nacional”.
Que integração teria havido sem a energia gerada e distribuída pela CHESF por todos estes recantos,
do Semiárido à Zona da Mata e ao litoral nordestino?
Esta garota aniversariante filha do Velho Chico
é a síntese desta integração. Ela deu suporte à industrialização, apoiou centros de formação e pesquisa,
desenvolveu a engenharia regional e nacional, levando
cidadania a milhões de brasileiras e brasileiros que,
sem a CHESF, estariam décadas atrás no quesito do
desenvolvimento humano.
Ela sempre foi tratada com o carinho de todos
os nordestinos e conta com reconhecimento nacional
e internacional.
Por tudo isso, devemos parabenizá-la e homenageá-la no dia de hoje, renovando o nosso amor por
esta organização, comprometendo-nos dentro e fora
dela com a sua continuidade e vitalidade.
O ano em que a CHESF completa seus 65 anos
representa, também, o encerramento deste ciclo de
nascimento e construção e se inicia um novo ciclo,
com um novo horizonte.
Findas as concessões outorgadas no passado,
os ativos construídos foram devolvidos ao Poder Concedente que, novamente, chamou a Companhia para
que deles cuidasse, por mais 30 anos.
A CHESF continuará produzindo e transmitindo
a energia gerada no Velho Chico e no Parnaíba, desta
vez cobrando da sociedade módicas tarifas para operação e manutenção.
Assim, Senadora, 66% de toda a energia utilizada pelo Governo para reduzir as tarifas de energia
elétrica de todo o Brasil estão sendo geradas e entregues pela CHESF. Devemos nos orgulhar disso. É o
Nordeste ajudando o Brasil.
Nesse novo ambiente, a companhia continuará
sua caminhada, cuidando bem de mais de dez bilhões
de ativos da União e atuando ativamente nesse mercado competitivo, para conquista de novas concessões,
que serão os pilares do seu segundo estágio de desenvolvimento. Estamos em uma nova rota, a caminho
de uma nova órbita.
Diferentemente da época em que começamos,
hoje, dispomos de maior capacidade de prospecção
do futuro. As regras estão estabelecidas e desenham
nossa trajetória no longo prazo. Temos um corpo técnico
capacitado, estamos capitalizados e sabemos navegar.
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O que deve ser feito para o sucesso nesse novo
ciclo já foi desenhado e as providências já estão em
curso. Estão contratados mais de R$3,5 bilhões em
novos investimentos, cujas obras serão executadas
nos próximos três anos.
A companhia continuará a atuar nacionalmente, sem perder de vista a sua responsabilidade com
o Nordeste.
Nos próximos 30 anos, no Nordeste brasileiro,
será construído um parque gerador maior que tudo o
que foi construído até hoje no Velho Chico, desta vez,
com outras fontes. Está na força dos ventos e no sol,
que faz a beleza das nossas praias e que tanto nos
castiga no Semiárido, a energia a ser transformada em
eletricidade. A companhia concluiu sua primeira planta
eólica em parceria com o setor privado e, até o final
do ano, entrará em operação a primeira planta eólica
da CHESF, curiosamente do tamanho da Usina Paulo
Afonso I, a usina que foi parte da criação da empresa.
Também iniciaremos, no próximo mês de junho,
a construção de nossa primeira planta solar, de 2,5
megawatts, a maior do Brasil, para consolidarmos as
nossas avaliações sobre essa janela de oportunidades
e nos prepararmos para o uso dessa nova tecnologia
em grande escala.
Continuaremos investindo em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, em parcerias com os centros de
pesquisa nacionais e internacionais, apoiando a cultura e dando suporte às iniciativas de responsabilidade
social, como fizemos nesses 65 anos de existência.
Finalmente, voltando a agradecer esta homenagem, reafirmamos o nosso compromisso com as diretrizes emanadas do governo da Presidente Dilma,
através do Ministério de Minas e Energia, e da nossa
controladora, a Eletrobras, e, em especial, reafirmamos
o nosso compromisso com o povo nordestino.
Muito obrigado! (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Convido, para usar da palavra, o Presidente da
Eletrobras, Sr. José da Costa Carvalho Neto.
O SR. JOSÉ DA COSTA CARVALHO NETO – Srª
Senadora Lídice da Mata; Sr. Senador João Calmon,
meus prezados companheiros, João Bosco, Presidente da CHESF, aqui justamente homenageada; meu
companheiro Altino Ventura, que neste ato representa
o Ministro Edison Lobão; meus companheiros da Eletrobras presentes – estão presentes aqui, Senadora,
praticamente todos os presidentes das nossas empresas, o que mostra a integração do sistema Eletrobras
–, os amigos Flavio Decat, Presidente de Furnas; Josias, Presidente da Eletronorte; Albert, Presidente do
nosso Centro de Energia Elétrica; meus companheiros
de diretoria, José Antônio, Diretor de Transmissão da
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Eletrobras; Armando Casado, Diretor Financeiro da
Eletrobras e também Presidente do Conselho de Administração da CHESF; os companheiros Diretores da
CHESF, Mozart e José Ailton; demais trabalhadores e
colaboradores da CHESF aqui presentes.
Eu também queria agradecer à Senadora Lídice
da Mata e ao Senador Antonio Carlos Valadares por
esta homenagem justíssima prestada à CHESF. Vou
ser bastante breve.
Sem dúvida nenhuma, a CHESF, nesses seus
65 anos de existência, criou uma tecnologia, criou
um modelo de organização, criou condições para que
não só o Nordeste, mas todo o Brasil atingisse hoje
um sistema que é exemplar para quase todo o mundo.
Trata-se de um sistema integrado e, que, agora, proximamente, com a interligação de Manaus, de Boa Vista
e de Macapá, nós vamos ter, praticamente, 99,8% do
Brasil atendido pelo mesmo sistema interligado.
Não tenho dúvida nenhuma de que, praticamente, vamos dizer, dentro das empresas que compõem o
sistema Eletrobras, responsável por esse feito fabuloso
que honra todo o Brasil, destaca-se, sem dúvida nenhuma, a CHESF. Nós temos hoje, então, um sistema
confiável, um sistema com qualidade, o primeiro sistema
público que, praticamente, atinge a universalidade no
atendimento a todos os brasileiros. Até o fim de 2014,
nós esperamos ter 100% de todos brasileiros atendidos e pelo mesmo sistema interligado. E agora, com
a redução de praticamente 20% na tarifa, colocando,
então, essa infraestrutura energia elétrica como um
vetor importante para o desenvolvimento do Nordeste
e para o desenvolvimento do Brasil.
Eu me lembro de que ao ler, um dia desses, a
história brasileira, quando o Presidente Getúlio Vargas
deixou a sua carta de despedida, ele comentou sobre
algumas frustrações que teve. Uma das frustrações,
ele que criara a Petrobras, foi não ter conseguido criar
a Eletrobras. Mas hoje eu posso dizer que, no fundo,
ele criou, porque ele criou a CHESF, e a CHESF é o
embrião da Eletrobras. Então, parabéns a todos os
chesfianos que estão aqui presentes, pelo trabalho
que vocês fizeram, pelo que isso representa para o
setor elétrico brasileiro e para o Brasil.
Os próximos 65 anos estarão aí para que a CHESF
continue, através da sua tecnologia, através da sua gestão, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento
do Nordeste, para o desenvolvimento do Brasil.
Muito obrigado e, mais uma vez, muito grato aos
Senadores por esta justa homenagem a essa grande
empresa nordestina, a essa grande empresa brasileira. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Muito obrigada.
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Apenas uma ressalva: o Senador que nos acompanha na Mesa é o Senador baiano, ex-governador da
Bahia, João Durval Carneiro.
Muito obrigada.
Passo a palavra ao Exmo Sr. Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério
de Minas e Energia, Sr. Altino Ventura Filho.
O SR. ALTINO VENTURA FILHO – Cumprimento
a Senadora Lídice da Mata e o Senador João Calmon,
presente na Mesa, e, através deles, eu cumprimento
todos os demais participantes dessa Mesa e todos os
presentes, diretores das empresas do Grupo Eletrobras, amigos e colegas do setor elétrico.
Como representante do Ministério de Minas e Energia neste momento, eu gostaria inicialmente de cumprimentar a Senadora Lídice da Mata e Antonio Carlos
Valadares pela iniciativa de promover esta sessão especial comemorativa dos 65 anos da existência da Chesf.
Eu queria me apresentar aqui não só como representante do Ministério de Minas e Energia, mas como
um profissional e como uma pessoa que teve, durante
toda a sua vida, certo relacionamento muito próximo
com a Chesf. Sou nordestino, nasci em Recife e, desde
a minha infância, tive uma das primeiras experiências,
que foi algo assim muito emocionante para mim. Naquela
ocasião da construção de Paulo Afonso I, corria no Nordeste uma notícia de que a cachoeira de Paulo Afonso
ia desaparecer. Naquele momento, as companhias turísticas organizaram várias viagens a Paulo Afonso para
se visitar a cachoeira de Paulo Afonso pela última vez.
Meu pai era um homem muito sensível a essas questões
e deu-me a alegria de acompanhá-lo em uma viagem
para Paulo Afonso. Eu tinha, 10 anos de idade mais ou
menos. E fomos. Claro, a cachoeira de Paulo Afonso
foi devidamente preservada. Quer dizer, a Chesf teve a
sabedoria, o projeto de preservar a cachoeira, e, nessa
viagem que fiz – minha primeira viagem de avião, algo
que está presente na minha mente –, eu tive o privilégio
não só de visitar a cachoeira, que é uma coisa muito
bonita, como também de visitar a obra de Paulo Afonso
I na minha infância. Na construção, entrei dentro dela,
porque fazia parte desse momento.
Posteriormente, eu me recordo de que, naquela
ocasião, o Nordeste todo recebia energia de geração
térmica. Era algo que criava uma dificuldade de garantir
o suprimento. Era uma energia complicada, principalmente nas capitais do Nordeste. E falava-se que a energia de Paulo Afonso chegaria às cidades – a Recife, em
particular – e, quando ela chegasse, seria uma energia
muito forte, muito potente, capaz de iluminar, com muito mais força, o que acontecia naquele momento. E eu
me lembro do dia em que chegou a energia de Paulo
Afonso na cidade de Recife. Nesse dia, eu fiquei espe-
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rando a noite, para acender a luz do meu quarto, onde
eu dormia, e foi uma surpresa que eu tive, porque a luz
era igual à luz que vinha da geração térmica. Na realidade, a força da Chesf tinha outro significado. Era uma
força que ia se espalhar pelo Nordeste todo.
No final da década de 60, mais ou menos em
1970, eu participei de um trabalho de planejamento na
Eletrobras, juntamente com diversas concessionárias
do Nordeste, inclusive a Chesf, e, nesse trabalho de
planejamento – talvez tenha sido o primeiro que foi feito; em seguida àquele, foi feito na Região Centro-Sul,
na ocasião, que era o trabalho da Canambra –, fizemos
um planejamento de todo o atendimento do mercado de
energia elétrica na Região Nordeste. E eu pude observar
a quantidade de serviços, a importância que a Chesf
teve de levar a energia elétrica para todos os lugares
da Região Nordeste, inicialmente ao mercado dos sete
Estados do Nordeste oriental. As linhas da Chesf, além
das capitais, que foram construídas inicialmente, se espalharam, levando para aquele interior do Nordeste o
que eu poderia chamar de uma esperança: o suprimento de energia, a segurança, a oportunidade de criação
de atividades produtivas. Tirou da escuridão milhões
de nordestinos que habitavam todas aquelas regiões.
Então, esse trabalho foi extremamente importante,
assim como os serviços que a Chesf prestou, não só
à Região Nordeste, como ao Brasil, inclusive na fase
de industrialização do Nordeste, em que nós tivemos
a atuação da Sudene, e várias indústrias foram colocadas. Se não fosse a Chesf, não poderíamos ter tido
esse desenvolvimento que tivemos. Se tivermos que
escolher uma única entidade que teve a maior responsabilidade pelo progresso e desenvolvimento econômico, industrial e também social na Região Nordeste,
essa entidade é a Chesf. Então, esta homenagem é
merecida, porque essa empresa realmente tem uma
identificação com a Região Nordeste muito importante.
Eu queria destacar, para finalizar, mais dois aspectos que acho bastante relevantes: a Chesf, vejam
bem, com a construção de Paulo Afonso, iniciou o que
se pode dizer a competência brasileira na construção
de usinas hidrelétricas. Pode-se dizer que foi a primeira grande usina hidrelétrica que o Brasil construiu, e,
nesse sentido, o País iniciou um desenvolvimento de
engenharia na área de hidreletricidade que hoje tem
o respeito internacional.
As nossas hidrelétricas no Brasil – temos mais de
mil hidrelétricas em operação no nosso sistema interligado brasileiro – representam um acervo extremamente
importante e um reconhecimento internacional do aproveitamento de uma energia limpa, renovável, de baixo
custo e com aplicações outras que não a energia elétrica
diretamente, como ocorre nas diversas usinas do São
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Francisco, a partir de Sobradinho, e todas elas com projetos de lazer, projetos de turismo, de irrigação, projetos
de abastecimento d´água, navegação e assim por diante.
Então, por todas essas razões, nós não podemos
deixar de reconhecer que a Chesf teve um papel importantíssimo. Foi uma empresa pioneira na consolidação
e no início da engenharia brasileira de hidreletricidade,
e, depois dessa fase em que ela atuou diretamente na
Região Nordeste, as suas linhas foram se estendendo
para outros pontos mais distantes. Antes da operação
de Tucuruí, a energia da Chesf chegou em Belém, no
Pará. Depois, tivemos a Norte-Sul, que interligou o sistema Norte-Nordeste com o Sudeste e, dessa forma,
permitiu a sua inserção no sistema interligado brasileiro.
Neste momento, acabamos de realizar uma licitação importante de um sistema de transmissão de 500kV que
reforça a Norte-Sul. Além disso, trará a energia de Belo
Monte até Miracema e, depois, para vários centros de
carga na Região Nordeste, aumentando essa integração do nosso sistema hidrelétrico brasileiro.
Por todas essas razões, neste momento, com um
pouco de emoção, eu diria, em estar no Plenário do
Senado, participo desta homenagem à Chesf, uma empresa que sempre esteve ligada a minha pessoa como
cidadão brasileiro, como nordestino e como profissional do setor brasileiro no campo da hidreletricidade.
Parabéns, mais uma vez, à Senadora Lídice da
Mata, ao Senador Antonio Carlos Valadares, pela iniciativa. E o Ministério de Minas e Energia deixa registrada esta posição de apoio e de entusiasmo pela
realização desta sessão.
Agradeço a atenção de todos e me despeço
neste momento.
Muito obrigado. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada, Sr. Altino Ventura Filho,
pelo importante depoimento que deu neste momento.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – O Sr. Senador Eunício Oliveira enviou discurso
à Mesa, para ser publicado na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs
Senadoras e Srs. Senadores, torna-se muito oportuna esta
sessão do Senado Federal, atendendo ao requerimento
assinado por vários dentre nós para marcar os 65 anos
da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF).
O Nordeste deve muito às melhorias e ao progresso possibilitados por essa empresa brasileira fundamental na área energética. Acredito que o Nordeste
era um antes da CHESF, e outro muito diferente depois, com um ritmo de desenvolvimento incomparável.
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Foi depois dessa empresa que o Nordeste pôde
ter a segurança de ver suas cidades iluminadas sem
restrição de horário, imposto pela utilização dos antigos geradores, bem como ampliar suas possibilidades
de desenvolvimento industrial.
Lembremos que a CHESF foi criada em 15 de
março de 1948, com a missão específica de construir
a Usina de Paulo Afonso I, fornecendo sua energia
elétrica para uma área do Nordeste num alcance de
400 quilômetros, o que abrangia as principais cidades
da região. Sua capacidade operacional entretanto, foi
comprovada logo depois, quando o raio de alcance foi
ampliado para 700 quilômetros, de modo que sua energia pudesse chegar a Fortaleza, capital do meu Ceará.
E não parou mais, vindo a incorporação posterior da Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança
(COHEBE), possibilitando à CHESF tornar-se a grande produtora e distribuidora de energia para os nove
Estados do Nordeste. Apenas fornecimento ao estado
do Maranhão foi transferido para a área de atuação da
Eletronorte, ficando a CHESF responsável pelo suprimento de energia elétrica dos demais oito Estados.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar do
seu crescimento, mas talvez por causa dele, a partir do
início da década de 90 do século passado, a CHESF
atravessou um período conturbado. Todo o sistema de
geração e transmissão deveria ser fatiado e oferecido
em leilões, mas esse processo foi suspenso graças à
reação de parlamentares e entidades da sociedade civil. Houve novas tentativas em anos posteriores, mas o
desmantelamento foi abortado definitivamente, até hoje.
Em 2003, a Medida Provisória n° 144, que se
concretizou como a Lei n° 10.848, de 15 de Março de
2004, colocando as coisas em seus devidos lugares,
retirando a Eletrobrás e suas subsidiárias, entre elas a
CHESF, do Plano Nacional de Desestatização (PND).
Pelas regras atuais, a missão original da CHESF
de garantir o abastecimento de energia elétrica da região não mais subsiste. Hoje sua energia vai para o
Operador Nacional do Sistema (ONS), com integração
de grande abrangência do território brasileiro, e é remunerada conforme os contratos de venda de energia.
A CHESF, indubitavelmente, tem grande participação no desenvolvimento do Nordeste. São 14 usinas
hidrelétricas e duas termelétricas, com capacidade de
produzir mais de 10 milhões de quilowatts, suprindo
as necessidades de uma área correspondente a 15%
do território brasileiro. Suas linhas de transmissão totalizam 18 mil quilômetros, suprindo as necessidades
de cerca de 50 milhões de pessoas.
Acompanhando as tendências mais atuais, a
CHESF expande seus sistemas preservando, recuperando e fazendo uso sustentável dos recursos na-
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turais. Além dessa postura ecologicamente correta,
empenha-se no aprofundamento de estudos sobre
fontes alternativas de energia. Nesse aspecto, as que
se têm mostrado mais promissoras e ecologicamente
viáveis são a energia solar (fotovoltaica e termossolar),
a eólica e a da biomassa florestal (que se baseia na
gaseificação da madeira).
A empresa se orgulha de contar com um Departamento de Meio Ambiente (DMA) como gestor da
política ambiental que implantou. O DMA desenvolve
programas de comunicação e educação ambiental,
monitoramento da qualidade da água, recuperação
de matas ciliares, replantio seletivo da mata atlântica,
resgate e preservação histórico–culturais, entre outras
ações. Certamente, não é pouca coisa!
A CHESF, também ciente dos valores culturais do
povo trabalhador que a construiu – o nordestino, que, no
dizer de Euclides da Cunha, “é, antes de tudo, um forte”
–, como forma de retribuir a participação em sua história,
procura valorizar as diversas manifestações de caráter popular, destacando-se como uma das empresas que mais
investem no patrocínio de projetos culturais da Região.
Uma empresa de tamanha importância não pode
afastar-se de sua responsabilidade social em relação
às comunidades junto às quais fixa suas instalações.
Por isso existe, junto a cada uma dessas usinas, subestações e demais instalações da empresa, uma grande
preocupação de melhorar a vida das pessoas que estão
nas cercanias. As atividades abrangem pesquisa científica e tecnológica, educação, saúde, meio ambiente,
cultura, incentivo ao desenvolvimento sustentável e
outras atividades que favoreçam o desenvolvimento
das pessoas visando ao pleno exercício da cidadania.
Srªs e Srs. Senadores, é inegável o papel da
CHESF na transformação dessa Região quase esquecida na primeira metade do século XX em uma área
próspera e atrativa para os investidores em atividades
produtivas. Sem dúvida, é assim que se possibilita a geração de mais e mais riquezas e a melhora nas condições
de vida e bem-estar da nossa população nordestina.
São 65 anos de bons serviços. Por isso fazemos
votos de reconhecimento ao trabalho do seu Presidente
João Bosco Almeida, para manter a CHESF no rumo
do progresso, crescendo ainda mais e prestando os
excelentes serviços pelos quais é responsável.
Quero homenagear também todos os integrantes
da empresa, tanto dirigentes como todos os trabalhadores que ajudaram a fazer dela a potência em que
se transformou ao longo desses 65 anos de história.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Srªs e Srs. convidados, caros representantes
da Eletrobras, do Ministério de Minas e Energia, caro
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amigo Sr. João Bosco de Almeida, Presidente da Chesf,
que aqui é homenageado por mim e pelo Senador João
Durval, representantes que somos da Bancada baiana
do Congresso Nacional, eu quero saudar todos vocês
e agradecer a presença de cada um nesta sessão solene de hoje, por mim e pelo Senador Antonio Carlos
Valadares, um Senador nordestino de Sergipe, de três
mandatos, para homenagear essa empresa que, como
aqui foi dito e repetido, é um símbolo do Nordeste brasileiro, um símbolo da capacidade, da criatividade, da
capacidade de produzir do Nordeste brasileiro. Talvez,
por isso mesmo, desculpem-me os outros, sofre as dificuldades da discriminação que essa região também
vive no reconhecimento do seu valor.
Os antigos se referiam à vigorosa civilização
surgida há mais de três mil anos antes de Cristo, o
Império Egípcio, como uma dádiva do Rio Nilo. Todo
o sucesso da antiga civilização egípcia deveu-se, em
parte, à sua capacidade de se adaptar às condições
do Vale do Nilo, da previsibilidade de suas cheias e da
fertilidade de suas margens.
Nós nordestinos conhecemos bem a importância que pode ter um rio na vida de um povo. No nosso
caso, esse rio tem nome de gente simples, tem nome
de santo, chama-se Francisco. Nós nordestinos conhecemos bem a importância desse rio.
Em 1945, o Decreto-Lei nº 8.031 foi idealizado
pelo engenheiro agrônomo Apolônio Salles, Ministro
da Agricultura no Governo do Presidente Getúlio Vargas, e essa história ganha um novo rumo, e o povo
do Nordeste conquista uma ferramenta indispensável
para o seu desenvolvimento: a Companhia Hidrelétrica
do São Francisco (Chesf), que nasceu com a missão
de produzir, transmitir e comercializar energia elétrica, com qualidade e rentabilidade, contribuindo para
o desenvolvimento do País.
As usinas de energia da Chesf têm muita história
para contar. Cada obra surgiu para produzir desenvolvimento. As 14 hidrelétricas ganham vida diária, seja
pela mão que acende um simples interruptor, seja pelos
empregos gerados nas fábricas, hospitais, shoppings
e outros empreendimentos movidos pela eletricidade
que a Chesf produz. É a tecnologia que move destinos.
As hidrelétricas da Chesf representam atualmente quase 100% de seu parque gerador. A maioria das usinas
está localizada no Rio São Francisco.
Constituída em assembleia de acionistas realizada
em 15 de março de 1948, pode-se afirmar, tomando a
Chesf como exemplo, que são muitas e significativas
essas mudanças. Antes da Chesf, toda a Região Nordeste estava anos luz atrás, no desenvolvimento, em
relação a outras regiões do País. Todos os índices, do
analfabetismo à mortalidade infantil, do desenvolvi-
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mento humano às modernas tecnologias inexistentes,
tudo fazia crer que tínhamos pelo menos dois ou mais
brasis: aquele da pujança, dos grandes avanços tecnológicos, das grandes indústrias, e o do povo abandonado, esquecido, morrendo à míngua, assinando
com o dedão, sem opções de crescimento.
Assim era o Nordeste antes da Chesf, onde os
lampiões de gás iluminavam as praças, e pequenos geradores, nas cidades maiores, tinham hora marcada para
serem desligados. Depois da chegada da Chesf, quando
a energia elétrica iluminou as ruas e as casas do Recife
e suas linhas de transmissão foram se espalhando por
toda a região, não só foram iluminadas as cidades, as
casas, energizadas as fábricas, como também o campo.
Hoje a Chesf acredita que a garantia do seu futuro
somente se dará por meio de uma gestão que consolide
a robustez econômico-financeira com a responsabilidade social e o compromisso com o meio ambiente.
Nesse sentido, em 2010, a companhia participou da
construção e formalizou a aprovação interna da Política
de Sustentabilidade das Empresas Eletrobras.
Este documento expressa que a sustentabilidade
empresarial significa fazer negócios promovendo a inclusão social (com respeito à diversidade cultural e aos
interesses de todos os públicos envolvidos no negócio
direta ou indiretamente), reduzindo – ou otimizando –
o uso de recursos naturais e o impacto sobre o meio
ambiente, preservando a integridade do Planeta para
as futuras gerações, sem desprezar a rentabilidade
econômico-financeira do negócio.
O que é a Chesf, hoje, em dados anuais, referentes ao exercício de 2011? Número de empregados:
5.737; capacidade instalada de geração: 10.615MW;
produção de energia: 48.662GW; energia contratada:
50.065GW. Distribuição de venda de energia no Brasil:
Nordeste: 30,89%; Sudeste e Centro-Oeste: 46,95%;
Sul: 16,33%, Norte: 5,83%, clientes/empresas distribuidoras de energia: 38; clientes/empresas consumidoras industriais de energia: 22; clientes/empresas comercializadoras de energia: 43; linhas de transmissão:
18.644,6km em 500, 230, 138 e 69KW; patrimônio líquido: R$16,818 bilhões; receita operacional bruta: R$6,5
bilhões; receita operacional líquida: R$5,582 bilhões.
Essa é uma empresa nordestina, que é uma empresa de integração do Brasil, através da sua energia
produtora e integradora.
Depois de mais de meio século de vida, a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco atende a cerca de
45 milhões de nordestinos, através de um parque gerador
de energia com uma capacidade instalada de quase 11
milhões de quilowatts, em suas 14 usinas hidrelétricas e
2 termelétricas. São 87 subestações e 18km de linhas de
transmissão, que levam a energia da Chesf para todo o

25334 Terça-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nordeste do Brasil, menos o Estado do Maranhão. Através do Mercado Atacadista de Energia, a Chesf agora
vende energia elétrica para todas as regiões brasileiras,
a única empresa do setor elétrico a conseguir
esse feito.
No dia 3 de outubro de 1945, o Presidente Getúlio Vargas sancionou os Decretos-Lei nºs 8.031 e
8.032 e o Decreto nº 19.706, autorizando a criação da
Chesf. Entretanto, 26 dias depois, em 29 de outubro
de 1945, Getúlio é deposto e, somente após a posse
do Presidente Eurico Gaspar Dutra, ocorrida em 17 de
outubro de 1946, o assunto é retomado pelo Ministro
Daniel de Carvalho, que nomeia o engenheiro Antônio José Alves de Souza para organizar a Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco S/A.
A Chesf só foi efetivamente constituída em 15 de
março de 1948, quando é realizada a assembleia geral
para esse fim. É formada a sua primeira diretoria, sendo
indicado para Presidente, o engenheiro Antônio José
Alves de Souza; Diretor Administrativo, Adozindo Magalhães de Oliveira; Diretor Técnico, Otávio Marcondes
Ferraz; Diretor Comercial, Carlos Berenhauser Júnior.
Ainda em 1948, pelo Decreto nº 25.865, de 24
de novembro de 1948, é criado o Parque Nacional de
Paulo Afonso.
Em 1949, são iniciadas as obras da Usina de
Paulo Afonso, com as escavações da bacia de decantação e Barragem Delmiro Gouveia, que tem 4,5Km
e liga os Estados da Bahia e Alagoas. Esta barragem
alimenta hoje as Usinas Paulo Afonso I, II e IIl. No final
desse ano, em 28 de dezembro de 1949, começam as
escavações dos túneis, poços, chaminé de equilíbrio
e casa de máquinas.
Ao longo de sua existência, a Chesf se consolidou
como uma empresa propulsora de desenvolvimento
socioeconômico do Nordeste, sempre cumprindo sua
responsabilidade social, materializada em diversas
frentes de trabalho. Cada usina, subestação, linha de
transmissão e instalações da empresa traz, na sua
história, ao seu redor, a preocupação em mudar a
vida para melhor.
Pesquisa científica e tecnológica, educação, saúde, meio ambiente, cultura, incentivo ao desenvolvimento sustentável são alguns dos programas focados pela empresa, que envolve seus colaboradores e
comunidades nas quais está inserida, propiciando o
fortalecimento da cidadania.
Não basta para a Chesf ser a maior empresa
energética do Brasil.
É preciso transformar essa energia em ações
que permitam a melhoria da qualidade de vida da sociedade e façam crescer o País.
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A Chesf agora, com a nova política de barateamento energético, é responsável por 65% de toda a
energia que foi barateada. Essa energia é produzida
pela Chesf.
A Chesf completa seus 65 anos deixando de ser
apenas a empresa da Hidrelétrica de Paulo Afonso,
como aqui também já foi destacado, para ser também
responsável pela distribuição da energia nascida dos
cata-ventos modernos, da energia eólica e pela implantação de plantas de energia solar.
A Chesf, portanto, como o Rio São Francisco, é
integradora da Região Nordeste e integradora do Território Nacional!
A Chesf deu uma contribuição efetiva ao desenvolvimento da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. E não
é por outra razão que cabe a uma Senadora baiana a
responsabilidade principal desta homenagem. A Bahia
foi fortemente impactada pela implantação da Chesf
em nosso Estado e na Cachoeira de Paulo Afonso, no
seu derredor.
A influência da Chesf em Paulo Afonso e no seu
entorno se vê por tudo. A comunidade de Paulo Afonso
naquela localidade cresceu quase como um entorno
responsável da Chesf.
Os diversos prédios da Chesf hoje foram cedidos para o poder municipal ou mesmo para o poder
federal implantar ali organismos de importância, como
a Justiça, o Ministério Público e universidades para o
desenvolvimento daquela região do norte da Bahia.
As cidades submergidas no lago fazem a história
cultural, política e econômica da nossa região.
A Cachoeira de Paulo Afonso, que teve a sua beleza cantada em verso pelo nosso poeta maior, Castro
Alves, sempre foi uma preocupação dos baianos, porque aquela cachoeira, que encantava os baianos e era
a jóia da Coroa, da Rainha não poderia ser destruída, e,
portanto, toda a Bahia sempre se mobilizou em defesa
da sua Cachoeira. E a Chesf soube, ao se implantar
naquela região, através da negociação permanente,
ser tão querida quanto a Cachoeira de Paulo Afonso.
Essa empresa é responsável por diversos programas sociais, inclusive de assentamentos rurais
naquela região, de ajuda à implantação de programas
de desenvolvimento e de economia solidária, como a
piscicultura, também no entorno de Paulo Afonso; o patrocínio cultural tem sido responsável pela manutenção
das nossas raízes culturais sertanejas naquela região
e em todo o Nordeste brasileiro; o Lago de Sobradinho,
hoje, se transformou num importante destino turístico
da Bahia, se acoplando à produção do vinho e partilhando, portanto, de todo roteiro enoturístico baiano,
com muito destaque, e a Chesf passou, portanto, a ser
patrimônio do povo brasileiro.
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E é por isso que nós a homenageamos, porque
não se trata de homenagear uma companhia, uma
empresa, mas, sim, algo que mudou, uma empresa
que mudou e transformou a vida da região mais pobre do nosso País com a sua implantação, com o seu
desenvolvimento, com sua pesquisa e com o seu compromisso com a vida dos nordestinos.
A Bahia, o meu Estado, é o Estado onde se implantaram os mecanismos principais para retirar a
produção da energia elétrica da Chesf. Portanto, é
o principal Estado produtor da energia à Chesf, e é,
também, o principal Estado consumidor da energia
produzida pela Chesf.
Portanto, nós achamos que a Chesf ainda nos
deve mais. Não se trata de fazer uma homenagem sem
pontuar as novas necessidades. O principal hospital
de Paulo Afonso era responsável pelo atendimento de
toda aquela região, que é uma região, pela sua distância da capital com dificuldades inclusive de rodovias,
de acesso para chegar até lá.
Graças a Deus, agora, no governo do Governador Jaques Wagner, essa realidade se modificou
e, com os investimentos do Governo Federal na BR235, que liga toda aquela região de Paulo Afonso a
Juazeiro, integrando-se também com Pernambuco e
Sergipe, vamos sentindo que o progresso da Chesf
no passado vai ficando relativizado pelas novas potencialidades econômicas da nossa região, principalmente em Juazeiro, com a força da agricultura irrigada
e com seu resultado na fruticultura para exportação.
Mas a Chesf ainda é a grande empresa de integração do Nordeste e ainda é uma peça indispensável
ao nosso desenvolvimento.
Creio, Sr. Presidente da Eletrobras e senhor representante do Ministério de Minas e Energia, que a
Bahia requer uma atenção maior à Chesf e que a Bahia
requer que a Chesf também lhe dê uma atenção maior.
Aliás, não vejo por que a sede da Chesf continuar sendo em outro Estado que não a Bahia, já que somos os
principais consumidores e os principais produtores da
energia explorada pela Chesf. A Bahia, portanto, solicita
e reivindica ser o principal Estado de investimento da
Chesf em todas as áreas e em todos os níveis.
Tenho reivindicado muito e questionado muito os
patrocínios culturais na área da Eletrobras. Sou uma
Senadora vinculada à luta em defesa da cultura brasileira. Vejo que, quando a Eletrobrás faz uma junção
de todas as empresas que são parte de seu sistema
Eletrobrás e coloca a Chesf no meio disso, mistura o
dinheiro dos nordestinos com o dinheiro da área mais
rica, que mais recebe patrimônio. Basta olhar o desenvolvimento da Lei Rouanet para perceber que 80% do
patrocínio realizado pelas empresas, via Lei Rouanet,
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está localizado no Sudeste no Brasil, notadamente no
Rio de Janeiro e em São Paulo.
Portanto, redistribuir as riquezas nacionais significa também passar todas as políticas públicas desse
interesse comum.
Sou integrante da Comissão de Desenvolvimento
Regional e Turismo desta Casa, e o Senador que patrocina comigo esta sessão é o seu Presidente. Toda a
nossa ação, inclusive esta homenagem à Chesf, volta-se para o entendimento de levantar, mais uma vez, a
bandeira de valorização do Nordeste.
Eu aproveito, portanto, esta sessão para reivindicar à Eletrobras um olhar maior sobre a Região Nordeste, para o fortalecimento da Chesf, para o fortalecimento das ações das empresas que fazem o Sistema
Eletrobras no Nordeste. A Chesf talvez nem participe
desse edital nacional voltado para o financiamento da
cultura, mas nós só temos a Chesf para patrocinar a
cultura na Região Nordeste, enquanto os outros Estados, principalmente os do Sudeste brasileiro, contam
com diversas outras empresas do Sistema Eletrobras,
sem falar nas outras empresas do Brasil que patrocinam essas manifestações culturais.
Portanto, Sr. Presidente da Eletrobras; senhor
representante do Ministro de Minas e Energia – um
nordestino também à frente deste Ministério; senhores representantes do setor elétrico; meu caro amigo e
companheiro, que teve o seu nome saudado pelos baianos, pelo Governador da Bahia e por toda a Bancada
da Bahia para presidir a Chesf, Senador João Durval,
porque sempre teve com a Bahia uma sensibilidade e
uma compreensão não apenas de um homem que é
amigo da Bahia, mas também de alguém que compreende a importância da Bahia para a Chesf e da Chesf
para o nosso Estado, nós queremos mais ainda: que a
Chesf penetre na Bahia, que nos ajude mais urgentemente na distribuição dos parques eólicos que foram
implantados agora em nosso Estado e que nos ajude
com mais investimento em energia na nossa região,
especialmente no Estado da Bahia.
Quero agradecer a todos, saudar com vocês a
energia e, com energia, os 65 anos da Chesf no Brasil
e no Nordeste brasileiro.
Muito obrigada. (Palmas.)
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Cumprida a finalidade desta sessão de
homenagem, agradeço às personalidades que nos
honraram com o seu comparecimento.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 33 minutos.)
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Ata da 70ª Sessão, Não Deliberativa,
em 13 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência do Sr. Romero Jucá, da Srª Ana Amélia, do Sr. Rodrigo Rollemberg,
das Srªs Lídice da Mata e Vanessa Grazziotin e dos Srs. Ataídes Oliveira e Paulo Paim
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos
e encerra-se às 19 horas e 48 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.

Convido, para fazer uso da palavra como orador
inscrito, o Senador Rodrigo Rollemberg, do PSB do
Distrito Federal.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência recebeu as seguintes Mensagens
da Senhora Presidente da República:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – As matérias vão à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Senado Federal recebeu a Mensagem nº 33,
de 2013 (nº 177/2013, na origem), que solicita autorização para contratar operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor equivalente de até duzentos milhões de dólares
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dos Estados Unidos da América, entre o Estado de
Pernambuco e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar parcialmente o
“Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Rio
Ipojuca – PSA – Ipojuca”.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – A Presidência comunica o término do prazo
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de vigência, em 12 de maio do corrente, da Medida
Provisória nº 592, de 2012, que modifica as Leis nº
9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de
dezembro de 2010, para determinar novas regras de
distribuição entre os entes da Federação dos royalties
e da participação especial decorrentes da exploração
de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão, e para disciplinar a
destinação dos recursos do Fundo Social.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 422, DE 2013
Requeiro, nos termos dos artigos 218 e 221 do
Regimento Interno do Senado Federal, inserção de
Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Osmar
Vieira Souto, ex-vereador do Município de Manaquiri,
Estado do Amazonas bem como seja encaminhada
o referido Voto aos seus familiares e amigos no endereço: Rua Esteliano dos Santos, nº 108, Centro
Manaquiri/AM CEP: 69435-000, em nome de seu
filho Jair Souto.
Justificação
Faleceu o Senhor Osmar Vieira Souto, ex-vereador de Manaquiri, por várias legislaturas. O Senhor
Osmar era pai do ex-prefeito de Manaquiri e ex-presidente da Associação Amazonense de Municípios,
senhor Jair Souto. O senhor Osmar foi vítima de acidente de trânsito, quando foi atingido por uma motocicleta em Manaus, no bairro da Cidade Nova, do dia
8 de maio de 2013.
O Senhor Osmar foi uma personalidade muita
querida em sua cidade, onde representou a população
por vários anos como vereador, sempre preocupado
com os anseios do seu povo. O velório aconteceu na
noite de quarta em Manaus e continua em Manaquiri
até às 14h, quando acontecerá o sepultamento.
Com este sentimento de perda e dor, transmito
meus sentimentos a seus familiares e amigos!
Sala das Sessões, 9 de maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 423, DE 2013
Na forma do disposto nos arts. 74 e 76 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a criação
de uma Comissão Temporária, composta de cinco Senadores e igual número de suplentes, para, no prazo
de cem dias, analisar o arcabouço jurídico de criação,
financiamento, fiscalização e o funcionamento dos
serviços sociais autônomos no Brasil.
Justificação
Na clássica definição do saudoso mestre HELY
LOPES MEIRELLES, os serviços sociais autônomos
são aqueles entes instituídos por lei, com personalidade de direito privado, para ministrar assistência ou
ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais, sem fins lucrativos, sendo mantidos por dotações
orçamentárias ou por contribuições parafiscais.
Ainda segundo o ilustre decano dos administrativistas brasileiros, os serviços sociais autônomos são
entes de cooperação do gênero paraestatal e vicejam
ao lado do Estado e sob o seu amparo e, apesar de
não estarem subordinados à Administração Pública,
a ela se vinculam para fins de controle finalístico e
prestação de contas dos dinheiros públicos recebidos
para sua manutenção.
É indiscutível a importância e o papel relevante
que essas entidades – entre as quais se incluem, por
exemplo, os Serviços Nacionais de Aprendizado Industrial (SENAI), Comercial (SENAC), dos Transportes
(SENAT) e Rural (SENAR) e os Serviços Sociais da
Indústria (SESI), do Comércio (SESC) e dos Transportes (SEST) – têm prestado ao país.
Entretanto, a dimensão que essas entidades
tomaram e o volume de recursos públicos que movimentam exigem que haja uma definição clara de seu
regime jurídico.
Trata-se de tema de fôlego, que não pode ser
adiado.
Assim, estamos propondo que esta Casa assuma esse desafio, instituindo uma Comissão Temporária, composta de cinco Senadores e igual número
de suplentes, para, no prazo de cem dias, analisar a
fundo o arcabouço jurídico de criação, financiamento,
fiscalização e o funcionamento dos serviços sociais
autônomos no Brasil.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. – Senador Ataídes Oliveira.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 20, DE 2013 – CI
Nos termos do art. 73 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a extinção, em virtude da
conclusão de seus trabalhos, da Subcomissão Temporária sobre a Aviação Civil, criada no âmbito desta
Comissão de Serviços de Infraestrutura pelo Requerimento nº 68, de 2011 – CI e, em substituição a esta, a
criação da Subcomissão Permanente sobre Obras de
Preparação para a Seca, composta de cinco membros
titulares e igual número de suplentes.
Justificação
Já é do conhecimento de todos que o Nordeste
atravessa a mais devastadora seca dos últimos cinquenta anos. Em que pesem as ações emergenciais
dos governos e a existência da rede de proteção social,
que inclui o Bolsa Família, o povo nordestino, principalmente o pequeno agricultor e criador, está submetido a sofrimentos no limite do que é humanamente
suportável. O trabalho de anos, às vezes de uma vida
inteira, perdeu-se na terra crestada pelo sol.
Os efeitos da seca sobre a atividade econômica
são tão danosos e profundos que persistirão por longo
tempo, mesmo depois da volta das chuvas, trazendo o
risco de grave retrocesso na distribuição de renda e na
redução das desigualdades regionais, após uma década
de avanços tão significativos alcançados pelo Brasil.
É difícil compreender como em pleno século XXI
ainda estejamos a falar da seca no Nordeste como
maldição inexorável, abatendo-se sobre homens que
parecem impotentes diante dos rigores do clima. É
uma situação inaceitável principalmente porque, pela
primeira vez na história do Brasil, estão disponíveis os
recursos econômicos e os conhecimentos tecnológicos
necessários para implementar as ações que podem
fazer com que a seca deixe de ser esse flagelo, que
tanto sacrifica o povo nordestino.
O que falta, temos de reconhecer, é dar à ação
governamental uma visão coordenada e sistêmica, de
longo prazo, contínua, voltada para execução de projetos estruturantes, capazes de centralizar e de apoiar a
rede capilarizada de pequenas obras que possibilitarão a todos e a cada um dos habitantes do semiárido
desfrutar de vida digna e próspera.
A minha convicção de cidadão e de homem público é a de que podemos fazer mais para acabar com
esse quadro de privação que atinge o Nordeste. Desde
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já, comprometo-me de que a Comissão de Serviços de
Infraestrutura, a qual tenho a honra e a responsabilidade de presidir, envidará todos os esforços para mobilizar e concatenar governos e sociedade na busca da
extirpação definitiva das aflições causadas pela seca
com apoio de todos os integrantes desta Comissão.
A seca é um fenômeno climático que ninguém
deseja, mas sabe-se de longa data que, infelizmente,
é recorrente. E mais, se forem confirmadas as previsões dos cientistas com relação às consequências do
aquecimento global, as, secas tenderão a ser mais intensas e prolongadas.
Conhecendo-se os fatos, prevendo–se os acontecimentos, não é admissível que as políticas públicas
para a seca – e aí se encontra o principal erro delas
sejam meramente reativas, emergenciais e espasmódicas. São pouco produtivas as medidas tomadas depois
que a seca se instala. As obras devem ser
planejadas e executadas previamente à seca. O
manejo dos recursos hídricos é importante, mas não
resolve tudo. Não basta haver água, se não há tubulação e energia elétrica para movimentar as bombas.
A população ficar na dependência de caminhões-pipa
para ser abastecida é o maior retrato dos erros que vêm
sendo cometidos. Ou seja, a crônica dos problemas
vai além da escassez de água. Não há, por exemplo,
silos, para armazenamento de grãos no Nordeste para
atender os criadores. Não há caminhões nem estradas
adequadas e suficientes para transportar esses grãos.
Note-se que são todos problemas de segmentos da
infraestrufura (água, energia, armazenagem, transporte) e, portanto, afeitos a esta Comissão. Em suma, as
obras não devem ser contra a seca, as obras devem
ser de preparação para a seca.
Já no começo dos trabalhos da Comissão de
Serviços de Infraestrutura, cogitei a criação da Subcomissão Temporária sobre a Transposição do rio São
Francisco. Venho, neste momento, aperfeiçoar essa proposição inicial com o intuito de, ampliar o seu alcance.
Proponho a criação da Subcomissão Permanente sobre
Obras de Preparação para a Seca. Não só a Transposição do rio São Francisco, obra grandiosa e estratégica, mas também todas as outras obras voltadas a
preparar o semiárido para suportar as consequências
da seca devem ser planejadas, coordenadas, projetadas e executadas com apuro técnico e concluídas com
presteza para beneficiar com o máximo de brevidade
a população nordestina.
A nova Subcomissão deverá ter foco, transversal,
como é inerente a esta Comissão de Serviços de Infraestrutura, propondo políticas e propiciando as condições
necessárias, por meio da permanente interlocução com
o governo, para a execução de obras que não se res-
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trinjam apenas ao combate dos efeitos da seca, mas
que permitam que o desenvolvimento econômico do
Nordeste e o bem estar de sua população não sejam
obstados pela ocorrência da seca. Esse objetivo não
será alcançado somente pelo manejo adequado dos
recursos hídricos, pois o desenvolvimento econômico e
social exige muito mais, exige também energia, logística, saneamento e, subjacente a tudo, o conhecimento.
Não há nada de utópico nos propósitos da nova
Subcomissão. Afirmo, mais uma vez, existem os recursos e a tecnologia para concretizá-los. Ao contrário do
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que muitos podem pensar, o empobrecimento que a
seca provoca não é maldição inescapável. Isso é facilmente comprovado pela existência de regiões desenvolvidas em lugares com restrição hídrica bem mais
grave do que a que acomete o Nordeste brasileiro. Cito,
como exemplos, o Oeste dos Estados Unidos e Israel.
São esses, pois, os termos que justificam a criação da subcomissão permanente que ora se propõe.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2013. – Senador
Fernando Collor.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– O requerimento que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de resolução e projetos
de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO DO SENADO
Nº 32, DE 2013
Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É instituído, como serviço de cooperação
interparlamentar, o Grupo Brasil-Azerbaijão, com a
finalidade de incentivar e desenvolver as relações bilaterais entre seus Poderes Legislativos.
Art. 2º O Grupo Parlamentar será integrado por
membros do Congresso Nacional que a ele livremente aderirem.
Art. 3º A cooperação interparlamentar dar-se-á
por meio de:
I – visitas parlamentares;
II – realização de congressos, seminários, simpósios, debates, conferências, estudos e encontros
de natureza política, jurídica, social, tecnológica,
científica, ambiental, cultural, educacional, econômica e financeira, indispensáveis à análise, à
compreensão, ao encaminhamento e à solução
de problemas, visando ao desenvolvimento das
relações bilaterais;
III – permuta periódica de publicações e trabalhos sobre matéria legislativa;
IV – intercâmbio de experiências parlamentares;
V – outras atividades compatíveis com os objetivos do Grupo.
Parágrafo único. O Grupo Parlamentar poderá manter relações culturais e de intercâmbio, bem como de cooperação técnica com entidades nacionais e estrangeiras.
Art. 4º O Grupo Parlamentar reger-se-á pelo seu
regulamento interno ou, na falta desse, pela decisão
da maioria absoluta de seus membros fundadores, respeitadas as disposições legais e regimentais em vigor.
Parágrafo único. Em caso de lacuna desta Resolução ou de seu regulamento interno, aplicar-se-ão
subsidiariamente as disposições do Regimento Interno
Comum do Congresso Nacional, do Senado Federal e
da Câmara dos Deputados, nessa ordem.
Art. 5º As atas das reuniões e os demais atos
relativos às atividades do Grupo Parlamentar deverão ser publicados no Diário do Congresso Nacional.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Terça-feira 14 25415

Justificação
A República do Azerbaijão está localizada no
Cáucaso (região da Europa Oriental e Ásia Ocidental), fazendo fronteira com Rússia, Geórgia, Armênia,
Turquia e Irã, além de limitar-se com o Mar Cáspio. Em
2012, o país tinha população de aproximadamente 9,2
milhões de habitantes, distribuídos em 86 mil km². O
Azerbaijão é uma república presidencialista.
Com produto interno bruto (PIB) nominal é estimado em aproximadamente US$ 60 bilhões em 2012
e crescimento da economia em torno de 1,1% ao ano.
Segundo estimativas do Fundo Monetário Internacional, o Azerbaijão é a 66ª economia do mundo. O setor
industrial é o principal ramo de atividade e respondeu
por 62% do PIB, seguido dos serviços 32% e agrícola com 6%. A pauta de exportações do Azerbaijão é
concentrada. Os combustíveis (óleos brutos de petróleo) são os principais grupos de produtos exportados
e representaram 95% do total.
O Azerbaijão foi o 131° parceiro comercial brasileiro com 0,01% das trocas comerciais brasileiras
em 2012. Entre 2008 e 2012, o intercâmbio comercial
brasileiro com o país aumentou 20%, apesar do declínio das importações, em 7%. As exportações apresentaram incremento de 20% no período. O saldo da
balança comercial foi superavitário ao Brasil nos últimos quatro anos do período.
As exportações brasileiras para o Azerbaijão são
compostas em sua maior parte por produtos básicos,
que representaram 93% das vendas em 2012, com
destaque para carnes (de galos e galinhas). Pelo lado
das importações, observa-se que os produtos manufaturados (representados em sua maioria por produtos
diversos das indústrias químicas) representaram a totalidade do total importado em 2012. Depreendem-se,
destarte, grandes aspectos de complementaridade nas
economias, que resultam em maiores intercâmbios nas
áreas cultural e política.
A diplomacia parlamentar, moderna forma interlocução entre Estados soberanos, tem produzido
resultados em prol da aproximação dos povos e da
convivência harmoniosa entre Nações. Em particular,
a atuação de grupos parlamentares, formalmente compostos com o objetivo de fortalecer relações bilaterais
já existentes, tem sido exitosa na recente prática parlamentar brasileira, facilitando a atuação da diplomacia
e da política externa como um todo.
No caso ora proposto, a formação de Grupo Parlamentar Brasil-Azerbaijão irá permitir maior interação
entre membros dos Poderes Legislativos de ambos os
países. Em face das sobreditas possibilidades, e igualmente enfatizados desafios, acreditamos incumbir a
esta Casa Parlamentar, diante de perspectiva alvissa-
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reira de aprofundamento de tão promissora parceria,
que se instrumentalizem todos os canais cabíveis para
incentivar as relações bilaterais.
Nesse sentido, apresentamos o presente Projeto de Resolução, para que o Poder Legislativo dê
sua contribuição – nos limites de suas competências
constitucionais, e valendo-se de instrumento legítimo
de diplomacia parlamentar – para realizar todo o potencial que a maior aproximação entre Brasil e Azerbaijão pode comportar, pelo que esperamos granjear
o apoio dos nobres senadores.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam Buarque.
(À Comissão de Relações Exteriores e à Comissão Diretora.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 174, DE 2013
Altera o caput do art. 45 da Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre o
Plano de Benefícios da Previdência Social
e dá outras providências, para dispor sobre
o acréscimo do benefício para o segurado
diagnosticado com doença grave.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O caput do art. 45 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez
para o segurado diagnosticado com doença
grave, definida nos termos do regulamento, e
aquele que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%
(vinte e cinco por cento).
..................................................................” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A presente proposição pretende alterar o Regime
Geral da Previdência Social – RGPS, no que concerne
ao valor do benefício da Aposentadoria por invalidez
para o segurado diagnosticado com doença grave, assim definida nos termos do regulamento.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida
ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda
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mensal correspondente a 100% (cem por cento) do
salário de benefício.
Todavia, a lei previdenciária já estabelece um
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado
necessitar de assistência permanente.
Tal situação deve comportar os segurados diagnosticados com doença grave, pois a falta de assistência permanente é presumida nestes casos e a falta
de assistência de terceira pessoa certamente agravará
ainda mais o quadro clínico do segurado.
Por tais razões esperamos contar com o apoio
dos nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, – Senadora Ana Amélia,
(PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Texto compilado
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do
segurado que necessitar da assistência permanente
de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco
por cento).
Parágrafo único. O acréscimo de que trata este
artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe
deu origem for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não
sendo incorporável ao valor da pensão.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 175, DE 2013
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 8.213, de
24 de julho de 1991, para ampliar o prazo
de licença-maternidade e aumentar o valor
do salário-maternidade, em caso de nascimentos múltiplos.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 392 da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 6º:
“Art. 392. ........................................................
........................................................................
§ 6º Em caso de gestação múltipla, o prazo
previsto no caput será acrescido de dez dias
por filho nascido vivo além do primeiro.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 73-A:
“Art.73-A. O salário-maternidade, em caso
de gestação múltipla, será acrescido de 10%
(dez por cento) por filho nascido vivo além do
primeiro, observado o disposto nos arts. 72 e
73 desta Lei.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício financeiro subsequente ao de sua publicação.
Justificação
Por diretriz constitucional, inscrita no art. 227 da
Constituição de 1988, as crianças são destinatárias de
uma série de direitos fundamentais e deles decorrem
a licença à gestante e o salário-maternidade, que são
institutos voltados para a proteção, em última instância, dos recém-nascidos. A responsabilidade pela eficácia e efetividade desses direitos cabe ao Estado, à
sociedade e à família.
O tratamento especial destinado à maternidade
inclui-se entre os direitos sociais, claramente decorrentes da norma constitucional, destinados a garantir de
maneira efetiva as condições necessárias ao desenvolvimento físico, intelectual e emocional das crianças,
mediante melhorias na qualidade do relacionamento
entre as mães e seus filhos.
Normas gerais, entretanto, precisam ser constantemente atualizadas e adequadas a novos padrões
de justiça e de equidade. Cremos que o legislador ainda não atentou para a questão específica dos partos
múltiplos, muito comuns com a utilização de novas
técnicas de reprodução assistida. Fomos lembrados
dessa situação extraordinária pelo Sr. Jacson Fritsch,
que nos mandou mensagem propondo, nesses casos,
um tratamento diferenciado.
Atentos, então, às condições específicas necessárias à devida atenção maternal que gêmeos, trigêmeos
e múltiplos exigem, estamos propondo mudanças nos
textos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da
Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 2013).
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Nossa proposta é ampliar em dez dias a licença-maternidade, para cada um dos filhos nascidos além
do primeiro, com previsão de acréscimo de 10 % (dez
por cento) no pagamento do salário-maternidade durante este prazo. Com essas alterações, temos a certeza
de que esses bebês, em sua situação privilegiada e
específica, receberão um atendimento mais completo
e as mães serão compensadas, de certa forma, pelo
trabalho e impacto emocional adicionais.
Sabemos que haverá um custo adicional para a
Previdência Social, mas com certeza os benefícios sociais justificam a iniciativa. Além disso, estabelecemos
que a norma vigore somente a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao de sua publicação, permitindo-se,
assim, as devidas previsões orçamentárias.
Por essas razões e por serem justos os propósitos
que nortearam a apresentação da proposta, esperamos contar com o apoio dos nossos pares para que a
iniciativa venha a merecer o acolhimento e aprovação
do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, – Senador Ana Amélia, (PP-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
....................................................................................
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e
do jovem, admitida a participação de entidades não
governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:(Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
I – aplicação de percentual dos recursos públicos
destinados à saúde na assistência materno-infantil;
II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência
física, sensorial ou mental, bem como de integração
social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência,
e a facilitação do acesso aos bens e serviços coleti-
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vos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos
arquitetônicos.
II – criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de
deficiência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente e do jovem portador
de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos
arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº
65, de 2010)
§ 2º A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edifícios de uso público e de
fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência.
§ 3º O direito a proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
I – idade mínima de quatorze anos para admissão
ao trabalho, observado o disposto no art. 7º, XXXIII;
II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III – garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
III – garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; (Redação dada Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
IV – garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, igualdade na relação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica;
V – obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa
em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer
medida privativa da liberdade;
VI – estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VII – programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de
entorpecentes e drogas afins.
VII – programas de prevenção e atendimento
especializado à criança, ao adolescente e ao jovem
dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5º A adoção será assistida pelo Poder Público,
na forma da lei, que estabelecerá casos e condições
de sua efetivação por parte de estrangeiros.
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§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.
§ 7º No atendimento dos direitos da criança e do
adolescente levar-se– á em consideração o disposto
no art. 204.
§ 8º A lei estabelecerá: (Incluído Pela Emenda
Constitucional nº 65, de 2010)
I – o estatuto da juventude, destinado a regular
os direitos dos jovens; (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)
II – o plano nacional de juventude, de duração
decenal, visando à articulação das várias esferas
do poder público para a execução de políticas públicas. (Incluído Pela Emenda Constitucional nº 65,
de 2010)
....................................................................................
DECRETO-LEI N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição,
Decreta:
....................................................................................
SEÇÃO V
Da Proteção à Maternidade
....................................................................................
Art. 392. A empregada gestante tem direito à
licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuízo do emprego e do salário. (Redação dada pela
Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 1o A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o
28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência
deste. (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 2o Os períodos de repouso, antes e depois do
parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas
cada um, mediante atestado médico.(Redação dada
pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá
direito aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste
artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.421, 15.4.2002)
§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez,
sem prejuízo do salário e demais direitos:(Redação
dada pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
I – transferência de função, quando as condições
de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao
trabalho; (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
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II – dispensa do horário de trabalho pelo tempo
necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementares. (Incluído pela Lei nº 9.799, de 26.5.1999)
§ 5o (VETADO) (incluído pela Lei nº 10.421, de
2002)
....................................................................................
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Regulamento
Texto compilado
Normas de hierarquia inferior
Mensagem de veto
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Subseção VII
Do Salário-Maternidade
....................................................................................
Art. 73. Assegurado o valor de um salário-mínimo,
o salário-maternidade para as demais seguradas, pago
diretamente pela Previdência Social, consistirá: (Redação dada pela Lei nº 10.710, de 5.8.2003)
I – em um valor correspondente ao do seu último
salário-de-contribuição, para a segurada empregada
doméstica; (Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99)
II – em um doze avos do valor sobre o qual incidiu
sua última contribuição anual, para a segurada especial; (Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99)
III – em um doze avos da soma dos doze últimos
salários-de-contribuição, apurados em um período
não superior a quinze meses, para as demais seguradas. (Incluído pela lei nº 9.876, de 26.11.99)
....................................................................................
(Às Comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa; e de Assuntos Sociais,
cabendo à última a decisão terminativa.)
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 o Aviso nº 23, de 2013 (nº
522/2013, na origem), do Tribunal de Contas da União,
que encaminha cópia do Acórdão nº 1116/2013-TCU,
referente ao acompanhamento da operação de crédi-
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to autorizada pela Resolução nº 27/2012, do Senado
Federal (TC 021.424/2012-8).
É o seguinte o Aviso:
Aviso nº 522-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 8 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 021.424/2012-8, na
Sessão Ordinária de 8-5-2013, acompanhado do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Presidência
serão posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O Aviso nº 23, de 2013, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
(Pausa.)
Em permuta com o Senador Rodrigo Rollemberg, que aguarda mais informações, tenho o prazer
de ceder-lhe a Presidência da sessão e falarei, então,
em permuta com o Senador, porque sou a segunda
oradora inscrita.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Rodrigo Rollemberg.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Senador Rodrigo Rollemberg, telespectadores da TV
Senado e ouvintes da Rádio Senado, semana passada, nós estivemos inteiramente envolvidos no debate
em torno da reforma do sistema tributário brasileiro,
especialmente a unificação do ICMS.
Tive até a alegria de tê-lo, Senador Rollemberg,
como aliado na causa do desenvolvimento e pesquisa,
ciência e tecnologia, uma área de sua especialidade
e expertise na questão da informática.
A frustração do Governo Federal e dos governos
da Região Sul, como do meu Estado, o Rio Grande do
Sul, de Santa Catarina, do Paraná e também de São
Paulo, com a reforma do principal imposto estadual,
o ICMS, aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa, presidida pelo Senador Lindbergh
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Farias, comprova as falhas de articulação do Poder
Executivo com o Senado Federal sobre tão relevante
questão, com impacto direto sobre a economia e sobre a competitividade. Aliás, nós estamos vendo isso
na votação da matéria relacionada à MP dos Portos.
Reconheço, aqui no Senado, o esforço do Senador Delcídio do Amaral, relator da proposta de unificação do ICMS, o chamado PRS nº 1, de 2013. Foi
feito o possível para tentar equilibrar, entre os Estados
que compõem a Federação, as enormes divergências
ou diferenças sobre esse importante e, eu diria, estratégico tema.
O esforço dos parlamentares das cinco regiões
brasileiras integrantes da Comissão que analisou o
PRS nº 1 também foi grande. Mesmo assim, a proposta
aprovada na Comissão (CAE) não agradou ao Governo central e, é claro, às regiões mais prejudicadas, no
caso, as Regiões Sul e Sudeste. A emenda, como se
diz, ficou bem pior do que o soneto.
A insatisfação foi tão grande que o Ministério da
Fazenda já ameaçou, na voz do Ministro Guido Mantega, descumprir o compromisso de compensar eventuais
perdas dos Estados com a reforma do ICMS, tributo
que mais gerou arrecadação no País, somando mais de
R$325 bilhões no ano passado, em 2012. Desse total,
R$21,3 bilhões foram arrecadados no meu Estado, o
Rio Grande do Sul, a quarta maior arrecadação, atrás
apenas de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
O objetivo básico da proposta de reforma do
ICMS, que era mitigar a guerra fiscal e diminuir a insegurança jurídica, está, lamentavelmente, perdendo
peso e significado, Senador Roberto Requião. Esta
Casa corre o sério risco de ver naufragar o único projeto que, mesmo longe de ser uma reforma tributária
real, necessária, ampla, poderia, ao menos, trazer um
norte de maior equilíbrio federativo.
Não podemos nadar para morrer na praia. Os
parlamentares se debruçaram sobre esse tema, e o
debate ainda está acontecendo. A análise do Plenário
deve ocorrer em breve, e aí talvez possamos, na ampliação e no aprofundamento desse debate, melhorar
as condições técnicas e políticas desse PRS nº 1.
É perceptível a complexidade do assunto e o
equilíbrio de pontos de vista sobre a matéria, o PRS
nº 1, de 2013. Para exemplificar, a emenda de minha
autoria – Emenda que levou, finalmente, o nº 43 – tentava corrigir algumas distorções no setor de informática.
Foi rejeitada por 13 votos a 10. Um placar considerado
apertado, demonstrando o dissenso sobre a unificação do ICMS. As dúvidas sobre o novo formato desse
imposto ainda estão latentes.
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Nem o setor de informática, altamente dinâmico
e dependente de inovação e investimentos, conseguiu garantir alíquotas diferenciadas, no âmbito da
Zona Franca de Manaus, para permitir a concorrência
equilibrada e justa com os demais Estados e regiões.
O fim da guerra fiscal e uma maior segurança
jurídica são os dois objetivos centrais e que devem
continuar sendo perseguidos. É preciso maior articulação e maior clareza sobre esse propósito, essencial
para os rumos da importante matéria legislativa que
é a unificação do ICMS.
Ora, manter três tipos de alíquota – 4% para o
Sul e Sudeste; 7% para o Nordeste e o Centro-Oeste;
e 12% para a Zona Franca de Manaus – é, a meu juízo,
manter o princípio da guerra fiscal que está em vigor.
Então, o que se fez foi piorar o que já não é bom, que
é o sistema tributário atual.
Desistir dos fundos de compensação – que somam, atualmente, R$400 milhões, como sinalizou o
Ministro da Fazenda – é um sinal claro da insegurança do Governo em relação ao projeto que volta, pelo
visto, à estaca zero.
A aprovação de uma alíquota diferenciada de 7%,
para operações comerciais e prestações de serviços
nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do
Estado do Espírito Santo, destinadas às Regiões Sul
e Sudeste, aumentou ainda mais a complexidade do
assunto e maiores as divergências de entendimento e
de trato nesse setor. O relatório aprovado no dia 24 de
abril, no substitutivo do Senador Delcídio do Amaral,
já previa a alíquota de 7%, mas apenas para produtos industrializados, beneficiados e agropecuários que
saem dessas localidades ou desses Estados
Os jornais do final de semana e de hoje trazem
a informação de que o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, um dos principais
formuladores de política econômica do Governo, deixará a pasta. É uma informação relevante, sobretudo
no atual momento econômico do País, no momento
desta discussão sobre a unificação do ICMS, quando
buscamos reformas estruturantes e compatíveis com o
crescimento econômico e o equilíbrio federativo, fiscal
e também tributário.
Vale lembrar que o debate dentro da equipe econômica do Governo é salutar. No regime democrático é
assim. O que não pode acontecer é que esse debate,
essas divergências revelem a desorganização política
interna do Governo em matéria tão importante quanto
a área econômica. As divergências de opinião entre
o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Secretário
do Tesouro, Arno Augustin, e o Secretário-Executivo
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da Fazenda, Nelson Barbosa, são saudáveis desde
que resultem em políticas com resultados reais para
o desenvolvimento econômico e social do nosso País,
mas não uma confusão e um desentendimento interno.
As ações econômicas implantadas e alcançadas
nas últimas décadas, como a estabilidade da moeda e
a manutenção do poder de compra do brasileiro, devem ser valorizadas.
Como tenho dito nesta tribuna, a tributação das
empresas de modo desordenado e assimétrico, seja no
Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, ou no Sul e
Sudeste, impacta na vida de todos nós, consumidores,
ainda que indiretamente. Cedo ou tarde, todos serão
atingidos! Empresas competitivas, com atuação em
ambientes de negócios transparentes, com segurança
jurídica, têm mais chances de investir para crescer e,
consequentemente, produzir itens com preços mais
baixos e competitivos para os compradores das diferentes regiões do País.
Os serviços também tendem a melhorar de qualidade quando o foco é a gestão equilibrada com regras
justas e claras e espaço para a inovação e a competitividade. Ficou claro que ambientes caóticos, como é o
proporcionado hoje pelo sistema do ICMS, prejudicam
o desenvolvimento sustentável em qualquer lugar do
nosso País. Três alíquotas de imposto, como falei antes – 12%, 7% e 4% –, quando o objetivo é a simplificação, a unificação, continuam gerando distorções. E
a unificação está longe de ser feita.
Entendemos as necessidades de desenvolvimento
de todos os Estados da Região Norte, da Região Nordeste, que agora está padecendo uma das mais agudas
secas da história dessa região, e também da Região
Centro-Oeste, hoje bastante desenvolvida, usando
os incentivos fiscais; mas nós precisamos considerar
também a percepção dos governadores da Região Sul
e Sudeste. São Paulo é importante parceiro comercial
de diversos Estados brasileiros, como o meu Rio Grande do Sul. Quem vende muito também compra. Mudar
as alíquotas do ICMS de maneira apressada, sem a
supervisão técnica e acurada do Governo, é caminho
para aumentar a insegurança no atual sistema tributário já complexo e ultrapassado.
A União continua concentrando enorme fatia,
mais de 60% da arrecadação. Estados e Municípios
penam para ter acesso aos recursos essenciais ao
desenvolvimento local. Falta gestão eficiente e sobra
burocracia. A arrecadação dos Estados proveniente do
ICMS é importantíssima para o desenvolvimento das
políticas estaduais nas quais a União não consegue
estar presente.
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Portanto, precisamos repensar esse debate do
ICMS. É uma atitude importante para que a proposta
não se torne um tiro no pé, não apenas do gestor estadual, mas dos cidadãos que precisam desse recurso
gerado pelo ICMS para desenvolver serviços essenciais de responsabilidade estadual para a sociedade.
Não tenho dúvidas sobre o enorme esforço do
Senador Delcídio do Amaral, Relator da proposta (PRS
nº 1), para unificar gradualmente as alíquotas do ICMS
nas operações interestaduais. A redução prevista é que
as atuais alíquotas interestaduais do ICMS de 12% e
7% passem para 4% até 2021.
A prova da relevância dessa matéria está demonstrada nos 14 destaques apresentados por mim
e pelos Senadores Eduardo Suplicy, Francisco Dornelles, Flexa Ribeiro, Ricardo Ferraço, Sérgio Souza,
Luiz Henrique, José Agripino, Inácio Arruda, Cyro Miranda e Lúcia Vânia.
Sabemos que a União tem gastos obrigatórios
com previdência, educação, saúde e encargos da dívida federal, transferências para Estados e Municípios,
despesas com defesa, fiscalização e investimentos
mínimos em infraestrutura. Por isso, a necessidade
de novas equações mais equilibradas, bem debatidas
com governadores e prefeitos.
Atualmente, temos duas alíquotas interestaduais
no ICMS: a de 12%, que incide sobre 83% das operações interestaduais, e a de 7%, incidente sobre as
demais operações – em torno de 17% –, destinadas
às Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e ao Espírito Santo.
Com o substitutivo aprovado no dia 24 de abril
pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), o Relator acrescentou mais uma alíquota: a de 4%, criando
exceções ao gás natural, à Zona Franca de Manaus,
às Áreas de Livre Comércio – a maioria delas na Região Norte –, para as saídas da indústria e de produtos agropecuários do Norte, Nordeste e Centro-Oeste
destinados ao Sul e Sudeste do País.
Essa nova dinâmica muda as decisões das empresas e o contexto econômico. Certamente, isso terá
reflexos na arrecadação. Será saudável se esse movimento diminuir a chamada guerra fiscal, ampliando a
concessão de incentivos para os Estados produtores,
favorecendo a competição justa, a livre iniciativa entre
as empresas.
O acordo bom é aquele que não sobrecarrega os
Estados produtores ao ponto de prejudicar a eficiência
e o desenvolvimento dos consumidores e vice-versa.
Deve ser medicamento indicado nas doses certas para
os pacientes necessitados, no caso, apenas uma ana-
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logia para falar do que nós precisamos neste momento.
Pelo jeito, a Federação brasileira está na UTI, precisando de um tratamento melhor para um equilíbrio maior.
Esse deve ser o espírito dos debates sobre tributos e carga tributária desta Casa. Os Estados em
desenvolvimento também são prejudicados quando
os Estados que detêm as maiores fatias de ICMS perdem recursos, como é o caso do meu Estado, do Rio
Grande do Sul, que tem uma situação financeira extremamente fragilizada hoje, com compromissos com
o custeio do Estado superando as suas necessidades
de arrecadação e perdendo o Estado a capacidade de
fazer novos investimentos.
As transições são necessárias e devem preservar as conquistas e sucessos obtidos até então. A
alíquota zero do ICMS seria o melhor dos mundos, o
status ideal, a situação ideal, a situação mais justa,
mas a realidade exige que encontremos, no mínimo,
caminhos menos penosos para todos os entes dessa
Federação que está tão fragilizada.
Aliás, nesse contexto de dificuldades do imbróglio,
está se vendo agora na Medida Provisória dos Portos,
que está comprometida na Câmara e que terá, nessa
semana, até quinta-feira, de chegar a esta Casa. Se
não houver uma qualificada articulação política, numa
matéria também complexa como essa, Senador Rodrigo Rollemberg, penso que é melhor voltar à estaca
zero para se definir uma situação mais adequada às
necessidades do País.
A grande discussão é hoje, e, ao meu entender,
devia se compatibilizar o que está sendo feito de experiências exitosas nos Estados, como no meu, no Porto
de Rio Grande, ou, imagino, no Paraná, ou, também,
no Estado de Pernambuco, com uma abertura para a
participação da parceria público-privada em relação
ao setor portuário.
Mas se o Governo criou uma alternativa que foi
modificada, desfigurando o objetivo central na Câmara
Federal, caberá ao Senado fazer o exame dessa matéria. Mas o essencial é que o Governo diga claramente
o que pretende fazer, como vai fazer.
E gostaria, até, de pedir, caro Presidente, que
seja feita a transcrição na íntegra de uma entrevista
dada pelo empresário Pedro Passos no jornal Folha
de S.Paulo. Ele preside o Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial e é também sócio-fundador da Natura. Pretende levar ao Ministro Guido
Mantega propostas para o País crescer mais. São dez
propostas muito interessantes e sucintas. Eu gostaria
que essa entrevista fosse transcrita na íntegra, porque praticamente resume tudo aquilo de que o Bra-
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sil está precisando hoje, com simplicidade, clareza
e muita transparência. A chamada dessa entrevista
do Líder Pedro Passos é “Taxa de retorno se regula
pela competição”.
Penso que aí está a chave do que deve acontecer em relação às concessões e também da confusão
que o próprio empresário reconhece no tratamento da
área fiscal que acabei de mencionar:
“[...] na comunicação de temas da inflação, na
própria comunicação das concessões”. [...] O
Governo, [diz o empresário], deveria reconhecer que precisa do capital privado nacional e
internacional para dar conta de obras de infraestrutura, [porque ele não tem poupança
necessária para isso. Por isso queria a transcrição dessa matéria, porque ele também diz
que o Governo]. “Precisa sinalizar com clareza, que investimentos são prioridade, e não
ficar regulando a taxa de retorno pelo método
errado. Taxa de retorno se regula pela maior
competição entre as empresas interessadas
em ser concessionárias.”
Entre os dez pontos listados no documento
elaborado pelo Iedi, [Pedro] Passos destaca
a necessidade de dar uma nova orientação
à política industrial, para que o País consiga
reduzir o custo dos insumos básicos.
“Mais competitivos, poderíamos, ao longo do
tempo, reduzir o nível de proteção e as tarifas
de importação.” [...] “É uma nova proposta em
cima da política industrial. O Brasil gradativamente precisa participar mais das cadeias
produtivas globais.”
O setor de manufatura afastou-se das cadeias
globais e isso fez do País um fornecedor de
recursos naturais, [no caso as commodities,]
lembra o empresário.
Se o Brasil não se integrar, vai perder mais
produtividade e capacidade de inovação.
Eu queria, portanto, que V. Exª determinasse a
transcrição nos Anais do Senado Federal dessa entrevista do Presidente do Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial, Pedro Passos, publicada
no jornal Folha de S.Paulo deste domingo.
Muito obrigada, Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A SRª
SENADORA ANA AMÉLIA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)
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MERCADO ABERTO
MAIA CRISTINA FARIAS Cristina.frias@uol.com.br
Entrevista Pedro Passos
11/5/2013 – 22h30
TAXA DE RETORNO
SE REGULA PELA COMPETIÇÃO
Empresário critica a comunicação do governo, inclusive
nas concessões, e pede um compromisso claro para
que despesas de custeio não aumentem mais que o PIB
Pedro Passos, presidente do Iedi (Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento Industrial) e sócio-fundador da Natura, vai levar ao ministro Guido Mantega propostas para o país crescer mais.
O empresário reclama que o governo tem falhado
na comunicação, em geral.
“Vemos confusão, no tratamento da área fiscal,
na comunicação dos temas da inflação – na própria
comunicação das concessões”, diz. O governo deveria
reconhecer que precisa do capital privado nacional e
internacional para dar conta das obras de infraestrutura.
“Precisa sinalizar com clareza que investimentos
são prioridade, e não ficar regulando a taxa de retorno pelo método errado. Taxa de retorno se regula pela
maior competição entre as empresas interessadas em
ser concessionárias”, frisa.
Entre os dez pontos listados no documento elaborado pelo Iedi, Passos destaca a necessidade de
dar uma nova orientação à política industrial, para que
o país consiga reduzir o custo dos insumos básicos.
“Mais competitivos, poderíamos, ao longo do
tempo, reduzir o nível de proteção e as tarifas de importação”, afirma Passos.
“É uma nova proposta em cima da política industrial. O Brasil gradativamente precisa participar
mais das cadeias produtivas globais.”
O setor de manufatura afastou-se das cadeias
globais e isso fez do país um fornecedor de recursos
naturais, lembra o empresário. Se o Brasil não se integrar, vai perder mais produtividade e capacidade de
inovação.
“Isso é um perigo para o país”, alerta.
“Eu não saberia dizer onde está esbarrando o
quadro da negociação política”, afirma Passos, sobre
tentativas, do governo federal, por ora, infrutíferas de
reduzir custos e aumentar a produtividade. “Mas é essencial para o país se colocar em outro patamar de
logística e infraestrutura.”
E a MP dos Portos encaminhará para uma boa
direção, se o governo conseguir implementá-la, afirma.
“A redução do ICMS, outro gargalo, é de uma
complexidade enorme para as empresas. Cria assime-
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trias, muitas vezes, por causa de incentivos fiscais. “A
negociação é muito difícil no Congresso.”
O governo atual está menos atuante na política
comercial externa, segundo diz.
“Precisamos retomar os tratados. Ficamos presos ao Mercosul.” Foi, no seu início, uma evolução
importante, avalia. “Mas, nos últimos anos, ele tem
sido mais um obstáculo para progredirmos em outras
direções, enquanto outros países aceleram novos
acordos comerciais.”
Foi importante se voltar para o mercado interno,
integrar milhões de pessoas à classe média, ressalva.
“Mas esse ciclo dá sinais de esgotamento.”
Não podemos forçar mais o endividamento das
famílias, os programas distributivos de renda também
já chegaram ao seu limite e já temos quase pleno
emprego.
Como vamos criar novos vetores de crescimento?, pergunta-se. É reforçar o investimento, principalmente em infraestrutura.
“Tem de abrir espaço nas despesas políticas
públicas para alocar recursos e retomar o comércio
exterior com força. Para Passos, além de avançar na
educação, é importante atacar a insegurança jurídica
no país.
“Todas as empresas hoje têm contenciosos
altos, muitas por multas da Receita Federal ou dos
Estados, por causa da confusão dos sistemas regulatórios, sejam tributários ou trabalhistas, que, às vezes,
não são claros.
Na legislação trabalhista crescem medidas
adicionais que vão complicando, tanto a interpretação
quanto no custo, diminuindo a produtividade do país.
A produtividade do trabalho tem evoluído muito pouco, quando comparada aos nossos competidores. Deveríamos fazer um esforço para destravar
essa área.
A expansão no exterior deve ser incentivada,
em vez de penalizada, defende ele. O empresariado
vem discutindo a tributação do lucro de companhias
brasileiras no exterior. “A maior parte dos países permite que as empresas só paguem ao fazer a repatriação de divisas.”
Enquanto estão com lucros no exterior e investem, não são tributadas, como pretende a Receita.
“A legislação é ruim, confusa e dá margem a
diversas interpretações. Acaba levando as empresas
e o próprio fisco para uma disputa, às vezes, desnecessária”, diz.
“Na ‘lei do bem’ muito importante para quem investe em tecnologia outro problema. Uma regulamentação mais restritiva levou as empresas a reverem os
cálculos de incentivos oferecidos.”
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Iedi sugere nova política industrial
O documento do Iedi (Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial) apresenta propostas
para o país “retomar” a agenda da competitividade e
da produtividade, segundo Pedro Passos, presidente
da entidade e sócio-fundador da Natura.
Intitulado “Dez Pontos para a Economia Brasileira
Crescer Mais”, o texto será entregue ao ministro Guido
Mantega (Fazenda) no próximo dia 24.
O aprimoramento da educação, o avanço nas
obras de infraestrutura e uma nova orientação do gasto
governamental, atrelado a um compromisso de reduzir
despesas correntes e aumentar investimentos, estão
entre os destaques do documento, segundo Júlio Gomes de Almeida, consultor do Iedi.
“A etapa desfavorável da economia no último
biênio coloca em evidência que uma nova política se
impõe”, afirma o documento.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/
PSB – DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
V. Exª será atendida na forma do Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – A Presidência designa, como membro
titular, o Deputado Arthur Oliveira Maia, em substituição
ao Deputado Marcelo Castro, para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória
nº 613, de 2013, conforme o Ofício nº 533, de 2013,
da Liderança do PMDB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
OF/GAB/Nº 533
Brasília, 13 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Arthur Oliveira Maia passa a integrar, na qualidade de
Titular, a Comissão Mista destinada a apreciar e dar
parecer à Medida Provisória nº 613/2013, que “institui
crédito presumido da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS na venda de álcool, inclusive para fins
carburantes, altera a Lei nº 10.865 de 30 de abril de
2004, e a Lei nº 10.196, de 21 de novembro de 2005,
para dispor sobre incidência das referidas contribuições
na importação e sobre a receita decorrente da venda
no mercado interno de insumos da industria química
nacional que especifica, e dá outras providências”, em
substituição ao Deputado Marcelo Castro.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e consideração. – Deputado Eduardo
Cunha, Líder do PMDB.
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O SR. PRESIDENTE (Rodrigo Rollemberg. Bloco/PSB – DF) – Convido o Senador Roberto Requião
para fazer uso da palavra.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Pouca gente no plenário nesta segunda-feira,
mas hoje à tarde, Senadora Ana Amélia, a Câmara
tem uma convocação para se reunir e votar a Medida
Provisória, que foi chamada pelo Deputado Anthony
Garotinho de “Medida Provisória dos Porcos”.
Muito ruim!
Hoje, ou a Câmara se afirma, defendendo patrimônio público, ou a Câmara se agacha, mostrando
ao mundo as suas redondas abundâncias. Redondas
abundâncias comemoradas, posteriormente, com uma
enxurrada de liberação de emendas, como sói acontecer quando o Governo quer impor a sua vontade.
Preocupa-me isso, preocupa-me, porque vejo
uma soma de opinião entre o Governo e a mídia, ao
mesmo tempo em que uma parte da base do Governo
fala, Senador Rollemberg, Senador Aloysio, na regulação dos meios.
Eu, pessoalmente, acredito que nós precisávamos
de uma lei de regulação dos meios. É uma lei contra
o monopólio, como existe, por exemplo, nos Estados
Unidos da América e como está a Presidenta da Argentina ensaiando agora.
Mas como é que o Governo pode falar que está
sendo discriminado pela mídia, quando vejo a mídia
inteira se manifestar a favor das propostas privatistas
do Governo?
É um paradoxo em que nem mesmo o Reitor
Unamuno encontraria o sentido.
Mas hoje, eu não ocupo a tribuna para isso, Senadora Ana Amélia.
Segundo informa o Google, o homem mais velho
do mundo chama-se José, mora no interior da Amazônia e tem 128 anos – Senador Aloysio –; e há duas mulheres mais velhas do mundo, a senhora Luo, chinesa,
e a senhora Candulia, cubana, ambas com 127 anos.
Pois bem, José já estava com três anos e Luo e
Candulia com dois quando aconteceu a efeméride que
hoje lembramos, o fim da escravidão dos negros em
nosso País. Portanto, o brasileiro, a chinesa e a cubana
são mais velhos que a dita Lei Áurea, assinada pela
generosa e alva princesa, como até hoje ensinam nas
escolas às nossas criancinhas.
Por mais longevos que sejam os citados, a realidade – aviltante e infamante realidade – é que a
libertação dos negros foi tão recente que não supera
sequer uma vida um pouco mais estendida.
Na verdade, e a bem dela, nada temos a comemorar.
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Não porque fomos o último país do mundo a reconhecer os negros como seres humanos, detentores
dos mesmos direitos que os de pele clara, como já
antes havíamos reconhecido, depois de uma infalível
bula papal, que o índio também possuía alma.
Por isso também deveria o Brasil cobrir-se de
vergonha.
Não porque em vez de se indenizarem os negros,
sequestrados na África e submetidos aqui ao trabalho
forçado, exigiu-se antes a indenização dos senhores de
escravos, como condição para o abominável resgate
dos homens e mulheres pretos. Na fala do trono de 3
de maio de 1888, dias antes da tal Lei Áurea, a dita
e celebrada redentora elogiou “a abnegação dos proprietários” por abrirem mão de suas “peças”, sem que
recebessem o resgate pelo sequestro de toda uma raça.
Por isso, também, a meu entender, deveria o
Brasil cobrir-se de vergonha.
Nada temos a comemorar. Acima de tudo, porque
há 125 anos não cessamos de perseguir, humilhar,
torturar e assassinar os negros em uma contínua, implacável e impiedosa campanha contra os descendentes de africanos, que sequestramos e escravizamos.
É a nossa vingança de pele e alma branca contra
os amaldiçoados filhos de Cam. Escaparam da senzala,
mas não escaparam do ódio racial. A contragosto, contra
o nosso aprazimento e proveito, foram soltos, mas não se
libertaram de nosso preconceito. Não escaparam de nossos olhos, da precisa seleção epidérmica que sabemos
fazer tão bem e disfarçar. Afinal, somos homens cordiais.
À feição de Borges, vamos a alguns breves capítulos da história brasileira da infâmia contra os homens
e mulheres pretos. Foram três séculos de escravidão
negra no Brasil. Malditos 300 anos! Tão amaldiçoados,
que nem os próximos 300 anos serão suficientes para
purificar o País da crueldade contra o povo. Um povo
condenado ao opróbrio por causa da cor da pele.
Talvez soubéssemos mais ainda sobre essa vergonha, se os arquivos da escravatura no Brasil não tivessem sido destruídos. É como age a nossa elite branca
e racista, que é como a casa grande, escreve a história.
Foi assim também que ela agiu depois da ditadura, Senador Paim, de 1964 a 1985, queimando arquivos, escondendo corpos, tentando apagar mais um
capítulo de seu infamante e maldito mando. A queima
dos arquivos da escravatura impede-nos de saber com
exatidão quantos negros foram sequestrados na África, quantos morreram no transporte, quantos morreram nos primeiros tempos do cativeiro pela violência
do tratamento, pela inadequação ao trabalho forçado
ou pelas lembranças de liberdade, pelas tristezas da
sujeição. E quantos foram assassinados pelos seus
senhores, pelos sinhozinhos e pelas sinhazinhas? E
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quantas Baronesas de Grajaú cegaram e assassinaram os seus negros?
Não sabemos muito. Queimaram os arquivos,
como a ditadura o fez, porque a desmemória é também um instrumento de dominação.
A história brasileira da infâmia, pinçada na verdade dos fatos, talvez pudesse começar com a chegada dos africanos aos portos brasileiros. Assim que
desembarcados, eram submetidos a dois rituais, a
duas sinalizações: eram ferrados e marcados em brasa
e batizados. Marcados na pele e marcados na alma,
estavam aptos a serem admitidos nas senzalas e na
bem-aventurada comunidade cristã, estavam habilitados ao cativeiro e também ao reino dos céus.
Embora assinalados com o sinal da salvação,
tinham de construir seus próprios locais de oração.
E temos, então, essa ignomínia chamada “Igreja dos
Homens Pretos”, porque o Deus e os Santos dos brancos, ainda que fossem os mesmos dos negros, não
poderiam ser conspurcados, ultrajados com o insulto
aviltante da presença dos negros na hora da missa,
na hora do terço. Um apartheid imundo, asqueroso,
patrocinado pela Santa Madre Igreja! Estão aí pelas
cidades brasileiras, testemunhando essa infâmia, as
tantas “Igrejas e Irmandades dos Homens Pretos”.
Como será que os senhores de escravos, os padres, as piedosas sinhás e sinhazinhas imaginavam,
Senador Aloysio, o céu? Para ascender a ele, os negros
seriam transmutados em brancos? Confesso que sempre
tive curiosidade em saber o pensamento da nossa Santa
Madre Igreja sobre esse grave e transcendental assunto.
Tirantes as ações de um ou de outro padre ou
freira, a Igreja foi omissa, conivente e partícipe desse
tricentenário holocausto dos negros no Brasil.
É célebre a frase de Joaquim Nabuco. Botando
uma pá de cal em todas as tentativas de se relativizar
o papel da Igreja, notadamente a de sua indolente hierarquia, na escravização e maus-tratos aos negros, eis
a conclusão do abolicionista – abro aspas: “A Igreja
Católica, apesar do seu imenso poderio em um País
ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca elevou
no Brasil a voz em favor da emancipação”.
As sementes da dor espalham-se e germinam
por todo o canto da terra brasileira. A história de nossa
infâmia prolonga-se, estende-se, ultrapassa os trezentos anos do cativeiro dos negros. As sementes da dor
marcam o passado e marcam o presente.
No Rio Grande do Sul, Senadora Ana Amélia, Senador Paim, em novembro de 1844, há o Massacre de
Porongos, último e aterrador ato da Revolução Farroupilha.
Os “Lanceiros Negros”, corpo de escravos engajados no movimento, estão acampados enquanto as
forças rebeldes e do Império discutem o fim do levante.
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De repente, forças imperiais invadem o acampamento
dos Lanceiros e massacra-os. Desarmados na véspera,
pelo comando farroupilha, privados de suas temíveis
lanças e clavinas, os escravos defendem-se com as
mãos. Mais de cem deles foram assassinados.
Há quem jure pela autenticidade de uma carta do
Duque de Caxias ao General David Canabarro, comandante rebelde, combinando o massacre. O extermínio
dos “Lanceiros Negros” evitaria contratempos. Mortos
e enterrados, não exigiriam a libertação, como lhes fora
prometido pelos revolucionários; silenciados pela chacina, não ajudariam a fomentar um movimento abolicionista
no País, não serviriam de exemplo para outros levantes.
Segundo historiadores gaúchos, depois da Revolução, quase todos os negros que participaram do
levante foram recambiados ao Rio de Janeiro para serem vendidos como escravos. O sonho de liberdade
terminou no mercado do Valongo.
São Paulo, outubro de 1992, quase 150 anos
depois do Massacre de Porongos, o Massacre do
Carandiru:
E quando ouvir o silêncio sorridente de São
Paulo
diante da chacina
111 presos indefesos, mas presos são quase
todos pretos
ou quase pretos [...] de tão pobres [...]
e pobres são como pretos e todos sabem como
se tratam os pretos [...].
Libertados em 1888, os negros continuaram sendo tratados como sempre o foram, pois “todos sabem
como se tratam os pretos”.
A libertação não significou qualquer mudança de
comportamento para a sociedade em relação a eles. E
tinham razão os Paulino de Souza e os Cotegipe, que
se opunham à extinção da escravatura, brandindo dois
argumentos: os negros ficariam ao desamparo, sem
trabalho e sem sustento; e os negros seriam fator de
grave perturbação da ordem.
Não era necessário ser um escravagista obstinado, como eram Paulino de Souza e o Barão de Cotegipe, para antecipar a tragédia, a catástrofe que se
abateu sobre os negros libertos.
Ao contrário do que dizem até hoje alguns historiadores e trêfegos cronistas, para quem a extinção
da escravatura nada extinguiu porque não havia mais
negros no cativeiro, o 13 de maio de 1888 encontrou
perto de um milhão de negros nas senzalas.
Os mesmos que inventam agora a “ditabranda”,
tentando suavizar os terríveis anos do arbítrio, inventaram no passado a “escravaturabranda”, tentando dar
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cores suaves aos 300 anos do holocausto da raça negra em terras brasileiras.
Um desses ligeiros, espertos rabiscadores de
bobagens, à moda da Folha de S.Paulo, chegou a dizer que a escravatura negra no Brasil foi mais branda
que o trabalhão assalariado na Inglaterra, no início
da revolução industrial. Até pode ser, mas o que isso
adoça, ameniza o cativeiro?
Não decorreram muitos anos para que a óbvia
previsão dos escravagistas sobre o infortúnio dos negros libertos tornasse história. Afinal, os abolicionistas
pouco ou nada se preocuparam com o dia seguinte.
Ora, encerradas as solenidades do dia 13 de maio,
que os negros libertos se atirassem ao mercado de
trabalho, ao maravilhoso mundo das livres relações
da oferta e da procura de mão de obra.
Ora, não queriam ser livres? Pois eram livres, que
fossem atrás da sobrevivência, que os nossos ilustres
abolicionistas tinham mais o que fazer; afinal a vida seguia.
Nas últimas décadas do século XIX e nas primeiras do século XX, explodem por todo o Brasil as consequências da omissão, da indiferença do governo e
da sociedade quanto ao destino dos pretos.
O que são Canudos, Pau de Colher, Caldeirão
da Santa Cruz do Desterro, Contestado? O que são
esses levantes que se espalham em sequência, País
afora, dos anos seguintes à abolição até a década de
40 do século passado?
As sementes da dor e do abandono germinaram
revoltas.
E todas elas, cada uma delas, foram impiedosamente, sanguinolentamente sufocadas. Massacre
de Porongos, massacre do Conselheiro, massacre da
Serra do Araripe, massacre de Casa Nova, massacre
dos Pelados. Em cada uma dessas guerras de extermínio de pobres e pretos, firma-se a nossa tradição
de matar, chacinar, Senador Paim, pobres e pretos.
Capítulos dolorosos, ensanguentados da história
brasileira da infâmia.
Em Pau de Colher, entre 1937 e 1938, depois
do assassinato de todas as mulheres e de todos os
homens, as crianças sobreviventes foram mandadas
para Salvador, na Bahia, e reeducadas em casas de
famílias, em instituições religiosas, em quartéis.
Uma dessas crianças, anota o blogueiro José
Fortes, torna-se, anos mais tarde, um dos oficiais do
Estado-Maior das Forças Armadas que participa do
golpe militar de chefes militares no golpe de 1964.
O que me faz retornar mais uma vez à letra de
Haiti, de Caetano Veloso:
[...] Quando você for convidado para subir no
adro
da Fundação Casa de Jorge Amado
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para ver do alto a fila de soldados quase todos pretos
dando porrada na nuca de malandros pretos [...]

e pobres são como pretos e todos sabem como
se tratam os pretos [...]
Para encerrar, ocorre-me um versinho:
Treze de maio
é um dia muito bonito
a congada se reúne
para festejar São Benedito;
Izabel é uma santa milagrosa
libertou a escravidão
por ser muito caridosa.

(Soa a campainha.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– É longa tradição, a bem-aprendida lição de fazer dos
próprios negros os capitães de mato à busca dos negros
que transgridam a ordem estabelecida dos brancos.
E são negras, ou quase negras, ou quase pretas,
de tão pobres são tratadas, as milhares de crianças
que todos os anos são abatidas a tiros nas ruas de
nossas cidades.
Em 2010, quando, mais uma vez, como hoje, avolumaram-se as vozes a favor da redução da maioridade
penal, foram assassinadas no Brasil 8.600 crianças.
Ouçam, registrem, não fujam, não tapem os ouvidos...
(Interrupção do som.)
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – ... em 2010, foram assassinadas no Brasil 8.600
crianças!
E, no ano passado, mais de 120 mil crianças e
adolescentes foram vítimas de maus-tratos e agressões, segundo registros oficiais, e como os registros
oficiais são o que são, talvez seja lícito a nós triplicarmos esse número.
Mas não basta. Esse massacre ainda é pouco.
Queremos mais: queremos emancipar essas crianças,
torná-las legalmente adultas para poder prendê-las,
julgá-las, condená-las e transformá-las, nas nossas
penitenciarias, em bandidos. Para assassiná-las, não
nos importa que sejam crianças. Mas queremos mais,
queremos julgar como adultos os que escaparam do
massacre. Não queremos que sobre ninguém, como
em Porongos, em Canudos, em Pau de Colher, no
Caldeirão, no Contestado, em Carajás, no Carandiru.
[...] Mas [...] são quase todos pretos
ou quase pretos ou quase brancos, quase pretos, [Senador Aloysio], de tão pobres
e pobres são como pretos e todos sabem como
se tratam os pretos [...]
Será que não bastam esses capítulos tão terríveis
dessa nossa história da infâmia? Será que a nossa
impiedade vai agora acrescentar a ela a infâmia da
redução da maioridade penal?
Mais de oito mil crianças assassinadas no Brasil
em 2010. Mas a morte delas não apareceu nos noticiários, não arrancou discursos indignados, não mobilizou campanhas na mídia e na Internet. Não! Por quê?
[...] São quase todos pretos
ou quase pretos [...] quase pretos de tão pobres
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E não poderia deixar também de lembrar outro
hino:
A 13 de maio na cova da Iria,
No céu aparece a Virgem Maria,
Ave, Ave, Ave Maria [...]
A 13 de maio de 1917, dá-se a aparição de Nossa
Senhora de Fátima a três crianças portuguesas. E, a
partir daí, por muito tempo, o dia 13 de maio firmou-se em nosso calendário não como o dia da libertação
dos escravos pretos, e, sim, como o dia da alvíssima
Senhora de Fátima.
O dia que não pode ser esquecido: 13 de maio
de 1988, porque até hoje a escravidão não acabou no
País em que vivemos.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Senador
Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Senador Paim, com prazer, lhe concedo um aparte.
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu não poderia deixar de fazer um aparte a V. Exa. Sei que o seu
tempo terminou, mas só quero dizer que o seu pronunciamento é um pronunciamento marcante nessa
data histórica de 13 de maio. O símbolo da data é a
palavra liberdade. V. Exa foi muito bem dizendo que, a
não ser a liberdade, mais nada foi assegurado. O seu
pronunciamento vai aos anos de 1600, 1700, 1800,
vem à ditadura e vem ao presente, mostrando a situação dos negros nos dias de hoje.
(Soa a campainha.)
O Sr. Paulo Paim (Bloco/PT – RS) – Eu só posso
cumprimentar V. Exa. O dia 13 de maio não pode ser
esquecido. E eu teria a liberdade de pedir à Presidente
da Casa, neste momento, se possível – fica um pedido, claro, não sei como a senhora poderia viabilizá-lo –, que o pronunciamento fosse remetido a todos
os Senadores. Seria uma bela contribuição para que
ninguém, ninguém mais, esqueça o 13 de maio e as
consequências da escravidão, passando pela ditadura
até os dias de hoje. Meus cumprimentos a V. Exa. Se
fosse um negro na tribuna, alguns poderiam dizer que
exagerou. Como V. Exa não é negro, mas é comprome-
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tido com os direitos humanos, o seu pronunciamento
é uma peça que merece chegar às mãos de todos os
Senadores. Meus cumprimentos a V. Exa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Obrigado.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o
Sr. Rodrigo Rollemberg deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRa PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paim, na forma regimental, a solicitação de V. Exa será atendida.
Cumprimento o Senador Roberto Requião pela
contundência do discurso, do pronunciamento tão adequado à data de hoje.
Eu convido, para fazer uso da palavra, como orador inscrito pela Liderança do PSB, o Senador Rodrigo
Rollemberg; em seguida, o Senador Paulo Paim, como
orador inscrito. A ordem de inscrição é outra, mas o
Senador Aloysio Nunes Ferreira também está inscrito.
Pode até falar pela Liderança.
Com a palavra, o Senador Rodrigo Rollemberg.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta desta sessão, Senadora Ana Amélia, prezados
Senadores aqui presentes, cumprimento o Senador
Roberto Requião, pelo pronunciamento.
Inicialmente, Srª Presidenta, quero comentar um
assunto de âmbito interno. O Correio Braziliense noticiou
hoje, numa matéria de grande destaque, a interrupção,
pelo Senado Federal, do fornecimento de um serviço de
transporte coletivo, um ônibus que fica à disposição dos
servidores do Senado Federal –efetivos, comissionados
e terceirizados –, fazendo o trajeto Senado-Rodoviária.
Esse serviço atende, segundo informações prestadas
pela própria Casa, de novecentas a mil pessoas por
dia, a um custo anual de R$220 mil, e é prestado por
um ônibus com dois motoristas, que fica transitando,
fazendo esse circular Senado-Rodoviária, das 6h30 às
9h30, das 12h às 15h, das 18h às 21h.
Eu quero aqui fazer um apelo ao Presidente do
Senado para que reveja essa medida, porque entendo
que, pelo custo-benefício dela, não se justifica a retirada
do serviço. Do ponto de vista ambiental, nós devemos
estimular a utilização do transporte coletivo em detrimento do transporte individual. Portanto, fica aqui essa solicitação à Presidência da Casa para rever essa medida.
Nós estamos vendo as novas medidas, Senadora
Ana Amélia, e todos nós concordamos que deve haver
racionalização das despesas no âmbito do Senado Federal. Mas eu queria, também, dar outra sugestão: que
essas medidas fossem debatidas pelo Plenário do Sena-
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do Federal, porque certamente os Senadores poderiam
dar contribuições e sugestões que poderiam melhorá-las.
Ainda recentemente o Senado tomou medidas
drásticas no sentido de desativar todo o serviço médico do Senado, e existiam outras propostas. E teria
sido importante que isso pudesse ter vindo ao plenário para debate, porque alguns servidores da própria
Casa, alguns médicos defendiam que o próprio serviço médico já montado pudesse atender à população
de Brasília naquelas instalações, algo que os próprios
médicos chamavam de SenaSUS.
E percebemos uma falta de planejamento da instituição Senado Federal, já que, ainda no ano passado,
havia sido realizado concurso e novos médicos foram
contratados. Em seguida, uma mudança significativa
na vida das pessoas. Alguns tinham outros empregos,
outros trabalhos; abandonaram seus trabalhos, as cidades onde moravam para vir para Brasília, e todas essas
medidas acabaram se transformando em um transtorno.
Eu trago o assunto apenas como sugestão de que
esses temas venham a debate no âmbito do Plenário,
porque certamente os Senadores têm uma grande
contribuição a dar. Nesse caso específico, faço uma
solicitação no sentido de que a Mesa reveja a retirada
desse transporte importante, especialmente para os
servidores que recebem menos.
É importante registrar, Senadora Ana Amélia,
que grande parte dos terceirizados que utilizam esse
serviço só recebem por parte das empresas o vale-transporte relativo ao deslocamento da sua cidade até
a rodoviária, portanto isso fará uma falta grande. Mas
coloco isso como uma contribuição para que esses
temas venham ao debate no Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Rodrigo Rollemberg, registro a presença de alunos do ensino fundamental da Escola Classe
831 de Samambaia, aqui do Distrito Federal. E V. Exª,
como Senador pelo Distrito Federal, certamente quererá saudar os professores e os jovens estudantes que
estão aqui nas galerias visitando o Senado Federal.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado.
Quero saudar a todos os estudantes e professores
de Samambaia que nos honram com suas presenças,
dizendo que é uma alegria muito grande recebê-los
no Senado.
Mas, Senadora Ana Amélia, Senador Paulo Paim,
Senador Roberto Requião, Senador Aloysio Nunes,
aproveito também a oportunidade, na tarde de hoje,
para registrar que a Procuradoria-Geral da República acaba – isso já está no site do Supremo Tribunal
Federal – de informar que deu parecer favorável ao
mandado de segurança de minha autoria no sentido
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de interromper a tramitação do projeto de lei que busca
restringir direitos de alguns partidos políticos no Brasil.
Eu quero fazer alguns comentários, porque esse
foi tema de grandes debates nas últimas duas semanas, mas quero aqui fazer uma reflexão e reiterar alguns argumentos.
Senador Aloysio Nunes, tenho convicção de que
só alguns fatos muito excepcionais justificam ou justificariam a ida de um Parlamentar – como fui –, durante a
tramitação de um projeto, no sentido de interrompê-la.
Eu o fiz, assim, na defesa da prerrogativa de Parlamentar que tenho e no entendimento de que, quando
um Poder – no caso, o Congresso Nacional, o Senado
Federal – não está rigorosamente cumprindo a Constituição, cabe buscar o auxílio do Supremo Tribunal Federal. Não há, aqui, nenhum desmerecimento de um
Poder em relação ao outro; cabe aqui um questionamento legítimo feito por um Parlamentar constrangido
em apreciar um projeto claramente inconstitucional.
E nada melhor do que um dia após o outro, porque
alguns daqueles subiram à tribuna para criticar a nossa
iniciativa, dizendo que isso diminuía o Congresso Nacional, que isso estava dando superpoderes ao Supremo
Tribunal Federal. Eu tive a oportunidade de fazer uma
rápida pesquisa – aliás, eu já citava isso no nosso mandado de segurança –, e alguns daqueles Parlamentares
também o fizeram, também impetraram um mandado de
segurança para evitar a tramitação de uma proposta no
Congresso Nacional, a saber, na ocasião, a reforma da
previdência. Deputados como a Deputada Jandira Feghali, como o então Deputado Agnelo Queiroz, do PT, como
o Deputado Haroldo Lima, como o Deputado Humberto
Costa, que foi muito enfático, aqui, na condenação do
instrumento, o Deputado Aldo Rebelo, o Deputado Lindbergh Farias, o Deputado Miro Teixeira, ingressaram,
naquela ocasião, no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, reconheceu
o direito do Parlamentar de ingressar no Supremo para
impedir ou sustar a tramitação de um projeto.
E por que o fiz, reconhecendo que somente casos excepcionais justificariam uma medida como essa?
Porque entendo, Srª Presidenta, e estou absolutamente convicto disso – e, nesse sentido, concordo inteiramente com a decisão corajosa do Ministro Gilmar
Mendes e com o parecer da Procuradoria-Geral –,
que a simples tramitação daquela proposta ou a sua
aprovação, ainda que não haja dúvida alguma de que
ela seria derrubada por uma ação direta de inconstitucionalidade – ela seria declarada inconstitucional
pelo Supremo, posteriormente, por uma ação direta
de inconstitucionalidade –, já traria prejuízos materiais
irreparáveis aos partidos que estão em formação. Isso
porque, vejam, nós temos um prazo, Senador Aloysio,
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que é o prazo de filiação partidária. Esse é o prazo em
que as pessoas que estiverem filiadas poderão concorrer a um mandato parlamentar. Se um partido não
estiver com seu registro deferido nesse período, ele
terá muita dificuldade de ter quadros que queriam já
disputar as eleições de 2014.
E, no período que se encerra, no início, nos primeiros dias de outubro, o atraso de um mês, de 40
dias, de 45 dias – que seria o mínimo de tempo que
tramitaria uma ação direta de inconstitucionalidade –,
seria o tempo, Senador Aloysio, entre a efetivação de
um partido ou o total insucesso dele.
Portanto, é absolutamente correto. Estou absolutamente convicto, convencido de que agimos corretamente e de que o Supremo Tribunal Federal, até aqui,
na pessoa do Ministro Gilmar Mendes, e a Procuradoria-Geral da República, através do Procurador Roberto
Gurgel, estão com o entendimento correto.
O que lamento, Srª Presidenta, Srªs e Srs. Senadores, é a tentativa de construir uma falsa crise entre o Judiciário e o Legislativo. Não há crise alguma!
Os Poderes estão funcionando normalmente. Cabe
ao Supremo, quando provocado por um Parlamentar,
num mandado de segurança, pronunciar-se. E qualquer que seja a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal – que deverá analisar esse mandado de
segurança proximamente – terá que ser respeitada,
porque a última palavra, em matéria constitucional, é
a do Supremo Tribunal Federal.
Quero, aqui, reiterar – e tive a oportunidade de dizer, por várias vezes, durante a sessão de apreciação
desse projeto – que cabe ao Presidente da Casa, Senador Renan Calheiros, evitar um constrangimento maior.
Porque está claro nesse processo, está cristalino nesse
processo, ainda que o Plenário do Supremo Tribunal Federal entenda que o processo deve seguir a tramitação
e apenas posteriormente deve ser ingressada uma ação
direta de inconstitucionalidade, está absolutamente claro,
não há dúvida alguma, que esse projeto é inconstitucional.
Por que insistir nisso? Além de um casuísmo eleitoral, de um casuísmo inadmissível, de um casuísmo
inaceitável, ainda que estivesse dentro da lei, deveria
ser condenado, porque inadequado, porque inaceitável,
porque trata, de forma diferente, partidos numa mesma
legislatura, Parlamentares numa mesma legislatura. Está
claro, absolutamente claro e cristalino que o projeto é
inconstitucional. Basta ler, e fiz questão de ler trechos da
decisão do Supremo Tribunal Federal, em recente ação
direta de inconstitucionalidade, em relação ao caso do
PSD, em que o Relator, Ministro Toffoli, é absolutamente
claro no sentido da interpretação do artigo da Constituição que garante a liberdade de organização partidária.
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Pois vejam, eu entendo que, neste momento, o
Supremo Tribunal Federal está dando uma oportunidade ao Senado Federal de evitar um constrangimento
maior. Imaginem V. Exªs que, caso o Plenário do Supremo Tribunal Federal entenda que o projeto deve
ter a sua apreciação continuada, ele seja aprovado, e
uma ação direta de inconstitucionalidade for impetrada no Supremo, e o Supremo declare inconstitucional
o projeto, como certamente declarará, isso será um
constrangimento terrível para o Senado Federal, constrangimento que temos tudo para evitar.
Ouço com alegria o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Sr. Senador Rollemberg, V. Exª, na tese com que sustentou o seu mandado de segurança, traz para o conhecimento do mundo jurídico brasileiro algo que não era
muito comentado, que é o abuso do Poder Legislativo.
Esse é o centro do mandado de segurança impetrado
por V. Exª. Por que abuso do poder? Porque entre os poderes que nos foram conferidos pelo povo brasileiro, no
momento da nossa eleição, e poderes que assumimos
no momento em que tomamos posse, não se encontra
o poder de atalhar, mediante uma medida legislativa
casuística, o livre jogo das forças democráticas, uma
vez iniciado já o tempo das eleições. A sua medida judicial visava exatamente impedir que se consumasse
um abuso de poder parlamentar, que uma maioria instituísse uma regra que viesse a impedir a livre e desenvolta manifestação do eleitorado brasileiro na eleição de
2014, favorecendo um grupo que está hoje no poder.
V. Exª estava coberto de razão, e a medida que V. Exª
pleiteou foi objeto de uma decisão cautelar, liminar do
Ministro Gilmar Mendes, exatamente para impedir que,
naquele momento, se concretizasse um perigo iminente
da aprovação desse projeto. Evidentemente que, agora, cabe ao Plenário decidir definitivamente, mas estou
convencido, como está convencido V. Exª, de que esse
projeto, uma vez aprovado, se for aprovado, será fulminado por inconstitucional pelo Supremo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Aloysio Nunes. Agradeço as considerações sempre pertinentes de V. Exa
e ouço o Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (Bloco/PMDB – PR) –
Senador Rollemberg, eu comungo da ideia de que o
PLS, para impedir a organização do partido da Rede,
da ex-Senadora Marina, era uma violência. E eu me
manifestei no plenário, com veemência, por duas vezes.
Mas violência maior ainda é, na tramitação do projeto,
no Parlamento – Parlamento, Senador, de parlare, de
falar, de colocar posições –, um Ministro do Supremo
Tribunal Federal interferir e dar uma liminar, quando
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ele não saberia que resultado ia haver na votação do
projeto. Eu, pessoalmente, pelo que vi naquele dia,
acredito que esse projeto seria derrotado com facilidade. Eu vi, na votação, quando levantaram as mãos.
Não gostei, depois da votação, quando o Presidente
Renan resolveu fazer votação por aclamação. Fiquei
indignado com o Líder da Bancada do PMDB votando a favor da urgência, quando, na verdade, os cinco
Senadores anteriores a ele, presentes no plenário do
Senado, tinham votado contra. Mas eu acredito que a
interferência do Supremo Tribunal Federal numa discussão do Congresso Nacional – perdoe-me a franqueza
– é pior do que o projeto patrocinado pelo Executivo.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senador Roberto Requião. Já
comentarei as observações de V. Exa.
Ouço a Senadora Ana Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco/PP – RS) – Senador
Rodrigo Rollemberg, como V. Exa já mencionou no seu
pronunciamento, o próprio Senador Aloysio da mesma
forma, eu não concordo com a posição do meu querido
amigo, Senador Roberto Requião. Isso está dentro do
preceito constitucional. Não há nenhuma novidade, não
há por que fazer tempestade em copo d’água com este
tema. Ele é claro. Não se poderia atropelar um direito
líquido e certo da minoria. E a forma como V. Exa fez,
ao provocar o Supremo Tribunal Federal, foi o caminho
mais adequado para se evitar não só uma injustiça política e eleitoral, mas também uma agressão ao direito
líquido e certo de uma líder política de formar o seu
partido, no momento em que – no mesmo ano ou poucos meses antes – a Casa havia reconhecido o direito
de um outro partido político, simplesmente porque havia dado apoio ao Governo. Então nós estamos, dessa
forma, com a sua iniciativa, respaldando a democracia
em nosso País, resguardando um direito líquido e certo. Aqui também, como vários Senadores – o próprio
Senador Requião mencionou –, eu me manifestei. Tive
muitas divergências com a Senadora Marina Silva na
discussão de uma matéria em que V. Exª se envolveu,
que foi o Código Florestal. Porém, politicamente, jamais
deixaria de defender o direito da Senadora Marina Silva
de lutar por uma causa que é justa e é absolutamente
legal dentro do princípio constitucional brasileiro. Não
poderia esta Casa negar a ela este direito e, especialmente, da violência que foi praticada na votação, na
forma como a matéria foi votada na Câmara e como
chegou a esta Casa, com um requerimento de urgência para votar. Então, parabéns, a V. Exª pela iniciativa.
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Muito obrigado, Senadora Ana Amélia.
Senador Roberto Requião, eu tive a oportunidade
de dizer que só casos muito especiais, excepcionais,
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para ingressar com um mandado de segurança no Supremo, um mandado de Segurança preventivo. Mas,
veja V. Exª, nós não poderíamos prever aqui o resultado da votação, embora saibamos a força do Governo
aqui e o constrangimento que foi criado nesta Casa,
inclusive com a manifestação de alguns Senadores,
um Senador, um ilustre Senador, Vice-Presidente desta
Casa, companheiro, amigo, Jorge Viana, e o Líder do
PT, que manifestaram uma posição no dia e, no dia
seguinte, tiveram que manifestar uma posição diferente. Foram pressionados pelo Governo, que queria
aprovar essa matéria imediatamente. E veja, Senador
Requião, é importante registrar isso, se aquele projeto
fosse aprovado – e ninguém tinha bola de cristal para
prever se seria ou não –, a simples aprovação, ainda
que, certamente, ele fosse declarado inconstitucional
posteriormente, já traria prejuízos irreparáveis a esses
partidos que estão em formação.
Mas, veja V. Exª, a aprovação desse projeto na
Câmara dos Deputados, até chegar aqui, à Mesa do
Senado, ser lido e distribuído, demorou uma hora e
cinco minutos. Uma hora e cinco minutos foi o tempo
que demorou da aprovação desse projeto, na Câmara
dos Deputados, para vir ao Senado, ser lido, ser distribuído e, na abertura da sessão, no dia seguinte, o
Vice-Líder do Governo apresentar um requerimento
de urgência. E V. Exª viu o que aconteceu neste plenário, quando a manifestação clara dos que estavam
aqui presentes no Plenário foi no sentido da derrubada do projeto.
E aí se buscou a votação dos Líderes, que, claramente, contrariava a manifestação do Plenário naquele momento. Por que, efetivamente? Porque há um
movimento, há o famoso rolo compressor com o objetivo de aprovar, a qualquer custo e a qualquer custo
mesmo, porque foi um desgaste lamentável. Algumas
pessoas não mereciam uma sessão como a que tivemos, em função das suas biografias, das suas lutas
pela democracia, mas, infelizmente, o que nós vimos
foi um verdadeiro rolo compressor para produzir um
casuísmo eleitoral que, em todo o meu tempo no Parlamento, Senador Paulo Paim, seja como Deputado
Federal, seja como Senador, não tive oportunidade
de ver igual.
Mas faço questão de reiterar: não é a primeira
vez. Alguns que condenaram a minha iniciativa de ingressar com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal já o fizeram anteriormente, buscando
também interromper a apreciação de um projeto. Mas
repito: passadas duas semanas, nós estamos diante
de uma grande oportunidade, uma oportunidade que o
Presidente do Senado já teve porque, como Presidente

Terça-feira 14 25431

do Senado, ele poderia contestar ou evitar colocar em
pauta um projeto claramente inconstitucional.
E nós estamos diante de um dilema: será muito
bom para esta Casa se o Supremo Tribunal Federal,
através de seu pleno, garanta a segurança, garanta a
aprovação, conceda o mandado de segurança, porque senão nós viveremos um constrangimento maior
que é o de ter que apreciar esse projeto no plenário
do Senado e, caso ele seja aprovado, certa e posteriormente, ele ser declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, certamente, isso não será
bom para a imagem desta Casa.
(Soa a campainha.)
O SR. RODRIGO ROLLEMBERG (Bloco/PSB –
DF) – Agradeço à Senadora Lídice da Mata.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Rodrigo Rollemberg,
a Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento.
Quero...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Pois não.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu queria me inscrever, para uma breve e urgente
comunicação.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Está inscrito, Senador. Pode falar, Senador,
porque não há ninguém inscrito para breve comunicação, senão V. Exª.
Como é um orador e um Líder, ou uma breve
comunicação, quero anunciar, no entanto, que está
inscrito para falar depois de V. Exª, como orador, o
Senador Paulo Paim; depois do Senador Paulo Paim,
como já anunciado antes pela Presidente Ana Amélia, como Líder, o Senador Aloysio Nunes; e, depois,
como orador inscrito, o Senador Ataídes, pelo tempo
regimental de três minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Inicialmente, Presidenta, eu quero dizer que eu
não tomei a cautela de pedir licença ao Supremo Tribunal Federal para fazer esta breve comunicação no
plenário, mas quero ler no plenário, agora, uma carta
dirigida à Presidenta Dilma e redigida por uma série
de sindicatos – de petroleiros, movimentos sociais, articulação de empregados rurais, enfim, os movimentos
sociais se manifestando a respeito do leilão do petróleo. E a carta é a seguinte, Presidenta:
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Excelentíssima,
Nós, movimentos populares e sindicais abaixo assinados, vimos, por meio desta, solicitar
o cancelamento dos leilões de petróleo, previstos para os dias 14 e 15 de maio de 2013,
bem como o cancelamento do processo que
prevê a privatização das hidrelétricas, de Três
Irmãos em São Paulo e Jaguara em Minas Gerais, além de várias outras usinas, que podem
significar cerca de 5.500MW médios. Estes leilões significarão a retomada das privatizações
em um dos setores mais estratégicos ao povo
brasileiro. Entregar o petróleo e as hidrelétricas,
que fazem parte do patrimônio da União, ao
capital internacional, será um erro estratégico.
Lembramos que o povo brasileiro, com seu
trabalho e suas lutas, construiu um grande
setor de energia no Brasil. A luta do “Petróleo
é nosso”, juntamente com a utilização dos
nossos rios para a produção de energia elétrica, nos propiciou, por muito tempo, que estas
riquezas estivessem, em certa medida, sob
controle nacional, uma vez que o controle estava garantido pelo Estado.
Foi, sem dúvida, no período dos governos de
Collor e Fernando Henrique Cardoso, que este
sistema foi sendo destruído e entregue ao capital
internacional, sob o pretexto de que não servia
mais para o nosso País. As melhores empresas
públicas foram entregues para o controle das
grandes corporações transnacionais, prejudicando nosso País e os trabalhadores.
Nessas ocasiões, os setores neoliberais se
apropriaram do discurso falacioso da ineficiência do Estado, especialmente na gestão das
empresas públicas, com o objetivo de iludir o
povo brasileiro com falsas promessas e entregar o patrimônio público para o “mercado”.
Esta história nós já conhecemos bem. Depois
da privatização, a energia elétrica aumentou
mais de 400% (muito acima da inflação), trabalhadores foram demitidos e recontratados
com salários menores e em piores condições
e a qualidade da energia elétrica piorou muito. Quedas de energia, explosão de bueiros e
apagões são consequências da privatização.
No setor do petróleo, a realidade é semelhante: FHC quebrou o monopólio estatal e vendeu
parte da Petrobras, e só não fez pior, porque
foram derrotados na eleição de 2002.
Não é à toa que todo esse [poderoso] processo foi
chamado de “privataria”. [Peço um ou dois minutos a mais para completar a leitura do manifesto

Maio de 2013

dos movimentos sociais.] Mais de 150 empresas públicas – das melhores – acabaram sendo
entregues aos empresários, a preços irrisórios.
O povo brasileiro votou em Lula duas vezes e,
em Dilma, no ano de 2010, ciente de que aquilo
que foi feito nos governos anteriores não era
bom para o Brasil. A esperança vencia o medo
e exigia que as privatizações tivessem um basta.
A extraordinária descoberta de petróleo na
área chamada pré-sal, as enormes reservas
de água, nosso território e nossas riquezas
naturais exuberantes e, fundamentalmente, a
capacidade de trabalho dos trabalhadores brasileiros acenam para a construção de um País
com enormes potencialidades, com possibilidades de usar e bem distribuir essas riquezas. E
é isso que vemos ameaçado neste momento.
Se as riquezas são tantas e boas para o País,
por que entregar para as grandes empresas
transnacionais as riquezas do povo brasileiro?
São empresas do Estado brasileiro, entre elas
a Eletrobras e a Petrobras, que impulsionam o
setor de energia em nosso País. É o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) quem financia as demandas do setor.
São as empresas de pesquisa do Estado que
fazem os estudos. São as empresas estatais,
em especial o Sistema Eletrobras, que estão
ofertando eletricidade a preços mais baratos.
Então, por que não discutir com nosso povo, unir
forças e buscar [meios e] soluções para que,
tanto o petróleo quanto a energia elétrica, fiquem
nas mãos do Estado, com soberania nacional,
distribuição de riquezas e controle popular?
É fundamental que todos nós tomemos posição
neste momento tão importante para o destino
da Nação. Defendemos o cancelamento dos
leilões que irão privatizar o petróleo e as usinas
hidrelétricas, que estão retornando para a União.
Não temos dúvida de que, se consultado, o
povo brasileiro diria: “Privatizar não é a solução”. [Estou falando em consultar o povo
brasileiro, e não o Supremo Tribunal Federal!]
Certos de que seremos atendidos em nossas
proposições, nos dispomos a discutir, mobilizar
o nosso povo, buscar a união de todos, para
que essas riquezas sejam do povo brasileiro
e com o controle do Estado. Nos colocamos à
disposição para discutir com o vosso governo
[o manifesto é dirigido à Presidente Dilma] e
com o povo brasileiro.
Sem mais, aguardamos resposta.
(Soa a campainha.)
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– E segue uma quantidade enorme de assinaturas de
movimentos sociais.
Presidenta, eu não consigo mais entender como
falamos em controle de medios. Eu vi o PPP ser votado no Plenário do Senado com o voto contrário do
Senador Randolfe e do meu. Eu vejo hoje a unanimidade da mídia, todas as televisões e todos os jornalões
apoiando a privatização dos portos e a entrega do petróleo, no mesmo momento em que o Barack Obama
proíbe a exportação de petróleo nos Estados Unidos
da América do Norte.
Então, achei que era importantíssimo vocalizar
essa carta dirigida à Presidenta Dilma Rousseff pelos
movimentos sociais.
Obrigado, Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Obrigada, Senador.
Vou passar a palavra, imediatamente, ao orador
inscrito Senador Paulo Paim, pelo tempo regimental.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidenta Lídice da Mata, eu não poderia deixar, no dia
de hoje, de vir à tribuna para falar sobre o 13 de maio,
seguindo a linha dada aqui pelo Senador Roberto Requião, com um belo pronunciamento. Senadora Lídice
da Mata, eu o havia cumprimentado e percebi que V.
Exª disse que ouviu – eu iria dizer “assistiu”, mas de
fato “ouviu” – do carro o pronunciamento e também
teceu a ele os merecidos elogios.
Srª Presidenta, há 125 anos, o Brasil encerrava
um capítulo especialmente vergonhoso de nossa história. Houve, a partir daí, a promulgação da Lei Áurea,
que enfim aboliu a escravatura no Brasil.
Com esse fato, Srª Presidenta, marcou-se o fim
da barbárie da escravidão e abriu-se também um novo
capítulo: o da luta dos negros contra os efeitos subterrâneos e persistentes, entranhados na sociedade
brasileira, do longo período de cativeiro a que estiveram submetidos homens e mulheres pela cor da pele.
Mais de um século se passou desde que a exclusão racial que a escravidão representa foi abolida. Mas
a exclusão fundada no preconceito e na discriminação
ainda, infelizmente, é uma realidade em nosso País e
em outros países.
Fato interessante, Srª Presidenta, Srs. Senadores
e Srªs Senadoras, é que hoje, como confirmaram os
resultados do censo de 2010, a maioria da população
brasileira já assume a sua negritude.
Isso não se deveu a mudanças demográficas
significativas, mas sobretudo ao autorreconhecimento racial, ou seja, ao aumento do número de pessoas
que assumiram a sua negritude se declarando negras
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ou pardas; ou seja, hoje as pessoas não têm mais vergonha de se reconhecerem como negras, como foi o
caso durante muito e muito tempo, o que aponta uma
mudança social, no nosso entendimento, e de reconhecimento da sua identidade muito importante.
No entanto, mesmo que a identidade negra seja
mais fortemente afirmada, a realidade do preconceito
e da discriminação continua pesando sobre homens
e mulheres do nosso País.
Cito, Srª Presidenta, uma pesquisa realizada recentemente, em que mais de 63% dos respondentes
reconhecem que a vida das pessoas é influenciada,
sim, também pela cor da pele.
A discriminação, portanto, é sentida concretamente
pelas pessoas em suas vidas. Mais de 70% sente essa
influência no domínio das relações, por exemplo, renda/
trabalho. Quase o mesmo tanto de pessoas reconhece que
a cor ou raça afeta as relações com a Justiça e a polícia.
E essa discriminação, senhoras e senhores, manifesta-se de forma concreta, por exemplo, nas estatísticas de violência.
Pesquisa realizada nos últimos dez anos demonstra que as taxas de homicídio para a população total e
para a população não negra decresceram, enquanto
que, para a população negra, aumentaram em torno
de 2%. Diz também que a taxa de homicídio entre a
população negra superou a taxa de 2002, considerada
já especialmente alta na série histórica de índice de
assassinatos no Brasil, e chegou a exceder o dobro
da taxa entre aqueles que não são negros.
Essas diferenças ficam ainda mais gritantes e
estarrecedoras quando olhamos para os detalhes.
Considerando a população jovem entre 15 e 29
anos – como se sabe, os jovens nessa faixa etária são
as principais vítimas da violência no nosso Brasil –, a
taxa de homicídio dos negros supera a dos que não
são negros em 138%.
E essa diferença permanece em todos os estratos sociais, ou seja, mesmo comparando-se negros e
não negros com posição social semelhante, os negros
são vítimas muito, muito mais frequentes da violência,
o que confirma o viés racista da violência.
Tudo isso aponta, Srª Presidenta, para o fato de
que o preconceito racial continua profundamente entranhado em nosso tecido social e constitui, efetivamente, uma das faces mais perversas da desigualdade
que tristemente ainda marca o nosso País, com seu
passado escravocrata ainda recente.
Essa situação torna imperativo que pensemos
políticas públicas voltadas especialmente para o enfrentamento da desigualdade alimentada pelo viés
racial, com todo o cortejo de violência que implica. Entre essas políticas, Srª Presidenta, dou destaque aqui
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às políticas afirmativas recentemente aprovadas pelo
Congresso Nacional, à criação da Seppir, à política de
cotas, à política para os quilombolas.
A implantação das cotas no Brasil, no contexto
das universidades, completa agora dez anos, o que
tem ensejado uma série de reflexões e de avaliações,
aliás já previstas quando o sistema começou a ser implantado com o ProUni. A boa notícia, Srª Presidenta,
é que as políticas afirmativas, que sofreram e ainda
sofrem algum tipo de resistência, alimentada pelo preconceito, mostraram-se, ao longo desses dez anos,
como acertadas e eficazes.
Recentemente, tive a oportunidade de partilhar,
aqui desta mesma tribuna, uma correspondência que
recebi da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, onde era relatado a mim o sucesso
da política de cotas naquela universidade. Mas eu poderia falar da UnB, poderia falar da Bahia, poderia falar
de São Paulo. Por isso, digo: esse não é um exemplo
isolado. O mesmo sucesso tem sido constatado por vários estudos da UERJ, da UnB e da própria Unicamp.
Conhecemos todos os argumentos sobre essa
questão, Srª Presidenta. Entendo que as ações afirmativas, na forma que estão sendo implantadas no Brasil,
acabariam introduzindo um viés – ao contrário do que
se imaginava – de combate ao racismo. Racismo cuja
existência em nosso País tende a ser amenizado, principalmente a partir das políticas afirmativas.
Senador Aloysio, por uma questão de justiça, eu
digo que as ações afirmativas não começaram somente agora. Já no governo Fernando Henrique Cardoso,
iniciaram-se as ações afirmativas que continuaram
avançando no governo Lula. Lembro-me aqui de inúmeras vezes em que fui chamado, no governo que
antecedeu ao do meu Partido, para debater as ações
afirmativas nas instâncias de governo.
Ora, Srª Presidenta, cada uma dessas afirmações são pautadas, conforme a minha caminhada, na
própria história. As cotas não introduziram o racismo.
Na pior hipótese, elas fizeram simplesmente com que
déssemos conta mais claramente do quão profundamente nossa sociedade estava comprometida com o
preconceito e uma cegueira desmedida.
Também não causaram declínio no ensino. Os
resultados mostram que a diferença de notas entre
cotistas e não cotistas, quando existe, é pouco significativa. Um estudo da UERJ citado em reportagem da
revista IstoÉ, por exemplo, mostrou que a média das
notas de cotistas e não cotistas, ao longo dos cursos,
são semelhantes, com uma ligeira vantagem, inclusive, para os cotistas. A mesma reportagem cita outro
estudo da Unicamp que comprova que, em 33 de 64
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cursos analisados, o cotista tem um desempenho positivo, incluindo aí cursos como engenharia de computação e física.
Da mesma forma, Srª Presidenta, a ideia que
me traz, neste momento, à tribuna é uma prestação
de contas daqueles que apostaram nas políticas afirmativas. Está comprovado que elas deram certo. Em
muitos cursos, em diferentes universidades, a evasão
entre cotistas é menor que entre aqueles que não são
cotistas. Isso demonstra o grau de comprometimento
desses estudantes, que precisavam de uma oportunidade. Como eu digo sempre, foi dado palco a quem
não tinha palco para mostrar a sua capacidade. Muitos
desses estudantes estão tendo hoje, pela primeira vez,
uma real oportunidade de mudar a sua situação social.
No ano passado, já caminhando para a primeira
década de implantação do ProUni, o sistema de cotas
teve duas vitórias importantes no campo normativo –
duas vitórias que consolidam a política no País e ajudam a eliminar as incertezas e as dúvidas.
Refiro-me, Srª Presidenta, Srs. Senadores e Senadoras, à promulgação em agosto da Lei nº 12.711.
Tive a honra de relatar esse projeto que virou lei, de
ser relator na Comissão de Educação e na Comissão
de Direitos Humanos.
A outra vitória veio mais cedo ainda, no início do
ano, em abril: a decisão do Supremo Tribunal Federal
favorável à constitucionalidade das políticas de cotas.
Com isso, essa política que tem, como eu disse, comprovada a sua eficiência, ganha uma estabilidade e
legitimidade. Claro que ela é transitória – e nós temos
claro isso –; ela não é fim; ela é meio. E como aqui foi
aprovado o projeto, nós esperamos que, dentro de dez
anos, eu possa subir à tribuna e dizer: “No Brasil, não
precisamos mais de política de cota.”
Srª Presidenta, graças a essa política afirmativa,
triplicamos o número de negros portadores de diplomas do curso superior: há 15 anos, éramos apenas 2%.
Hoje, somos 6%. Mais do que dobramos, triplicamos. É
muito pouco ainda, é verdade – e o fato mesmo de que
festejamos esses números é porque entendemos que
foi um avanço significativo dentro da nossa realidade.
Isso mostra quão profundo é o abismo da desigualdade, quão longo ainda será o caminho que nos levará
à superação da exclusão. Mas os primeiros passos foram dados e começamos a sentir os efeitos positivos.
Na luta contra a discriminação, o preconceito racial no Brasil teve outro marco normativo importante:
quando esta Casa aprovou, há três anos, o Estatuto
da Igualdade Racial.
Essa lei foi resultado de dez anos de luta e debates, Srª Presidenta, iniciados em 2000, quando

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

apresentamos na Câmara dos Deputados a primeira
versão do projeto de lei sobre a questão.
Se essa etapa do combate foi vencida, resta
agora outra que se abriu justamente com a aprovação
do Estatuto. A luta agora é pela plena implantação da
norma e a devida regulamentação.
Ao final da longa tramitação, acabaram ficando
de fora do Estatuto algumas previsões importantes no
que se refere, sobretudo, ao financiamento e à gestão
das políticas afirmativas da igualdade racial.
Ficou de fora, por exemplo, a proposta da criação
de um fundo de promoção da igualdade. No entanto,
apresentei uma PEC nesse sentido, a PEC nº 2, de
2006, que altera os arts. 159 e 239, da nossa Constituição, e acrescenta artigo que dispõe sobre o Fundo
de Promoção da Igualdade.
Ficou de fora também a questão das comunidades
quilombolas. Mas, em virtude disso, apresentei o PLS
nº 418, de 2012, que altera e recupera o que estava
lá no projeto original do Estatuto da Igualdade Racial
para inserir capítulo sobre o direito da propriedade
definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes
das comunidades quilombolas.
Ficou também de fora a previsão de recursos
orçamentários nos vários setores governamentais
vinculados à promoção de igualdade. Resta saber se
os objetivos, metas e ações relacionadas nas normas
orçamentárias – o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes
e a própria Lei Orçamentária – estão em consonância
com aquilo que estipula o Estatuto, porque se isso for
feito, com certeza, o Orçamento vai contemplar o viés
de atendimento às ações afirmativas.
No ano de 2012, foi aprovado o primeiro Plano
Plurianual depois da promulgação do Estatuto e já deu
para notar que a Secretaria de Política de Promoção da
Igualdade pôde, graças a essa norma, orientar as suas
ações no sentido de contribuir para a formulação do plano.
Srª Presidenta, no momento, um dos passos mais
importantes para assegurar a plena implementação do
Estatuto é a regulamentação do Sistema Nacional de
Promoção da Igualdade. Até este mês, esteve aberto
para consulta pública o recolhimento de contribuições
à proposta de regulamentação desse sistema, cujo papel na gestão das políticas de promoção da igualdade
será, sem dúvida, estratégico.
O ganho de organização e de orientação que esse
sistema vai garantir à promoção da igualdade racial tem
tudo para dar início a um período de grandes avanços
e ganhos para o País, para todo o nosso povo, sejam
brancos, sejam negros, sejam índios.
Garanto aqui e saliento, Srª Presidente, algo que
pode parecer contraditório porque é triste, mas diz respeito ao momento alegre. É o momento em que con-

Terça-feira 14 25435

seguimos derrubar um dos últimos grilhões da escravatura. Conseguimos aqui, no Senado da República,
em última instância, aprovar a PEC que regulamenta
e amplia o direito das empregadas domésticas.
Eu digo triste porque esperamos tantos e tantos
anos para derrubar esse bastião ainda da escravidão,
mas alegre porque, enfim, chegamos lá. A maioria delas,
domésticas e domésticos, é composta por negros, mas
a realidade que cabia a esse setor nós não desejamos
para ninguém, nem para negros nem para brancos que
sejam discriminados até em relação a sua CLT.
É inegável que as ações afirmativas – aqui, Senador Aloysio, está escrito em meu pronunciamento, porque não improvisei pela sua presença – tiveram início
no Governo FHC, mas foi nos Governos Lula e Dilma
que avançamos ainda mais. Foram as cotas, o Estatuto
da Igualdade Racial, a criação da Seppir, a indicação do
primeiro negro presidente do Supremo Tribunal Federal.
Hoje temos também outro negro presidente do Tribunal
Superior do Trabalho. Fizemos muito, mas com certeza
temos muito, muito por fazer. Brancos e negros esperam
isso. Tenho a certeza de que, como a nossa juventude
mostrou na universidade, a essência do povo brasileiro
não é o racismo. Por isso, combatê-lo é uma obrigação
de todos os homens e mulheres de bem.
Neste sentido, eu também não poderia deixar de
falar sobre a questão do trabalho escravo, pois um país
rico, sem miséria, é um país que respeita os direitos da
sua gente, que respeita negros e brancos igualmente.
Falo, aqui, da PEC n° 57-A, de 1999, PEC do Trabalho Escravo, de autoria do Senador Ademir Andrade, do PSB, que altera a redação do art. 243 da nossa
Constituição Federal. Ali determina que as propriedades
rurais e urbanas de qualquer região do País onde forem
localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou
a exploração de trabalho escravo serão expropriadas e
destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização ao proprietário.
Não se admite que alguém possa querer que um outro
ser humano esteja sob o seu domínio, sob o regime
da escravidão. Por isso, quem mantiver – espero que
a aprovação desta PEC aconteça neste ano – escravizando homens e mulheres, perderá a sua propriedade
e ainda sofrerá outras sanções previstas em lei.
Dispõe também que todo e qualquer bem de valor
econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e da exploração de
trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo
especial com a destinação específica, na forma da lei.
Srª Presidenta, a luta pela igualdade racial tem
sido longa e, nesse caminhar, procuramos sempre
criar instrumentos para fortalecer a luta contra os preconceitos.
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Em 1988, me lembro – já finalizando –, apresentei
o primeiro projeto que estabelecia a inclusão da matéria História Geral da África e do Negro no Brasil, como
disciplina integrante do currículo escolar obrigatório,
como disse aqui o Senador Requião, grande parte da
nossa história foi queimada.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Posteriormente, em 1999, rendo aqui minhas homenagens
à Deputada Esther Grossi, já que meu projeto foi arquivado ela reapresenta o projeto e ele se torna então
a Lei 10.639/03.
Conseguimos aprovar ainda o PLC 88/1996, que
se transformou na Lei da Injúria, n° 9.459, promulgada exatamente no dia 13 de maio de 1997, ainda no
governo anterior.
Em 2009, apresentamos o projeto que altera a
Lei n° 9.029, de 13 de abril de 1995, para incluir entre
as práticas discriminatórias e limitativas para efeito de
acesso à relação de emprego, ou sua manutenção,
aquelas motivadas por consulta a cadastro.
Também tenho a grata satisfação de ser o relator
do projeto que resultou...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... em dar
caráter de Ministério à Seppir.
Essa luta é minha companheira (Fora do microfone.) desde sempre e vamos seguir sempre nessa
caminhada, buscando, cada vez mais, alcançarmos o
fim da discriminação.
Temos diante de nós a incumbência de fortalecer
todas as políticas públicas e mesmo da área privada, que
vão na linha de combater todo tipo de preconceito, seja
religioso, seja por cor da pele, seja pela orientação sexual.
Não é fácil para um País com uma história e uma
formação social como a nossa purgar seu passado
comprometido com a escravidão. Essa instituição deixou traços profundos em nossa sociedade.
O movimento de libertação, que começou com os
escravos negros no século XIX, de certa forma ainda
não se completou: precisamos ainda continuar lutando contra todos os preconceitos, seja contra negros
e brancos, libertar nossa sociedade do preconceito e
da discriminação.
Isso implica...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... a promoção da igualdade e a superação dos efeitos perniciosos da exclusão sistemática a que foram submetidos
os negros e aqueles que têm a sua orientação sexual
ou a sua religião.
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Implica também – eu diria aqui que entre os discriminados, eu falo com as pessoas com deficiência
– a eliminação do preconceito e da discriminação com
base em toda e qualquer falta de liberdade.
Implica reverter uma situação de injustiça.
Ao finalizar, Srª Presidente, gostaria de informar
que hoje à noite acontecerá em São Paulo a pré-estreia
do filme documentário Raça.
O filme mostra a realidade do negro no Brasil e
a luta pela igualdade racial, é do cineasta brasileiro
Joel Zito Araújo e da documentarista norte-americana
Megan Mylan, que ganhou recentemente um Oscar.
No filme, é retratada a luta de três...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ... pessoas negras na linha de frente (Fora do microfone.) do
combate à discriminação. Uma delas é o artista, cantor e apresentador Netinho de Paula. A outra é uma
ativista quilombola, Miúda dos Santos. E a terceira,
por ser Senador e negro, é este que está na tribuna
neste momento.
Vou me deslocar para São Paulo para participar
do evento no dia 15, mas convido a todos para assistir
ao filme a partir do dia 17, quando ele estará em circuito
nacional. Termino dizendo que também aqui em Brasília teremos, nesta quarta-feira, a pré-estreia do filme.
Quero terminar este meu pronunciamento dizendo
que, ao longo das nossas vidas, nos dedicamos – digo
“nossas” porque me refiro a todos aqueles que militam
por essa causa – às causas dos trabalhadores, dos
aposentados e dos discriminados. Isso está na nossa
alma, no nosso coração. É com muito orgulho que levaremos sempre com a gente essa luta e essas causas.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Termino,
Srª Presidenta, neste último minuto.
Gostaria muito de um dia poder dizer: discriminação é coisa de um passado triste e que não gostaríamos nem de lembrar. Que bom seria poder dizer
que o sonho se tornou realidade. No Brasil, ninguém,
ninguém, ninguém será discriminado por motivo algum.
Viva a liberdade, a igualdade! Viva o fim da escravidão! Viva o direito de cada um viver livre, livre, livre! A
palavra liberdade, para mim, é sagrada.
Obrigado, Sra Presidenta.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, a Srª
Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Vanessa Grazziotin.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – A Mesa cumprimenta V. Exa, Senador
Paim, pelo brilhante pronunciamento.
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Somando ao pronunciamento de V. Exa, quero
aqui fazer um registro de que o Jornal do Senado hoje
apresenta um belíssimo encarte que é a reprodução do
Jornal do Senado da segunda-feira, dia 14 de maio de
1888, cuja manchete é “Assinada a Lei Áurea”, e também apresenta reprodução do comunicado enviado a
todas as comarcas para que se efetive o cumprimento
da Lei Áurea, que aboliu a escravatura. Isso tudo porque amanhã, conforme dito, estaremos comemorando
125 anos... Hoje, dia 14...
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Hoje, 13
de maio.
A SRa PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Exatamente. Dia 13 de maio, hoje. Dia
14 foi a data em que foi publicado. Hoje, comemoramos os 125 anos, que é uma data que o Brasil inteiro
precisa comemorar muito.
Tenho certeza de que, em breve – assim espero
–, V. Exª virá de fato à tribuna e todos nós poderemos
viver numa sociedade onde não haja discriminação,
seja por raça, seja por credo, seja por gênero, seja por
opção sexual, seja por qualquer tipo de discriminação.
Sem dúvida nenhuma, Senador Paim, 125 anos
depois de publicada a lei que aboliu a escravatura,
nós vivemos num País melhor, mas muito ainda temos que alcançar.
Cumprimento V. Exª pelo pronunciamento, assim
como a Mesa Diretora do Senado, como meio de comunicação, e a Diretoria de Comunicação do Senado pela
belíssima edição do Jornal do Senado no dia de hoje.
Passo a palavra, para falar no período da Liderança, como Líder do PSDB, ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Com a palavra, V. Exª, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Como Líder. Com revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srs. Senadores, não poderia deixar
de falar, neste primeiro momento do meu discurso, da
data de hoje, em que se comemora a abolição da escravidão no nosso País.
Começo por lembrar, Srª Presidente, o que dispõe a Lei nº 11.597, de 29 de novembro de 2007, que
estabelece que serão registrados, no Livro dos Heróis
da Pátria, os nomes dos brasileiros ou de grupos de
brasileiros que tenham oferecido a vida à Pátria, para
sua defesa e construção, com excepcional dedicação
e heroísmo, nomes que merecem figurar para a lembrança perene do nosso povo.
Apresento hoje à Mesa do Senado, Srª Presidente, projeto de lei que visa a inscrever nesse livro,
o Livro dos Heróis da Pátria, o nome de Luís Gonzaga
Pinto da Gama.
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Luiz Gama foi um dos personagens mais fascinantes da história do nosso País. Ele nasceu em 1830,
em Salvador, na Bahia, e era filho de uma africana livre, Luiza Mahin, que, não obstante ser livre, foi uma
das principais figuras da Revolta dos Malês. Era filho
de Luiza Mahin com um branco de origem portuguesa.
Implicada na Revolta dos Malês, Luiza Mahin foi
exilada, e seu filho Luiz foi vendido como escravo pelo
seu próprio pai e levado para o Rio de Janeiro e, em
seguida, para São Paulo.
Em São Paulo, Luiz Gama foi comprado pelo alferes Antônio Pereira Cardoso, proprietário de fazenda
no Município de Lorena, na zona de expansão do café
no Vale do Paraíba do meu Estado, e, ali, nessa casa,
ele conheceu Antonio Rodrigues do Prado Júnior, que
o ensinou a ler e a escrever.
Mantido ilegalmente na condição de escravo, pois
sua mãe, do ponto de vista legal, era livre, Luiz Gama
fugiu. Fugiu da propriedade cujo dono o escravizara
e ingressou no Exército brasileiro. Depois de alguns
anos no Exército, deu baixa, em 1854, e, em seguida,
se engajou na Força Pública de São Paulo.
Em 1850, Luiz Gama encontrou a sua verdadeira
vocação: o Direito. Matriculou-se na Faculdade do Largo de São Francisco e, por ser negro, enfrentou hostilidade de professores e alunos, mas persistiu como
ouvinte, aprendendo nas aulas da Faculdade de Direito
do Largo de São Francisco, o que viria a ser para ele
uma arma extraordinária no combate à escravidão.
Luiz Gama, na década de 60 do século XIX,
destacou-se como jornalista; colaborou em diversos
periódicos liberais, progressistas, abolicionistas; projetou-se na literatura em função dos seus poemas,
especialmente os satíricos; e tornou-se uma figura
enormemente popular na cidade de São Paulo.
Ele é conhecido como poeta expoente da segunda
geração do romantismo brasileiro, embora na época
tivesse enfrentado também, certamente em função da
cor da sua pele e do teor das suas manifestações, a
oposição dos acadêmicos conservadores.
Luiz Gama foi um dos maiores líderes do abolicionismo brasileiro e defendeu os escravos no foro, perante
a justiça, ao sustentar a ilegalidade da escravidão, uma
vez que a escravidão no Brasil – vejam a hipocrisia sob
cuja égide este País, em grande parte da sua história, foi
construído – era considerada ilegal desde 1831. Esta era
uma das condições para que a Inglaterra reconhecesse
a independência do Brasil: a decretação da ilegalidade
da escravidão. Não obstante ser ilegal, a escravidão só
foi abolida legalmente em 1888.
Pois bem, Luiz Gama sustentava, perante os
tribunais, que a escravidão era ilegal e conseguiu a liberdade de mais de 500 escravos. Além de atuar como
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tribuno no foro, Luiz Gama, em colaboração com outro grande abolicionista paulista, Antônio Bento – que
organizou, com Luiz Gama e outros abolicionistas da
faculdade de Direito, o movimento clandestino chamado “Os Caifazes” –, organizava a fuga dos escravos
que viviam nas fazendas paulistas e que, conduzidos
pelo Movimento dos Caifazes, iam encontrar refúgio
em um grande, enorme quilombo localizado em Santos, o Quilombo do Jabaquara, do qual hoje há uma
remotíssima lembrança.
Ele fundou, com Rui Barbosa, o jornal Radical
Paulistano, em 1860; liderou, em 1880, o movimento
da Mocidade Abolicionista e Republicana; foi amigo de
Rui Barbosa e Joaquim Nabuco; influenciou grandes
figuras, como Alberto Torres, Raul Pompeia, Américo
de Campos; e morreu em 1882, antes de ver concretizado o seu sonho da abolição.
O seu cortejo fúnebre, nas ruas de São Paulo,
dirigindo-se ao Cemitério da Consolação – mesmo cemitério onde estão sepultados os seus ancestrais –,
Senador Pedro Taques, pode ser comparado ao cortejo
fúnebre que levou Victor Hugo ao Panteão, na França.
Tudo que havia de mais avançado, de mais moderno,
de mais vanguardista, de mais progressista, na cidade
de São Paulo, reuniu-se para homenagear Luiz Gama.
Hoje, é nome de rua em São Paulo – eu não diria uma
rua modesta, mais rua importante no Cambuci –, mas
merece ser inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, pela
sua grandeza, pela marca que deixou na História, pelo
fato de ter se valido do Direito para combater a ilegalidade e a vergonha da escravidão.
É, nesse sentido, o projeto que estou apresentando, estou encaminhando, hoje, à Presidência do
Senado.
Ouço o aparte do Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Quero, em primeiro lugar, parabenizar o senhor por
trazer este assunto, no dia de hoje, 13 de maio – creio
que, hoje, o Senador Requião já falou também – e,
além disso, pela sua iniciativa de colocar Luiz Gama
no Livro dos Heróis. Na verdade, a gente deveria colocar todos os abolicionistas, aqueles que realmente se
destacaram, no Livro. Tenho uma proposta, colocando
Joaquim Nabuco. E creio que...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eles vão se dar bem lado a lado.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) –
Vão se dar bem.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Já foram amigos em vida.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco/PDT – DF) – Mas
o senhor lembrou uma coisa que é verdade: todos os lugares falam que a procissão fúnebre de Luiz Gama foi
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a maior que se fez até aquele tempo no Brasil e, talvez,
seja a maior até hoje, proporcionalmente à população.
Isso mostra não apenas a importância da sua figura, mas
também a oportunidade da luta pela abolição naquele
momento, seis anos antes da abolição ser concluída aqui
nesta Casa. E foi a última vez, acho, que o povo da tribuna jogou flores nos Parlamentares, quando aprovaram a
Lei Áurea. Então, parabéns! Gostaria que esse projeto
fosse analisado da maneira mais rápida possível, para
que possamos, em nome dos Gama, colocar o nome de
Luiz Gama no Livro dos Heróis, a fim de nossas crianças
saberem que ele existiu, saberem quem ele foi e, tomarem, como exemplo, um homem que soube lutar por uma
causa humanista e a favor do seu País.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Se V. Exª me der a honra, Senador
Cristovam Buarque, de compartilhar comigo a autoria desse projeto, eu, antes de protocolá-lo, passo às
mãos de V. Exª.
Senador Pedro Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Aloysio,
quero cumprimentá-lo pelo projeto e pela fala e dizer
que nós brasileiros somos useiros e vezeiros em esquecermos aqueles heróis que, em algum momento
histórico, defenderam uma causa. Quantos historiadores
nós planteamos? Quantos físicos, matemáticos, poetas? Infelizmente, guardamos a fotografia apenas de
determinados desportistas, de determinados segmentos. Nada contra! É bom que assim seja feito. Esses são
os heróis, são aqueles com quem as crianças sonham
e aos quais elas querem ser iguais. Isso mostra que
um país, um estado, uma nação que não tem heróis,
que não guarda na memória aqueles mais importantes
dos seus filhos, é um país que não se preocupa com o
passado. Ao não nos preocuparmos com o passado,
é possível que nós não tenhamos um futuro com que
todos sonhamos. Quero me associar a V. Exª e dizer
que o Luiz Gama, literato, poeta, político, jornalista,
defensor dos direitos civis, como se denominava naquele momento histórico, precisa ser lembrado, não
no nome apenas de uma rua, uma rua importante do
Cambuci, mas para que o cidadão mais simples saiba da sua existência, o que ele fez naquele momento
histórico para que nós pudéssemos chegar a este momento histórico com a sensação de que vivemos em
uma nação. Parabéns pelo discurso e pela lembrança
nesta data significativa da libertação dos escravos. V.
Exª fez referência ao fato de que, antes disso, já era
ilegal, mas nós concretizamos em 1888. E, nesse momento histórico, nós precisamos fazer uma reflexão:
a libertação dos escravos, a proibição da escravidão
gerou consequências? Quais são as consequências
hoje? E será que hoje nós ainda não teríamos uma
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forma de discriminação que nos faz ainda muito escravocratas? Lembremos que a legislação sobre cotas
foi votada recentemente nesta Casa. Lembremos que
a PEC das Domésticas foi votada recentemente nesta Casa. Lembremos que o Código Penal e a Lei das
Contravenções Penais falam ainda de vadiagem, que
são resquícios históricos...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Da escravidão.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – ... daquele momento escuro da nossa história. Parabéns
pela fala de V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço imensamente o aparte de V.
Exª, Senador Pedro Taques.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Veja V. Exª como realmente se procura
encurtar a memória que já é curta. O Hino da Proclamação da República, que é de 1889, diz o seguinte:
“Nem cremos que escravos outrora tenha havido em
tão nobre País”. Outrora era um ano antes.
Pois não, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador, não é para fazer um aparte.
Quero apenas registrar que V. Exª fala pela Liderança,
cujo tempo é bem menor e sem apartes. Entretanto,
como hoje estamos em um dia tranquilo, V. Exª continue à vontade. É um pronunciamento muito importante
neste dia também muito importante que vivemos hoje.
Apenas para cumprimentá-lo, Senador.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço a benevolência de V. Exª,
Senadora Vanessa Grazziotin, mas eu não poderia
deixar de falar também um pouco sobre a atualidade.
E a atualidade é uma atualidade preocupante.
Volto ao tema, que também já foi muitas vezes
versado pelo Senador Cristovam Buarque, que é o
tema da economia no nosso País, a situação econômica no nosso País.
Já havia ocupado a tribuna para falar da inflação por
ocasião em que foi registrado o IPCA acumulado nós últimos 12 meses, de 6,59%, ou seja, acima do teto máximo
do Conselho Monetário Nacional. Registrei também uma
crescente desconfiança da população brasileira em geral
quanto ao recuo dos preços, e não apenas os agentes
do mercado, os operadores do mercado, os empresários, mas das famílias, especialmente das famílias mais
modestas, que sentem, já hoje, dolorosamente no bolso
o aumento dos preços dos gêneros de primeira necessidade e dos serviços aos quais usualmente recorrem.

Terça-feira 14 25439

Infelizmente, o Governo não tem conseguido reagir à altura da gravidade do problema. Independentemente dos protestos de obstinação, de persistência, de
intolerância com a alta de preços que foram emitidos
pela Presidente da República, pelo Ministro Mantega, o
que eu vejo do lado do Governo é apenas o tratamento
no curto prazo, numa ótica míope, numa navegação
de cabotagem, sem enxergar o amplo horizonte e sem
traçar estratégia consistente não apenas para combater
a inflação em suas causas como também para colocar
o Brasil no rumo do crescimento.
Pois nós temos hoje a conjugação de duas situações extremamente nefastas e preocupantes: inflação
alta e Produto Interno Bruto (PIB) raquítico – pibinho.
Nós já tratamos também do rombo recorde registrado nas contas externas. Mas repiso: o déficit
mais do que dobrou no primeiro trimestre deste ano,
saltando de US$12 bilhões para US$24,9 bilhões. É o
pior resultado desde que se tem esse tipo de registro
nas contas públicas brasileiras, em 1947.
No acumulado em 12 meses, o déficit em conta
corrente somou 2,9% do PIB, e há já quem considere
que o investimento não cobrirá o buraco das contas
externas do País este ano, pois os investimentos estrangeiros que vinham financiando o déficit em transações correntes foram 11% menores que no primeiro
trimestre do ano passado.
O Ministério do Desenvolvimento divulgou recentemente que a balança comercial brasileira apresentou
déficit de R$994 milhões em abril, o pior resultado já
verificado desde meados da década de 90. E o acumulado no ano, o resultado negativo já chega a R$6,2
bilhões de dólares, outro recorde negativo.
E se olharmos a composição do nosso comércio
exterior, Senadora Vanessa Grazziotin, que é uma das
mais atuantes figuras da nossa Comissão de Relações
Exteriores, V. Exª se lembra que a cada vez que vamos
sabatinar alguém que é candidato à aprovação do Senado para assumir o posto de embaixador em algum
país, sempre recebemos uma informação, sempre,
competente e minuciosa do Itamaraty, e entre as informações está o movimento, as transações comerciais
do Brasil com aquele país. Não importa o país, qualquer que seja o país – desenvolvido, subdesenvolvido,
da África, Ásia, América Latina, Europa –, sempre a
pauta das exportações brasileiras é invariavelmente a
mesma: produtos primários.
O Brasil é grande exportador de produtos primários, e é ótimo que seja grande exportador, mas nós
não podemos esquecer que as contas externas do
Brasil refletem também um fenômeno dramático, que
é a desindustrialização do Brasil. A grande conquista
do povo brasileiro no século passado, no campo eco-
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nômico, foi a industrialização, a criação de sistema
industrial relativamente integrado em nosso País, está
sendo desmantelada, sob a égide de um partido que
se diz dos trabalhadores e que tem como sua principal figura alguém que foi líder dos trabalhadores da
indústria paulista e que está promovendo a desindustrialização do nosso País.
Há 25 anos, a indústria de transformação brasileira correspondia a 25% do PIB. Hoje, ela corresponde
a menos de 15%, e isso tem reflexo brutal na nossa
competitividade, na capacidade de inovação do nosso
País, na qualidade dos empregos que são gerados. E o
Brasil vai ficando para trás. O Brasil vai ficando para trás.
Em entrevista concedida ao Valor Econômico, o
Secretário do Tesouro, que parece que está prestes a
mudar de lugar, o Sr. Arno Augustin, em outro tema, o
tema da austeridade fiscal, anunciou que o Governo já não
assume mais nenhum compromisso com a austeridade.
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Ou seja, o Governo parece que vai
deixar de lado a meta do superávit fiscal, que é de
3,1% do PIB. Parece que vamos começar a aceitar a
criação de uma banda para cima e para baixo, para
escapar dos constrangimentos do estabelecimento do
superávit fiscal, que foi um dos pilares da recuperação
econômica e da solidez econômica que o nosso País,
por muitos anos, pôde ostentar, a partir das reformas
empreendidas por Fernando Henrique Cardoso.
O que se anuncia, segundo a expressão do jornal
O Estado de S. Paulo – e a expressão é dele, não é
minha; é de um editorialista de O Estado de S. Paulo,
geralmente comedido nas suas palavras...
(Interrupção do som.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... é o que o austero Estadão denomina
de “gandaia fiscal”.
Srª Presidente, Srs. Senadores, poderia enveredar também para a exploração deste tema, da situação
fiscal do País, em que se verifica uma queda da arrecadação, resultado da queda da atividade econômica,
mas também das políticas de desoneração, que não
se acompanham da necessária, e que seria desejável, correspondente do corte de gastos públicos. Isso
leva à deterioração também preocupante da situação
fiscal do nosso País.
A Senadora Vanessa Grazziotin, Senador, até já
me chamou a atenção, dizendo...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP) – ... que eu não posso conceder apartes falando
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pela Liderança. Mas como V. Exª vai ocupar a tribuna
logo mais, tenho certeza de que V. Exª poderá, com muito mais competência que eu, até, se aprofundar nesse
tema. E eu lamento, infelizmente, pois fui chamado...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Senador Aloysio, para não soar como discriminação...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Vamos ouvir o Senador Ataídes.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vamos ouvir o Senador Ataídes. Darei mais
cinco minutos a V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito bem. V. Exª, como sempre, é um
cavalheiro, um gentleman e um excelente colega.
Nobre Senador Ataídes.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Muito obrigado, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não que a Senadora Vanessa Grazziotin não o seja.
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) –
Muito obrigado, Presidente Jucá e nosso nobre Líder,
Senador Aloysio. Senador Aloysio, eu vejo na televisão
o Governo descrever a situação socioeconômica deste
País de uma forma tão convincente que às vezes eu
percebo que o nosso País está num céu de brigadeiro,
está navegando em águas perenes. Mas a verdade não
é essa, Senador. V. Exª, com muita sabedoria e precisão, colocou agora, na sua fala, de forma tão perfeita, a
verdade sobre os nossos números. E a contabilidade...
(Soa a campainha.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – ...
é uma coisa magnífica. É a famosa partida dobrada,
em que os números não mentem. Já dizia Itamar Franco, o nosso brilhante Itamar Franco: “Os números não
mentem”. E o quadro não é bom. Só para se ter uma
noção, em 2002, a dívida da União, Senador, era de
R$641 bilhões. Doze anos depois, essa dívida, hoje, já
ultrapassou R$2 trilhões. Veja só: R$641 bilhões; doze
anos depois, R$2 trilhões! A folha de pagamento da
União, de R$64 bilhões, hoje ultrapassou os R$210
bilhões. E agora, com esse novo Ministério, e eu não
consigo entender, captar essa ideia, uma vez que já
há um punhado de empresas, de órgãos...
(Interrupção do som.)
O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Presidente. Já incumbidos de dar esse suporte às pequenas e médias empresas.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Ataídes Oliveira (Bloco/PSDB – TO) – Mas,
resumindo, é o seguinte, Senador: desemprego é uma
preocupação enorme que eu tenho. Nós estamos hoje
com o desemprego abaixo de 6%, mas, se permanecer
a economia da forma em que se encontra, com nossos
empresários amargando prejuízos mês a mês, o resultado será um só, a demissão. Ai, sim, aí vai acender a
luz vermelha no Governo. V. Exª também falou sobre a
balança comercial, sobre nossas exportações. Menos
exportação, mais dívida, mais dívida externa. Era só
isso que eu queria colocar.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Agradeço a V. Exª o aparte.
V. Exª se refere ao que se vê na televisão. Pois
eu assisti...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... no final da semana, a programa de
propaganda do PT. Como V. Exª bem lembrou, a maravilha das maravilhas, céu de brigadeiro. Mas, logo em
seguida, veio o Jornal Nacional. E aí, o que se viu foi
inflação, o estrangulamento da nossa infraestrutura, a
violência das grandes cidades, a corrupção, enfim, os
problemas que o brasileiro enfrenta no dia a dia e que,
de alguma forma, vão se manifestar quando tivermos
diante de nós as eleições, para que o povo brasileiro
promova uma mudança de rumos com o seu voto, e
mudança de rumos em nosso País.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Aloysio Nunes Ferreira, a Srª Vanessa Grazziotin deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Romero
Jucá, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com a palavra agora, pela ordem de oradores
inscritos, o Senador Ataídes Oliveira.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, peço minha inscrição pela Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Vou inscrever V. Exª, Senador Wellington Dias,
pela Liderança do PT. V. Exª usará a palavra depois
de mim, que estou inscrito pela Liderança do PMDB,
e do Senador Cristovam Buarque, está inscrito pela
Liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Eu já estava inscrito. Está bom. Era isso.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – V. Exª já está inscrito.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Ótimo. Obrigado.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, só pegando um
gancho com a bela fala do nosso Líder Aloysio Nunes,
no Fantástico desta semana, vi que a Polícia Federal
não está mais prendendo quadrilhas de cinco, de oito,
mas quadrilhas de cem, duzentos, trezentos integrantes. Só quero saber aonde é que este País vai parar;
onde é que vai ter cadeia, se é que vão prender, para
essa gangue que rouba o dinheiro do povo.
Tenho dito que a corrupção neste País é maldita,
é perversa, mata o povo brasileiro. Gestores corruptos
são verdadeiros homicidas porque matam em série.
Matam em série. Isso é verdade! Porque quando a pessoa chega a um hospital não tem medicamentos, não
tem leitos, não tem segurança, não tem nada. Então,
essa corrupção é maldita, é perversa. Um dia espero
ver ser debelada essa coisa que mata nosso povo.
Pois bem, Presidente, na semana passada, vim a
esta tribuna para falar sobre o Regime Próprio de Previdência Social, que é uma preocupação enorme minha.
E volto hoje a esta tribuna para chamar a atenção
do nosso Ministro Garibaldi, da Previdência Social, e
alertar os mais de dez milhões de segurados que temos hoje contribuindo para o Regime Próprio de Previdência Social no Brasil.
Depois desse discurso, recebi milhares e milhares de e-mails pedindo para eu repetir este assunto,
e estou aqui exatamente para fazê-lo. Até determinei
que esse sistema de Regime Próprio de Previdência
Social é uma bomba, Senador Alvaro Dias, que, na
minha concepção, salvo melhor juízo, tem data para
explodir. Eu chego a imaginar que, a médio e longo
prazo, de cinco a dez anos, ela vai explodir neste País,
porque o sistema foi criado em 1998.
Pois bem, então, vou fazer um breve relato sobre o sistema do RPPS: o Governo Federal, abonado
pelo Congresso Nacional, para se livrar de uma profunda crise iminente, instalada na Previdência Social,
fruto da má gestão e de outros fatores, regulamentou
os chamados RPPS através da Lei nº 9.717, de 1998;
da Emenda Constitucional nº 20, de 2008; da Emenda Constitucional nº 41, de 2003 e da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Com essa regulamentação,
Estados, Municípios, o Distrito Federal e a União puderam ter o seu RPPS, ou seja, o seu Regime Próprio
de Previdência Social. Para tanto, basta que o ente
federado crie uma empresa pública para administrar
esse Regime de Previdência.
Quem pode participar desse Regime? Somente
poderão participar desse Regime os servidores públicos
titulares de cargo efetivo investidos mediante concurso
público. Atualmente, existem aproximadamente 2.300
RPPS, entes federados com o seu regime próprio,
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com uma disponibilidade financeira superior a R$120
bilhões. Essa foi a última informação que eu obtive.
Números de contribuintes, de segurados da União:
2.088.000; dos Estados e Municípios, quase 8 milhões
de contribuintes, 7.852.000. Pois bem, aqui somam
mais de 10 milhões de contribuintes.
Quanto à União, eu não me preocupo, não, porque a União tem caixa. Preocupam-me Estados e Municípios, até mesmo o Distrito Federal.
Das Contribuições.
A contribuição devida pelos segurados é de 11%
sobre os seus proventos, já a contribuição do ente federado não pode ser inferior a 11%, nem superior a 22%.
Aqui começa o grande problema, porque, antes
do Regime Geral de Previdência Social, tinha que recolher 22%. Com o advindo dessa Lei de 1998, os entes
poderiam recolher só 11%. Então, quem não quer criar
o seu regime? Esse é primeiro ponto.
Dos Repasses das Contribuições.
Os entes federados recolhem dos servidores as
suas contribuições devidas sobre a folha de pagamento
e repassam ao órgão gestor do seu RPPS imediatamente, bem como o ente federado deverá pagar sua contribuição patronal mensal de acordo com a lei vigente e
fazer sua comprovação junto à Secretaria da Previdência
Social, em até 30 dias após o encerramento bimestral.
Vejam só: eles têm que recolher, têm que pagar
e têm que prestar contas ao Ministério da Previdência Social.
Da Taxa de Administração.
Cada RPPS tem uma taxa para a mantença de
suas despesas operacionais.
Para suprir as despesas operacionais, é determinado um percentual de no máximo 2% sobre o valor
total das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao RPPS, referentes ao exercício
anterior, conforme Portaria do Ministério da Previdência
Social nº 402, de 2008.
Da Fiscalização do RPPS.
A fiscalização, orientação, supervisão, acompanhamento e auditorias diretas e indiretas dos RPPS
instituídos pelos entes federados são de inteira responsabilidade do Ministério da Previdência Social,
conforme determina o art. 9º da Lei 9.717, de 2008
Da Política de Investimentos desses fundos.
Vamos lá!
Os recursos disponíveis dos RPPS devem ser
aplicados de acordo com a Resolução n° 3.922, de
2010, do Conselho Monetário Nacional, em atendimento ao art. 6º, inciso IV, da Lei nº 9.717, de 1998,
conforme abaixo:
a) podem aplicar até 100% em renda fixa, em
títulos públicos – grau de risco dessa aplica-

Maio de 2013

ção: baixíssimo. Faço aqui um comentário, Sr.
Presidente. Eu não acredito que algum gestor
do RPPS tem a coerência, a responsabilidade
e a competência para investir com segurança e
rentabilidade esse fundo. Se tiver algum gestor,
quero parabenizá-lo.
b) Podem aplicar também em renda variável, até
30% de todos esses recursos disponíveis – grau
de risco dessa aplicação: alto e altíssimo. E aí vêm
as aplicações em fundos de ações, em bolsa de
valores, em fundo de investimento multimercado,
em fundo de investimento em participação e em
fundo de investimento imobiliário.
Aqui, Senador Alvaro, a vaca começa, ou melhor,
aqui a vaca vai para o brejo – esse é um termo “rocídico” nosso lá do interior do Tocantins.
Ou seja, o grau de risco dessas aplicações em
renda variável é alto e altíssimo, e esse dinheiro não
pode e nem deve correr riscos, uma vez que sua finalidade é assegurar os benefícios previdenciários aos
seus contribuintes. Exemplos: aplicação em bancos falidos sob intervenção e liquidação pelo Banco Central
do Brasil – isso foi verificado, e vou ler daqui a pouco.
Há milhões e milhões aplicados no Banco Santos, no
Banco Cruzeiro do Sul, no Banco BVA, em corretora
Diferencial e tantos outros.
Do parcelamento das dívidas dos entes federados com os seus RPPS.
Vejam só: retém esse recurso, apropria-se desse
recurso, usa-o para outra finalidade e não paga o seu
RPPS, o seu Regime Próprio de Previdência Social.
Aí, o Governo, que, como sempre, é muito bonzinho,
baixou uma Portaria em que diz o seguinte: “Os Estados, Municípios e Distrito Federal poderão parcelar
em até 240 meses as dívidas com RPPS acumuladas
até outubro de 2012” – conforme Portaria nº 21/2012
do Ministério da Previdência Social.
Nesse caso, já ocorreu um sério desequilíbrio
financeiro no caixa desses RPPS, uma vez que, se
esse dinheiro estivesse no caixa, estaria aplicado no
mercado financeiro, tendo a sua devida rentabilidade,
ou seja, aí já houve um desequilíbrio enorme.
Do equilíbrio financeiro dos RPPS.
O equilíbrio financeiro é a garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações dos
RPPS, em caso de exercício financeiro. Por sua vez, o
equilíbrio atuarial é a garantia de equivalência. Assim
sendo, o equilíbrio ou o desequilíbrio dos RPPS ocorre
por meio da confrontação entre ativos garantidores e
o total das provisões das receitas, em que o resultado
poderá ser superavitário ou deficitário.
Dos riscos, Presidente.
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É sabido que o Regime Geral de Previdência
Social, administrado pelo Ministério da Previdência
Social, vem, ao longo dos anos, contabilizando os
déficits sucessivos. Imaginem se os gestores dos Estados e Municípios que estão aí em situações calamitosas irão ter a competência, a responsabilidade,
salvo exceção, para administrar um regime próprio de
previdência social com tamanha complexidade. Ainda mais, os Estados e Municípios que estão, em sua
maioria quase absoluta, falidos, e seus gestores não
podem ver dinheiro público. Eles têm problema com
saúde, com segurança, com transporte, com educação
e, de repente, eles veem, no caixa do seu RPPS, R$4
bilhões, R$5 bilhões. Isso é um risco.
Exemplo: má gestão.
Há um acórdão aqui do Tribunal de Pernambuco,
mas eu quero ler antes aqui o jornal O Estado de S.
Paulo, o Estadão, do dia 22 de março de 2010: “Previdência de Municípios corre risco de falência”.
E segue a matéria:
Dos 2.207 municípios que criaram regimes
próprios de previdência para bancar as aposentadorias de seus servidores, 331 resolveram extinguir o serviço e repassá-lo ao Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
Outros 100 municípios correm o risco de ver
seus regimes falirem e mais 700 estão com
pendências no Ministério da Previdência [Social] e poderão ter o repasse das transferências voluntárias do governo federal suspenso.
Ou seja: em 2010, o Estadão já dizia que 331 já
haviam pedido a extinção; que 100 estavam em estado
de pedido de solicitação de extinção e 700 pendentes.
Hoje, o número é muito superior, e eu vou trazer,
no próximo discurso, esses números mais atualizados.
E aí, então, o Estadão continua:
A deterioração financeira desses regimes tem,
pelo menos, três explicações (dados do jornal o
Estado de São Paulo): desvio de recursos para
fins eleitorais, má administração e dificuldade
financeira do pequeno Município para sustentar os elevados custos de gestão.
Normalmente, os Municípios que decidem criar
uma estrutura para pagamento de aposentadorias estão preocupados apenas com o alívio
momentâneo nas contas públicas. Muitos Prefeitos pensam apenas no curto prazo e não têm
condições de arcar com o custo. Esse é um dos
motivos para a extinção do regime, explicou o
Secretário da Previdência Social, Sr. Helmut.
O Estadão disse isso.
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Desvio de recursos para fins eleitorais. O Estadão
deixou muito claro que é um dos fatores.
Apropriação indébita – olhem a apropriação indébita, o que também já foi dito. Alguns Prefeitos e Governadores apropriam-se desse dinheiro e não pagam
seu RPPS. Agora, então, o Governo, por intermédio da
Portaria nº 21, de 2012, deu a liberdade de parcelar
em até 240 meses.
Então, o grau de risco hoje do sistema é iminente,
não há dúvida nenhuma.
O pagamento das contribuições.
Vejam só: é sabido que só se pode apropriar-se
de 2% de toda essa arrecadação para a sua mantença,
para os seus custos operacionais. E há um acórdão do
Tribunal de Contas do Mato Grosso, de julho 2009, em
que o Tribunal diz que foram apropriados 4...
(Interrupção do som.)
A situação geral do sistema hoje.
Conforme dados do Ministério da Previdência
Social, o número de RPPS, instituído entre os Estados
e Municípios, supera os dois mil.
E repito: 100 estão em processo de extinção; 300
já foram extintos; e R$ 700 estão irregulares. Esse fato
acarreta não só insegurança jurídica, como também
insegurança financeira. A responsabilidade – e, agora,
é o mais interessante –, ou seja, a bomba estourou,
não há dinheiro no caixa, a fila de segurados está ali
para requerer a sua devida aposentadoria. De quem é
essa responsabilidade? Do Governo Federal? Eu digo:
a responsabilidade é dos próprios Entes Federados, a
responsabilidade é dos Municípios, dos Estados. Agora,
se os Estados estão quebrados, o que vai acontecer
com esses segurados? O que eles vão fazer com esse
sonho de longa data?
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Vão ter de continuar trabalhando, porque os Estados
não têm como pagar; não têm como recorrer ao Regime
Geral de Previdência Social, porque o Regime Geral
de Previdência Social já saiu fora, já deixou a batata
quente na mão dos Entes Federados.
Essa bomba é de inteira responsabilidade dos
Entes Federados, conforme art. 2º, §1º, da Lei 9.717,
de 1998.
Esses entes estão literalmente doentes! Os Estados e Municípios estão falidos, quebrados, não tendo
a mínima condição de arcar com os prejuízos decorrentes da administração anterior.
Solução.
Sr. Presidente, já estou tomando as providências
para a solução, para a elaboração de um projeto de
lei que regularize isso, principalmente nessa questão
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de desvio de dinheiro, essa parte de aplicação desses recursos. Isso é gravíssimo! Trinta por cento em
renda variável é gravíssimo! Esse não repasse, esse
recolhimento, nós temos de corrigir.
Outro detalhe muito importante que a Lei nº 9.717
colocou é que os Entes Federados podem pagar 11%,
não mais os 22%. Só aí há um desequilíbrio muito grande! Então, esse projeto corrige esses fatores.
Também pretendo, Sr. Presidente, fazer audiências; nós temos de buscar audiências. Eu preciso
aprofundar mais esse tema, porque são 10 milhões de
segurados hoje. Se continuar assim...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... daqui a cinco, dez anos, não tenho dúvida nenhuma, esse pessoal vai ficar literalmente na mão. Interessante que a dívida, hoje, de Estados e Municípios
chega a R$40 bilhões.
E, terminando, então, Presidente, eu peço aos senhores segurados, encarecidamente, que fiscalizem o
seu regime próprio de Previdência Social. É um dever
também seu, segurado. Faça isso, antes da sua decepção.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Eu gostaria de registrar a presença, em plenário, da Srª Gisele Nunes, esposa do Senador Aloysio
Nunes, junto com o Sr. O’donnel McDale e diversos
cidadãos americanos que participam da nossa sessão.
Sejam todos bem-vindos! Welcome!
Eu gostaria de pedir ao Senador Ataídes que
presida os trabalhos.
Eu concederei a palavra, agora, ao Senador Alvaro Dias, por cinco minutos, para uma breve comunicação. Logo após, eu falarei, pela Liderança também,
por cinco minutos.
Assim, mais uma vez, peço ao Senador Ataídes
que presida a sessão.
O Sr. Romero Jucá, 2º Vice-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ataídes Oliveira.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Ataídes, Srs. Senadores, Srªs
Senadoras, ao ver o Senador Wellington Dias, que é do
Piauí, lembrei-me de uma grande figura que o Paraná
ganhou do seu Estado, do Piauí: o médico Dalton Paranaguá, que foi secretário de saúde e prefeito de Londrina.
O médico Dalton Paranaguá repetia incansavelmente: “A saúde do povo é a suprema lei”. Foi médico
e secretário da saúde do Estado, e, nas paredes da
Secretaria de Saúde do Paraná, até hoje, está esta
frase verdadeira: “A saúde do povo é a suprema lei”.
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Faço referência a Dalton Paranaguá para trazer
à tribuna minha opinião sobre o que se anunciou, recentemente, no cardápio de um almoço entre o Ministro Patriota, das Relações Exteriores, e o seu colega
de Cuba, Bruno Rodrigues: a contratação de seis mil
médicos cubanos para trabalhar no Brasil.
Imediatamente, o Conselho Federal de Medicina
reagiu a essa iniciativa do nosso governo e, em nota,
condenou “veementemente a entrada de médicos estrangeiros ou de brasileiros que obtiveram diplomas em
cursos no exterior e que não tiveram a sua respectiva
revalidação como solução para a cobertura assistencial nas áreas de difícil provimento”.
O Conselho Federal de Medicina não aceita essa
providência como solução. Destaca que “medidas nesse
sentido ferem a lei, configuram uma pseudoassistência,
com maiores riscos para a população, e, por isso, além
de temporárias, são temerárias, por se caracterizarem
como programas político-eleitorais”.
É procedente a preocupação manifesta pelo Conselho: “Se a Constituição Federal não estipulou cidadãos de segunda categoria, então, o País não pode
permitir que tais segmentos sejam atendidos por pessoas cuja formação profissional suscita dúvidas com
respeito a sua qualidade técnica e ética”.
O Conselho sustenta que “ao contrário do que
asseguram os defensores dessa proposta, estudos
indicam que os médicos estrangeiros tendem a migrar para os grandes centros a médio e longo prazo”.
No entendimento do Conselho, a criação de uma
carreira de Estado para o médico do SUS – com ênfase
na atenção primária, com a previsão de infraestrutura
e de condições de trabalho adequadas – asseguraria
a presença de médicos e um efetivo atendimento nas
áreas distantes e nas periferias dos grandes centros.
Ressalto: nos últimos três anos, os médicos estrangeiros que realizaram o teste de validação de diploma apresentaram um índice de reprovação de 99%,
segundo dados do Ministério da Educação. Portanto,
99%! É quase que a totalidade de reprovação. É um
índice preocupante. Se olharmos para o interesse da população brasileira, é um índice extremamente perigoso.
A “solução mágica” encontrada pelo governo – a
contratação de seis...
(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
mil médicos cubanos – é uma decisão temerária e
que expõe a saúde da população a risco potencial. E
acrescento: dados do Conselho Federal de Medicina
mostram que 40% dos médicos registrados nos CRMs
do País não têm residência médica. Isso compromete,
seriamente, a formação acadêmica.

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Nos dois últimos anos, 12 mil médicos recém-formados não entraram em vagas de residência médica por ausência de vagas.
Concluo, Presidente: a população brasileira necessita de cobertura assistencial nas áreas de difícil
provimento. Ninguém questiona! Mas precisam ser
médicos qualificados.
Os critérios para a revalidação de diplomas estrangeiros de Medicina vão continuar rígidos. É o que
decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar
um recurso da Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul (UFMS), na última quarta-feira, contra uma sentença
que beneficiava um profissional graduado na Bolívia.
A decisão ocorreu na mesma semana que o governo brasileiro anunciou a intenção de trazer seis mil
médicos cubanos para trabalhar em áreas carentes.
A proposta recebeu ferrenhas críticas de entidades da
categoria, principalmente por existir a possibilidade de
que os estrangeiros não tenham a necessidade de revalidar os seus diplomas.
A posição do Conselho de Medicina de que os
médicos cubanos podem ser mal preparados se baseia na baixa taxa de aprovação desses profissionais
no exame de revalidação de diploma de medicina. De
182 profissionais cubanos inscritos no teste, apenas
20 acabaram sendo aprovados.
Portanto, Sr. Presidente, trago esta preocupação,
que não é só nossa, é do Conselho de Medicina e,
certamente, de toda a população brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Agradeço, Senador Alvaro.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
em permuta com a Senadora Vanessa Grazziotin,
pela Liderança.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, quero agradecer à Senadora
Vanessa Grazziotin, uma vez que tenho um compromisso agora, fora da Casa, e pedi a palavra, rapidamente, para fazer um registro que já foi feito aqui por
outros Senadores – o Senador Paulo Paim já falou,
assim como o Senador Aloysio Nunes, diversos Senadores e Senadoras já se manifestaram –, mas eu
gostaria também de somar a minha voz a esse dia tão
importante, o dia 13 de maio, que celebra a Abolição
da Escravatura, um marco na história do nosso País.
A Abolição da Escravatura ocorreu de forma rápida,
com a tramitação na Câmara e no Senado de um Projeto de Lei nº 1. Um projeto de lei, extremamente simples,
que dispunha, em seu art. 1º: “É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil”. E um art. 2º
estabelecia: “Revogam-se as disposições em contrário”.
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Com dois parágrafos simples, mudou-se a vida
de um país. E temos evoluído ao longo desse tempo.
Eu gostaria de fazer o registro, vindo aos tempos
atuais, das conquistas que tivemos nos últimos anos,
como a Lei de Cotas, como o Estatuto da Igualdade
Racial, como os dispositivos dos programas sociais
implementados pelo Governo Federal; enfim, caminhos
construídos para democratizar o acesso à educação –
e aqui está o Senador Cristovam Buarque, um baluarte
na luta a favor da educação no País. E não há forma
melhor de se construir a igualdade do que se dar uma
educação igual, do que se dar a oportunidade a todos.
E tivemos, então, o Pronatec, ProUni, bem como vários programas, mas temos que avançar ainda mais.
O dia de hoje é para comemorar a libertação
dos escravos, mas é um dia também de reflexão para
que tenhamos condições de discutir caminhos para
libertar a sociedade na sua plenitude, com educação
de qualidade, com saúde de qualidade, com trabalho
melhor, com formação técnica. É uma luta contínua,
que começou com a Independência do País, avançou
com a República, avançou com a Lei Áurea, avançou
com diversos movimentos e a Constituição do País,
mas que precisa ser renovado a todo o momento.
Então, gostaria de, aproveitando a oportunidade
de hoje, comemorar esse fato histórico e reafirmar o
nosso compromisso com a igualdade em nosso País,
com a fraternidade, com a liberdade, com os princípios que são universais e que podem indicar o acerto dos avanços últimos que conseguimos. E estão aí
os resultados da Lei de Cotas, mostrando que foi um
acerto, porque a aferição dos exames mostra que
aqueles que estão ingressando por intermédio dessa
lei, praticamente, estão em pé de igualdade nas avaliações feitas nas universidades. Esses instrumentos
são importantes para construirmos a igualdade, que
foi buscada aqui com a Abolição da Escravatura.
Fica aqui o meu registro, nesta data importante
para comemoração, mas, principalmente, Presidente
Ataídes, para reflexões do Brasil que queremos, do
que já conseguimos, que foi muito, mas do muito que
ainda precisamos avançar. Vamos avançar com democracia Vamos avançar com formação educacional!
Vamos avançar, efetivamente, fazendo a revolução
educacional que o Brasil precisa fazer.
Quero registrar o nosso compromisso com a
educação, com a formação e com a liberdade do povo
brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Pois bem, Senador.
Concedo a palavra à Senadora Vanessa Grazziotin, pelo PCdoB da Amazônia.
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senador Ataídes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, companheiros e
companheiras, apesar de já ter feito isto brevemente
enquanto conduzia os trabalhos desta Casa na tarde
de hoje, eu também não poderia deixar de citar, neste momento, da tribuna, a importância desta data, 13
de maio de 2013, quando comemoramos os 125 anos
da Lei Áurea, a lei que trouxe a abolição dos escravos
em nosso País.
Sr. Presidente, eu também entendo que nós precisamos avançar, avançar muito. Quero repetir aqui
as palavras finais do Senador Paim, o único Senador
negro nesta Casa, que se disse esperançoso de um
dia vir a esta tribuna para anunciar ou de ouvir alguém
anunciando desta tribuna que não há mais qualquer
tipo de discriminação no País.
Apesar do muito que temos que caminhar, que temos que avançar... Um exemplo já foi dado aqui. Como
pode o Parlamento, o Senado Federal, o Senado da
República Federativa do Brasil, que possui 81 Senadores e Senadoras, ter somente um negro ou somente oito mulheres? Esse não é o espelho da sociedade
brasileira. Então, isso é um indicador de como o Brasil
precisa avançar em alguns setores, principalmente na
política, Sr. Presidente.
Outro exemplo que eu poderia dar é a questão
das empregadas domésticas. Muitos de nós comemoramos porque aprovamos, recentemente, a emenda
constitucional que garante a elas todos os direitos que
têm os demais trabalhadores brasileiros, uma reivindicação de décadas e décadas. Empregada doméstica
é tratada como trabalhadora, ou trabalhador, de segunda categoria. Nesse segmento, mais de 90% dos
trabalhadores e das trabalhadoras são mulheres, e
mulheres negras, uma parcela muito importante, significativa, nesse meio. São indicadores que apontam
que precisamos avançar muito no País.
Entretanto, Sr. Presidente, na última década,
principalmente, ou nos últimos 20 anos, o Brasil teve
avanços importantes, significativos – vou citar apenas
dois setores – na renda e na educação.
Quanto à renda, Sr. Presidente, os estudos da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, a quem está vinculado o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, que também
trabalha na pesquisa de questões sociais, mostram
que a renda da população parda e preta cresceu muito no Brasil. Os estudos mostram que, em 2001, 31%
da população preta e parda estava na classe média e
que, dez anos depois, em 2011, era 51% da população. Um avanço importante, um avanço significativo.
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Na área da educação, os dados também são extremamente positivos. A participação de brasileiros e
de brasileiras que se autodeclaram pretos ou pardos
no ensino superior cresceu muito, dobrou nos últimos
dez anos, saltando de 19% para 38%, quase 40%.
São indicadores importantes, Sr. Presidente, que,
repito, precisam melhorar. Mas não tenho dúvida alguma de que, apesar de todos os problemas, da crise
econômica por que passa o mundo, tem havido um
grande esforço, sobretudo, do Governo para procurar
fazer com que esse crescimento econômico, com que
esse desenvolvimento venha, mas venha, necessariamente, com distribuição da renda.
Aí a polêmica está instalada, porque muitos dizem que o salário é o principal responsável pela inflação do País. Não é o salário. Os dados mostram que,
se há um segmento responsável pela inflação, esse
segmento é o da alimentação, que não está sujeito a
qualquer regra ou a qualquer decisão da área econômica; está sujeito, sim, a questões climáticas. V. Exª,
que vem de um Estado eminentemente produtor, sabe
perfeitamente disso.
Então, creio que se deve à política, que aprovamos no Senado, de valorização do salário mínimo, de
aumento do poder aquisitivo dos mais humildes deste País, à política de distribuição de renda, da Renda
Mínima, do Brasil Carinhoso, enfim, a um conjunto de
medidas sociais.
Agora mesmo, o MEC anunciou a concessão
de mais um programa social para jovens estudantes
brasileiros cuja renda familiar mensal não ultrapasse
R$1.500,00 e que estudem em cursos cuja carga horária seja superior a cinco horas diárias.
Eles poderão acessar uma bolsa, desta vez denominada Bolsa Permanência, de R$400,00 para poderem seguir fazendo o curso de Medicina, o curso
de Farmácia, de Bioquímica, de Engenharia, aqueles
cursos cuja carga horária é bem maior do que a de outros cursos. Essa bolsa de R$400,00 é para o conjunto
dos estudantes que, repito, além do critério de renda,
estejam inseridos nas quotas, não só na de negros,
mas também na social, daqueles que estudaram em
escolas públicas. Quando forem índios ou negros, que
vivem em quilombos, a Bolsa Permanência aumenta
de R$400,00 para R$900,00. Este é o momento importante do nosso País que quero destacar.
Mas, Sr. Presidente, venho à tribuna também
porque, hoje, muito cedo, concedi uma entrevista para
a Rádio Senado e foi com muita alegria que ontem,
quando comemoramos o Dia das Mães, eu li uma bela
matéria, publicada no jornal Correio Braziliense, jornal
da Capital Federal, tratando dos soldados da borracha.
A matéria trata o assunto com muita responsabilida-
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de e mostra, de fato, a importância das reivindicações
desses senhores, pessoas com idade já muito avançada, que foram muito importantes não só na história do
Brasil, mas do mundo inteiro, principalmente no que
diz respeito ao esforço dos aliados durante a Segunda
Guerra Mundial.
O título da matéria publicada no Correio Braziliense de ontem é “Soldados da borracha na OEA”, na
Organização dos Estados Americanos. Essa matéria,
de autoria dos repórteres Renata Mariz e Edson Luiz,
demonstra o quanto tem sido negativa para esse conjunto de brasileiros que vivem na Amazônia, na sua
grande maioria ainda na Amazônia brasileira, sobretudo
no meu querido Estado do Amazonas e nos Estados
de Rondônia e do Acre, principalmente – há aqueles
que vivem no Pará e no Amapá, mas grande parte
deles vive no Acre, em Rondônia e no Amazonas –,
a paralisia do Congresso Nacional, especialmente da
Câmara dos Deputados, o quanto isso tem repercutido de forma negativa para os soldados da borracha.
Refiro-me ao Projeto de Emenda à Constituição
nº 556, de 2002, um projeto de emenda constitucional
de minha autoria, que este ano completa 11 anos de
tramitação na Câmara dos Deputados, sem que tenha
havido, até agora, um desfecho, espero importante,
para os trabalhadores soldados da borracha.
A PEC é conhecida como PEC do Soldado da
Borracha e corrige uma injustiça com os milhares de
seringueiros que foram levados à Amazônia com a finalidade de produzir borracha para abastecer a indústria bélica norte-americana, principalmente durante o
período da guerra.
Todos sabem que lá, no final do século XIX, em
1890, o Brasil tinha como principal elemento da sua
pauta de exportação o látex, a borracha, além de outros produtos oriundos do extrativismo, como a castanha, a juta, a malva. Mas a borracha era o principal
produto. Ela chegou a representar, num determinado
momento, 40% das nossas exportações. Somente o
Estado do Amazonas participava com 25% do total das
exportações brasileiras. Não era à toa que, naquele
período, naquela época, a cidade de Manaus era conhecida como a Paris dos Trópicos. Para a gente, ficaram algumas boas lembranças do passado e alguns
monumentos belíssimos, como o Teatro Amazonas,
sem dúvida nenhuma um dos mais belos teatros que
esta Nação possui. Todo ele veio de fora, da Europa.
Não há nada ali, a não ser, obviamente, o pau-brasil,
a madeira utilizada, que não tenha vindo da Europa.
Então, aquela foi a herança do período áureo da borracha, como nós conhecemos. Manaus foi a primeira
cidade a ter energia elétrica, a ter uma universidade,
a ter bonde. Mas, com a biopirataria da Malásia, que
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passou a plantar e produzir a borracha de forma mais
eficiente que o Brasil após levar embora essa planta
que era genuinamente nossa, que não havia em nenhum rincão do mundo, apenas no Brasil, veio a crise,
a debacle da borracha.
Como a Malásia não estava do lado dos aliados à
época, foi necessário um grande esforço, e o Presidente
da República da época publicou um decreto chamando... Senador Pedro Taques, havia dois decretos: um
chamava jovens brasileiros para se alistarem e irem
para o front de guerra e o outro chamava brasileiros
para irem não ao front de guerra, mas à Amazônia, num
esforço da extração da borracha. Inclusive, recursos
internacionais chegaram ao Brasil, porque eles eram
alistados, recebiam proventos, uniformes, colocações
– que é como chamam até hoje – dentro dos seringais.
Eles foram para lá e receberam um monte de
promessas, entre elas a de que teriam um tratamento
igual ao dado aos combatentes de guerra.
Estima-se que, durante a guerra, morreram 30 mil
brasileiros que foram à Amazônia. Não por arma de
fogo ou por bomba, mas em decorrência de malária,
de picadas de cobra, de uma série de adversidades
que a floresta impõe àqueles que dela não fazem parte
naturalmente, a quem não conhece nem domina seus
segredos, algo que o amazônida domina plenamente.
Então, essa proposta de que falo, Sr. Presidente, a PEC nº 556, de 2002, de minha autoria, iguala
a situação dos soldados da borracha à situação dos
ex-combatentes de guerra, os pracinhas.
Concedo um aparte, Senador Taques, a V. Exª.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senadora Vanessa, quero me associar a V. Exª nessa preocupação. Nos Estados do Centro-Oeste, do Sudeste
e do Sul, poucos se lembram dos soldados da borracha. Eu, como Procurador da República, quando oficiei
nos Estados do Acre e Rondônia, vi a grande penúria
desses cidadãos brasileiros que lá se encontram. Isso
inclui a questão previdenciária, pois eles estão ali e até
hoje não se resolveu a situação previdenciária desses
brasileiros que foram para lá nesse chamado esforço
de guerra. Parabéns a V. Exª por agitar esse tema que
é de suma importância.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Eu é que agradeço.
Eu me referi aqui a uma importante matéria publicada no Correio Braziliense que dá conta da ida de
uma delegação de soldados da borracha, homens com
mais de 80 anos de idade, a Washington, no mês de
março passado. Eles foram a Washington para terem um
encontro com representantes da Comissão de Direitos
Humanos da Organização dos Estados Americanos e
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pedir-lhes apoio. Lá, estiveram com a Ministra de Direitos Humanos, com quem estivemos inúmeras vezes.
Quero destacar aqui que há muitos anos nós
negociamos, inclusive com o Poder Executivo, a aprovação dessa emenda constitucional, para que se faça
justiça. Digo com muita tristeza que, na época em que
começamos a luta, eram aproximadamente 18 mil ex-soldados da borracha.
Não podemos confundir o seringueiro com o
soldado da borracha. Soldado da borracha foi aquele
mobilizado, em sua grande maioria no Nordeste, especialmente no Estado do Ceará, para esse esforço
na Amazônia.
Não estamos falando de seringueiros;estamos
falando de soldados da borracha, aqueles que têm
documentos em que está comprovado e que hoje já
recebem uma pensão. Mas é uma pensão muito baixa,
em torno de mil trezentos e poucos reais. Muito baixa
se comparada à dos ex-pracinhas de guerra.
Na época eram de 16 a 18 mil, Senador Pedro
Taques; hoje há algo em torno de 7 mil vivos. O Presidente do sindicato lá do meu Estado, o Amazonas,
faleceu durante a luta. Muitos dos líderes dessa luta
estão falecendo.
Então, o que nós queremos, e o Ministro Gilberto Carvalho tem sido... Foi criado há pouco tempo um
grupo de trabalho, no âmbito da Secretaria-Geral da
Presidência da República, sob o comando do Ministro
Gilberto Carvalho, para fazer um estudo dos impactos.
Sem dúvida nenhuma, a gente precisa desse apoio.
Agora, independente do apoio do Poder Executivo, a Câmara, assim como o Senado, é o Parlamento
brasileiro. E o Parlamento brasileiro tem que se sensibilizar em relação a essa matéria. Precisa pautar e
votar, para sabermos qual será o prejuízo que traremos às finanças brasileiras aumentando de R$1.356
para R$4.500 a situação e a condição desses homens.
Repito, é um direito que eles têm por lei, porque não
foram para a Amazônia por conta própria; foram à Amazônia porque atenderam a chamamento do Governo
Federal através de um decreto, porque receberam do
Governo Federal todas as promessas de que teriam
tratamento igual ao dos homens brasileiros que estavam sendo mobilizados para a Europa, para atuar no
front de guerra. Mas, infelizmente, até agora eles não
conseguiram esse direito.
Sr. Presidente, destacando o fato de que todos
eles têm mais de 80 anos de idade hoje, quero citar
como exemplo o Sr. Josino Pequeno de Melo, um ex-soldado da borracha que cortou seringa a sua vida
toda. Chegou jovem à Amazônia e mudou para o seringal de Ituxi, no Estado do Amazonas. De 1942 até
o final de Segunda Guerra, em 1945, ele ensinou os
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arigós que chegavam a colher o látex também, a dividir
e a defumar a seringa.
Com saudosismo, o Sr. Josino lembra detalhes
da época, inclusive do sofrimento dos arigós, que era
como os nordestinos eram chamados. Durante os
anos árduos de trabalho, o Sr. Josino foi picado por
um mosquito que desencadeou uma doença rara que
persiste até o dia de hoje. O Sr. Josino tenta desesperadamente, além do tratamento para a sua doença,
que não é barato, a busca por justiça, pela aprovação
da referida emenda constitucional.
Quero ler alguns trechos... O fato é que hoje nós
temos algo em torno de 7 mil ex-combatentes da selva – é assim que eles se denominam – vivos. E eles,
repito, reivindicam as promessas que lhes foram feitas
há 70 anos para que eles pudessem ir.
A floresta não é fácil, Sr. Presidente. Sair lá do
sertão do Nordeste brasileiro para viver em uma área
completamente diferente... É uma mata, mata fechada.
E não é viver na cidade, não; é viver dentro do seringal
para acordar às 3 horas da manhã e sair com uma poronga na cabeça, que é onde se acende a lamparina
para iluminar. Eles saem para fazer o corte e recolher
a borracha antes de o dia clarear. É esse o trabalho
do seringueiro, que anda quilômetros e quilômetros a
fio. É assim que se dava o trabalho dessas pessoas.
Eles estiveram, no último mês de março, na OEA.
Dessa reunião que tiveram em Washington, participaram representantes do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República. E foram lá em busca de
apoio...
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – ...para que se chegue a um acordo. A principal
reivindicação, repito, é a equiparação deles com os
ex-combatentes de guerra.
E é bom que se diga que, nesse período, nós
conseguimos aprovar duas leis importantes: uma que
reconhece o soldado da borracha, porque determina
o Dia Nacional do Soldado da Borracha; e outra que
inscreve no livro dos herois da Pátria os soldados da
borracha. Um projeto é de minha autoria, aprovado e
sancionado e outro projeto, de autoria da Deputada
Perpétua Almeida, do Estado do Acre, aprovado e
sancionado também. Em uma belíssima solenidade
no ano passado, foi feita a inscrição dessas pessoas
importantes no livro dos herois da Pátria. E eu digo
herois da Pátria porque eles foram importantes não
só na extração da borracha, mas também porque,
num momento delicado para o mundo, eles ajudaram
a ocupar a Amazônia.
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Veja V. Exª, Senador, lá na nossa região, todos
nós, de uma forma ou de outra, estamos entrelaçados
com os soldados da borracha. Eu cheguei ao Amazonas
muito jovem. Meu pai, com a família, nós fomos morar na cidade de Manaus. Eu nasci no sul do País, no
Estado de Santa Catarina, mas minha filha se chama
Grazziotin, que é o meu sobrenome, Bezerra.
Bezerra é um sobrenome que vem lá do Nordeste brasileiro. Também um membro da família do meu
marido, nordestino, do Ceará, foi para o Amazonas trabalhar como soldado da borracha. E hoje lá estamos
nós, eu com uma filha amazonense, que também tem
laços e sangue não só do povo de lá, dos indígenas,
dos migrantes europeus, mas também dos migrantes
nordestinos que foram para lá trabalhar como soldados da borracha.
Bezerra talvez seja, ao lado de Silva, um dos sobrenomes mais populares que existem no nosso País,
sobretudo no Nordeste brasileiro.
Essa é apenas uma amostra do quanto essa luta
é importante para todos nós, de como essa luta, Senador Taques – V. Exª tem razão –, dos soldados da
borracha é uma luta de todos nós, não somente deles,
das suas esposas, das suas famílias. É uma luta nossa.
Eu espero que, a partir de agora... E hoje mesmo
tive contato com a Secretaria da Presidência da República, com o Ministério de Direitos Humanos, que,
em breve, concluirá o trabalho dessa equipe. Mas o
que nós precisamos é aprovar, sem dúvida nenhuma,
essa emenda constitucional, porque, repito, só quem
conversa com um soldado da borracha sente na pele
o sofrimento e a esperança que eles nutrem em ver
essa proposta aprovada.
Eles não são muitos, mas estão espalhados em
todos os lugares, seja pelos netos, pelos sobrinhos,
pelos primos ou até mesmo pelos conhecidos. São
Estados, é uma região toda mobilizada a favor desse
projeto importante.
Então quero dizer que espero que em breve possa
retornar a esta tribuna, Senador Ataídes, para falar da
boa notícia do destravamento dessa PEC na Câmara.
Só para concluir, quero dizer que a comissão
especial foi formada, já concluiu os seus trabalhos,
a matéria está pronta para ser votada no plenário da
Câmara dos Deputados e, a partir daí, seguir para esta
Casa, o Senado Federal.
O meu partido, o PCdoB, tem sido um partido que,
em todas as reuniões de líderes, tem colocado essa
matéria como prioridade, mas infelizmente, enquanto
os grandes partidos não abraçarem também como
sua própria prioridade, nós não conseguiremos levar
a matéria a termo e votar para dar essa alegria não só
para os soldados da borracha, mas para o Brasil inteiro.
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Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Obrigado, Senadora Vanessa Grazziotin.
Pela liderança do PDT, concedo a palavra ao ínclito Senador Cristovam Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Srs.
Senadores, Srªs Senadoras, Sr. Presidente, a direção
da imprensa do Senado produziu hoje um documento
que eu creio que merece os parabéns, porque é um
excelente documento. A verdade é que já foi feito um
muito parecido em 2008, quando do 120º aniversário
da abolição. Agora, no 125º, eles repetem. É o Jornal
do Senado, Senador Ataídes, mas como se fosse do
dia 14 de maio de 1888. Eles retomaram jornais da
época e fizeram este jornal agora.
E é um jornal que merece que a gente faça algumas análises; aprendermos nós, aqui do Senado,
com o que aconteceu naqueles dias. Primeiro, é saber
que, no dia 4 de maio, a Princesa Isabel mandou o que
se chama o Discurso do Trono para cá. No Discurso
do Trono, no dia 4 de maio, ela falava que era preciso
resolver o problema do trabalho servil, que era a maneira eufemística de falar “escravidão.” No dia 8, ela
já mandou o projeto de lei. No dia 13, um domingo, foi
assinado aqui no Senado e, nesse mesmo dia, à tarde,
foi sancionado pela Presidente.
Quais são as lições? A primeira lição é que quando há uma necessidade realmente histórica no País,
com uma mobilização social forte e lideranças aqui
dentro, sobretudo a de Joaquim Nabuco, na Câmara, é possível fazer as coisas rapidamente. Segundo,
que uma Princesa em exercício no cargo não precisa
pedir licença ao titular, que era seu pai, para assinar
a lei. Dom Pedro II só veio saber da Lei Áurea, Senador Wellington, tempos depois, porque ele estava
na Europa. E naquela época não havia facilidades de
comunicação. Ela estava como Presidente e tomou a
decisão de sancionar a lei.
Mas havia outras coisas. Por exemplo: apenas
dois Senadores se manifestaram contra a proposta.
A lição é boa, porque de vez em quando a gente vota
aqui de uma maneira irresponsável, pensando que ninguém nunca vai cobrar os votos errados. Mas um dia a
história cobra. Por exemplo: um Senador, o Barão de
Cotegipe, votou contra a abolição. Ele disse que a lei
reconhecia como propriedade, em matéria tributável,
o escravo. Por isso não havia que se falar em abolição. O outro Senador, Paulino de Souza, disse: “Medida arriscadíssima para a ordem social e econômica
da nação.” Coisa, aliás, que ninguém disse com tanta
ênfase, mas chegou a suscitar na hora de aprovarmos
aqui a PEC das Domésticas. Muita gente disse que
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ia trazer o caos, uma dificuldade. Essa foi a primeira
coisa. Falo de dois Senadores, mas nove Deputados
votaram contra a abolição. Seus nomes estão registrados na história.
Uma outra lição que a gente precisa realmente
ter é a de como, na hora de fazer a medida acontecer,
o Brasil vai tão devagar. A Lei Áurea, a gente comemora. Aliás, é preciso lembrar que foi a última vez em que
jogaram flores em senadores, das tribunas. Os senadores iam saindo, em direção ao paço, onde a Princesa
esperava para sancionar a lei, e o povo jogava flores.
Nunca mais houve isso, que eu saiba. É uma lição boa
saber como o povo reconhece o nosso trabalho na hora
certa. Mas foi um processo muito lento, não só porque
levou 400 anos, mas porque passou por uma lei que
proibia o tráfico, que não funcionou, depois, outra lei
que proibia o tráfico, depois a Lei do Ventre Livre, depois a Lei do Sexagenário, até que se chegou à Lei
Áurea, quando já não tinha mais quase jeito.
Uma outra lição é sabermos – além de que é
possível fazer rápido – que alguns nomes ficam na
história para sempre. Vou ler apenas o nome dos sete
que estão nesse jornal: Joaquim Nabuco, Rui Barbosa
e Castro Alves, brancos, abolicionistas; André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama e Tobias Barreto,
negros ou mulatos, também abolicionstas, que levaram
adiante essa luta social, política e econômica com uma
campanha nacional que levou ao fim da escravidão.
Quero chamar a atenção também de como alguns
Estados saíam na frente. O Ceará fez a abolição quatro
anos antes do Brasil. E fez a abolição de uma maneira muito interessante: um dono de escravos alforriou
os seus e procurou os vizinhos para que fizessem o
mesmo. Eles disseram: “Não tem problema. Compre
os nossos escravos que a gente os liberta.” Ele disse:
“Eu compro, se vocês prometerem que não os substituirão por outros escravos.”
Foi em busca de dinheiro e comprou os escravos. E, de fato, naquela pequeníssima cidade – que
tive o prazer de visitar só para ver e ter o sentimento
– chamada Aracati, que hoje se chama Redenção, a
escravidão foi abolida quatro anos antes de 1888. Mas
ali já havia um movimento.
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Os jangadeiros se negavam a transportar escravos, e o Exército se negava a recolher e perseguir
escravos fugidios.
Estou terminando, Senador.
Quero discutir agora a lição de que precisamos,
a lição de que nós não completamos a abolição, Senador Ataídes. Nós não a completamos! A escravidão
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continua sob outras formas. Já não se pode vender,
pode-se abandonar. Você não pode vender o escravo,
mas pode abandonar os trabalhadores de maneira irresponsável, leviana, porque eles são livres, inclusive
para morrer de fome.
É preciso lembrar que essa incompletude da
abolição tem origem já em 1888. Aqui, no jornal, há
uma reconstituição escrita – agora, é verdade – em
que se diz:
Ao longo da luta pela abolição foram discutidas
propostas nesse sentido [no sentido de completar a abolição], como a criação de colônias
agrícolas para os libertos, a desapropriação
de terras não exploradas e o desenvolvimento
da agricultura. É mister que se estudem ainda
outras formas de reparação [aos ex-escravos],
como oportunidade de emprego na cidade e
acesso à educação, conferindo dignidade ao
indivíduo [ao ex-escravo].
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT – DF)
– Isso se dizia em 1888. Na verdade, Joaquim Nabuco
o dizia até antes, e, até hoje, a gente não o fez! Até
hoje, não fizemos, Senador Pedro Taques, a reforma
agrária, que era fundamental para que a abolição fosse completada. Ainda menos, não demos o passo da
educação das crianças filhas dos ex-escravos, de seus
descendentes e dos pobres de hoje.
Dez milhões de brasileiros são escravos do analfabetismo. Uma pessoa que não sabe ler, no mundo
moderno, é escrava. Ela é escrava da sua incapacidade
de saber o que os signos indicam; ela é escrava, por
exemplo, por não ver escrito “perigo” e caminhar por
onde não deve; ela é escrava, por exemplo, por tomar
um remédio, sem saber se aquele remédio é o que o
médico prescreveu, Senador Wellington Dias, porque
não sabe ler o remédio – não falo nem da bula, mas do
nome do remédio. Ela é escrava porque não é capaz
de conversar com seus filhos, sobretudo porque não
é capaz de escrever uma carta para os filhos. Essa é
uma forma de escravidão, a escravidão de não poder
escrever uma carta para o filho ou a escravidão de
não ser capaz de ler uma carta que vem do filho. Isso
é escravidão.
Essa escravidão não vai ser abolida por decreto.
Não há mais a possibilidade de uma lei áurea da educação. Mas a gente sabe o caminho. Para mim, esse
caminho é dizer que a educação é responsabilidade da
Nação brasileira, do povo brasileiro, da União brasileira.
(Soa a campainha.)
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Por isso, a educação será federalizada. Cada
escola será mantida pela União, e cada professor será
funcionário do Estado brasileiro. Não é uma lei, é um
conjunto de leis. Mas nós não podemos adiar tanto,
sob pena de que, daqui a 125 anos, alguém vai ler um
jornal deste aqui e dizer os nossos nomes. Não precisam dizer que nós votamos contra. Vão dizer que nós
fomos omissos, e a omissão é um pecado tão grave
na história quanto votar contra.
Era isso o que eu tinha a falar, Senador Ataídes,
mas dois apartes eu gostaria muito de conceder, e o
primeiro deles é concedido ao Senador Taques.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Senador Cristovam, naquele momento histórico quando o
Senador Barão de Cotegipe votou contra o projeto de
lei que resultou na chamada Lei Áurea, ele comparou,
como se fazia naquele momento histórico, o escravo
a uma propriedade, comparou o escravo a um bem,
comparou o escravo a uma coisa. Nós vivíamos, naquele momento, a chamada coisificação do escravo,
porque ele era comparado a uma coisa, porque ele
não era um fim em si mesmo como indivíduo, mas ele
era um meio para se atingir um fim. Por isso, naquele momento histórico, o indivíduo poderia ser trocado
por outro da mesma qualidade ou quantidade, tendo
em conta a idade e tendo em conta o preço que a ele
era ofertado. Imagine que o indivíduo, em razão da
cor da pele, não era indivíduo, um fim em si mesmo,
mas era uma coisa. O raciocínio do Barão de Cotegipe naquele momento era esse. Levava-se em conta
a questão da propriedade e a questão tributária no
comércio do negro. Aqui, naquele momento histórico,
formalmente, houve o fim da escravidão. Ora, hoje, a
escravidão, muitas vezes, é feita de outra forma, mediante a falta de educação formal para que o cidadão
possa ter uma transformação na sua vida e para que
possa haver uma transformação no meio em que ele
vive. A escravidão também tem outras formas, além da
falta de educação: a falta de respeito, a falta de dignidade, a falta de consideração. Essas são formas, sim,
de escravidão. V. Exª sempre diz que muitos brasileiros
não conseguem ler na Bandeira Nacional a expressão
“Ordem e Progresso”. Se ali colocarmos “Progresso e
Ordem”, “Não Progresso” ou “Falta de Ordem”, se a
pessoa for analfabeta, ela não conseguirá ler. Senador Cristovam, no Estado de Mato Grosso, que, aqui,
para minha honra, represento, existem mais de 170
mil analfabetos acima de 15 anos, segundo relatórios
do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, a escravidão, hoje, tem outro sentido: a falta de dignidade.
A escravidão tem outra dimensão: a falta de cuidado
com o futuro de uma geração. Parabéns pela fala de V.
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Exª! Esperemos todos nós que aqueles que votaram
contra o projeto de lei possam ser respeitados e não
possam ser esquecidos, em razão do atraso histórico
daquele momento.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Muito obrigado, Senador Taques.
Antes de passar a palavra para o Senador Wellington, quero apenas fazer um pequeno comentário, Senadora Lídice.
Veja bem, o processo ficou incompleto, e a prova
é a Lei do Ventre Livre, que ficou incompleta. O que
diz a Lei do Ventre Livre? É livre o filho de escrava ao
nascer. Com isso, camuflaram a lei – e vou dizer por
que a camuflaram, talvez – e esqueceram que uma
pessoa não nasce plenamente quando sai da barriga
da mãe. Esse é o primeiro nascimento. Uma criança,
um ser humano nasce quando sai da barriga da mãe
e quando, depois, entra na escola do seu país. O ser
humano é diferente dos outros animais que, ao saírem
da barriga, estão nascidos; o ser humano só está nascido intelectualmente quando tem educação.
A Lei do Ventre Livre foi incompleta, a não ser
que eles fossem tão perversos que tivessem colocado
o nome “Lei do Ventre Livre” pensando no ventre da
mãe, em vez de dizer “lei do nascido livre”. Eles não
disseram “lei do nascido livre”, porque teriam de colocá-lo na escola para ser plenamente livre. Não vou dizer
que pensaram isso na época, mas é perfeitamente
uma análise que se pode fazer. A Lei do Ventre Livre,
Senador Wellington, não está completa, e olhe que é
de 1871, é muito mais antiga até do que a Lei Áurea.
Então, a gente não completou a abolição, porque o filho das trabalhadoras de hoje, pobres, ainda
nascem prisioneiros, ainda nascem escravos, porque
só nascem a primeira vez, não nascem a segunda, ao
entrar numa boa escola.
Este é um País das boas leis incompletas. Às vezes, perguntam-me o que acho de algumas propostas
do Governo. Não há uma que eu ache que está errada, e não há uma que eu diga que está completa. Nós
nos acostumamos com os passozinhos, passozinhos,
passozinhos, sem fazer as verdadeiras mudanças que
são necessárias.
Ouço o Senador Wellington.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Cristovam, primeiro, expresso sempre minha admiração por essa forma com que V. Exª coloca, como
uma missão de vida, um tema que é importante para
a vida dos outros, o tema da educação. Então, quero
dizer que eu e, tenho certeza, muitos brasileiros temos
uma grande admiração por V. Exª, por várias razões,
mas o centro, a essência é essa sua luta. Lembro-me
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de quando V. Exª lançou o livro A Nova Abolição, um
livrozinho preto, pequeno...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – A Segunda Abolição.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Melhor
dizendo, o livro era A Segunda Abolição, exatamente.
Naquela ocasião, tive o privilégio de fazer uma viagem
para a China. E eu me lembrei muito de V. Exª, vendo
aquelas inscrições no Mandarim, na língua escrita chinesa, porque eu não entendia nada. Então, ali, eu fiquei
imaginando como um homem e uma mulher nascidos
neste País – eu estava em outro país, nesse caso –
se sentiriam vendo um painel como aquele, vendo as
placas, as coisas, sem poder interpretar na língua nativa. Eu acho que V. Exª tem razão em relação a essa
dívida. No meu Estado, na entrada deste século, havia
em torno de um terço de analfabetos com mais de 15
anos, meu querido Pedro Taques. Eram pessoas que
não sabiam ler, que não entendiam o que liam, que
não sabiam escrever nem entender o que escreveu.
Lembro que V. Exª apresentou, naquela época, o Programa de Alfabetização. Eu queria aqui me reportar
a um fato: a nossa querida Esther Grossi esteve lá.
Ela tem um método que é bem mais rápido até para
o aprendizado, que é bom para as pessoas de idade
mais avançada. A exemplo do que V. Exª defende, a
ideia era a de uma carta: a pessoa tinha de escrever
uma carta, e o outro tinha de ler a carta.
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – E eu
me lembro sempre da frase de uma carta escrita por
uma mulher chamada Tereza Alves, de cem anos de
idade, que voltou a estudar. O entusiasmo dela se
dava porque ela era evangélica e queria ler a palavra
de Deus pessoalmente, como ela dizia. A carta era
dirigida ao Presidente Lula, e ela a abre com esta
frase: “Sr. Presidente, eu era cega e não sabia. Entendendo as letras, voltei a enxergar”. Olha que coisa espetacular! Mais ou menos é essa a sensação.
Então, tenho defendido, permita-me, a necessidade
de haver o cadastro dessas pessoas. No meu Estado, esta foi a experiência que vivenciei: em algumas
situações, as pessoas, às vezes, têm uma deficiência
mental, e a ciência ainda não domina a condição para
o aprendizado. Então, não há jeito de se resolver isso
enquanto a ciência não encontrar uma fórmula. Mas,
onde houver um homem e uma mulher que tenham a
necessidade de trabalhar... Em Guaribas, Município
que foi piloto do Fome Zero – e V. Exª nos ajudou nessa
época –, nós trabalhamos com o chamado Agente da
Educação, que, de porta em porta, buscava os meninos para levá-los para a escola. Aquilo teve um resul-
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tado excepcional. Nesse Município, o analfabetismo
chagava a 62% entre os que tinham mais de 15 anos;
hoje, esse índice está em torno de 9%, está abaixo
da metade do que é verificado no Estado. No Estado,
esse índice está em torno de 19%; em Guaribas, em
torno de 9%. Vejam só! Qual o lado que me alegrou
muito? V. Exª se lembra de que nosso companheiro
Antônio José Medeiros, que foi Deputado Federal e
Secretário de Educação, apresentou-me um dado recente: na faixa entre 15 e 20 anos, no Piauí, há 4%
de analfabetismo, o que significa que, para as novas
gerações, a gente deu um passo muito importante.
Eu dizia da necessidade de a gente saber quem está
entre esses 4%. Há deficientes ou não? Quais são
os programas que existem? O Secretário Átila Lira,
Secretário atual do Governador Wilson Martins, foi
também Deputado Federal e está agora trabalhando
com essa ideia do Agente de Educação, na busca de
vencer esse obstáculo. Mas quero aqui parabenizar
V. Exª por essa luta e por essa causa. Confesso que
não tenho a mesma segurança que V. Exª tem quanto
ao processo de federalização. O nosso País é gigantesco, e não sei como seria essa estrutura federal
para a educação. No meu Estado, que é pequeno,
com três milhões de habitantes, há aproximadamente cinco mil escolas. O Estado brasileiro daria conta,
em cada Estado, de ter essa quantidade de escolas
federalizadas?
Mas acredito que, numa coisa, estou junto com
V. Exª...
(Soa a campainha.)
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – ... dar
prioridade à educação. Nesse ponto, acho que precisamos trabalhar e encontrar caminhos. Como está,
seguramente, ainda há muitas falhas, está incompleto, como diz V. Exª. Eu agradeço e parabenizo V. Exª.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – Senador, vou precisar de mais uns minutos, pois
faço questão de responder ao Senador Wellington, que
disse coisas muito interessantes.
Primeiro, a ideia da federalização é no que se refere ao salário do professor, é no que se refere àquilo
que a gente pode dizer: isto é uma escola, gente. Tem
de ter um prédio bonito e bem equipado.
A gestão tem de ser descentralizada. Aí eu radicalizo. O senhor defende que o governador seja o gestor. Eu acho que a gestão pode ser feita pela própria
escola, independentemente: pelos professores, pelos
pais e pelos alunos maiores, como são as universidades hoje. Ninguém reclama que as universidades são
federais e por isso têm uma máquina para gerenciar.
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Não têm. O reitor é autônomo. Existe uma coisa na
Constituição,...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... a autonomia universitária. Agora, a carreira é
federal. Federalizar é dizer que a profissão do professor será uma carreira nacional, do Estado. E, para ser
escola, tem de ter características federais. Pronto, a
gestão é livre. E mais: pedagogicamente livre. Não se
pode impor método pedagógico, tem de deixar todas
as experiências serem testadas.
Dito isso, eu quero falar sobre a ideia de ver. Senador Wellington, a minha avó materna era analfabeta,
e morreu analfabeta. Era uma mulher de muita sabedoria, mas, quando saia para lugares de Recife que
não conhecia, tinha de me levar, com 7 ou 8 anos, para
ler o nome do ônibus. Então, ela não via plenamente,
e olha que era uma mulher muito sábia.
E aí eu quero dizer que, quando fui Ministro, eu
criei uma coisa chamada Labirinto do Analfabetismo.
Era uma caixa grande, em que você entrava...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... e sentia-se, por uma hora, Senador Taques,
analfabeto. Você entrava, era tudo escuro. Aparecia
uma luz e aparecia uma voz dizendo: “Você acaba de
entrar na cidade, escolha um ônibus”. Aí aparecia um
filme com os ônibus passando, só que ninguém entendia as letras, como se estivesse na China. “Pergunte
a alguém”, a voz dizia. Aí avançava. “Você conseguiu
chegar aqui depois de tanto perguntar. Agora deve estar com dor de cabeça. Entre na farmácia e compre um
remédio.” Apareciam os remédios com as letras misturadas. Ia, ia, ia, procurava emprego num jornal que
não entendia. Entrava num restaurante e lia o cardápio,
sem ter a possibilidade de entender. E, no fim, dizia:
“Você chegou até o final. Deixe agora sua marca”. Aí,
uma luz mostrava uma digital.
Eu fiz esse percurso com o Presidente Lula e a
Dona Marisa. Eu vi os seus olhos cheios d’água, ao ver
aquilo. Levei essa caixa para o SBPC e universidades.
Lamento que o Ministro que me sucedeu, Tarso Genro, destruiu isso imediatamente ao abandonar. Ficou
numa garagem...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... e sumiu. Esse é um ponto.
O segundo, e aí termino, é quando o senhor falou da carta. No meu governo do Distrito Federal, eu
tinha um programa que pagava aos analfabetos para
aprenderem a ler. A gente não paga para um engenhei-

Terça-feira 14 25453

ro fazer um doutorado? O cabra já tem um diploma e
a gente ainda paga. Eu dava R$100 na hora que ele
aprendesse a ler.
Agora, o analfabeto é inteligente. Ele ia se matricular e ia ficar ganhando dinheiro, se fosse por mês.
A gente só dava uma vez, quando ele fosse capaz de
escrever uma carta em sala de aula e o outro fosse
capaz de ler. Eu tenho, até hoje, muitas dessas cartas.
São lindas as cartas.
Tão barato é isso que é uma coisa que eu não
perdoo. É o Governador do Distrito Federal, que gasta
R$1,5 bilhão para fazer um estádio, e não gastou o quê?
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... R$300 mil ou R$1 milhão para poder, no dia
em que chegarem aqui os primeiros torcedores da
Copa, ter uma placa bem grande em frente ao aeroporto: “Você está entrando em um território livre do
analfabetismo”.
Isso é difícil no Mato Grosso. Isso é difícil no
Piauí. Aqui, são 60 mil. Era muito barato, e não o fez.
E gastou R$1,5 bilhão no estádio, construído provavelmente por muitos trabalhadores que não sabem ler e
que não tiveram curso de leitura lá, porque poderiam
ter tido ali um curso de alfabetização.
Por isso, eu creio que a gente precisa entender
a beleza que foi, a glória do Parlamento,...
(Soa a campainha.)
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco/PDT –
DF) – ... quando votou a Lei Áurea, e a fraqueza de
todos nós, nesses 125 anos, de não termos, Senadora
Lídice, completado a abolição no Brasil, por falta de
completarmos a Lei do Ventre Livre, fazendo com que
as crianças que saíram do ventre da mãe já não mais
escravas entrassem na escola boa, que é aquela que
de fato completa o nascimento.
Era isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB – TO) – Muito obrigado, Senador Cristovam
Buarque.
Concedo a palavra à Senadora Lídice da Mata,
do PSB da Bahia.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores e demais cidadãos que nos ouvem, eu cheguei neste Senado hoje,
Senador Cristovam, muito decidida a fazer dois registros
desta tribuna e, ao mesmo tempo, impactada pelo belo
e grande discurso feito pelo Senador Roberto Requião,
a quem quero parabenizar. Decidi, portanto, incorporar
essas duas questões num discurso só, embora elas
pudessem parecer distanciadas uma da outra.
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Antes, no entanto, de iniciar meu pronunciamento neste 13 de maio, eu quero fazer o registro já feito
pelo Senador Cristovam Buarque, da importância...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – ...
da publicação do Jornal do Senado de hoje, que traz
uma reprodução do que foi a batalha e a aprovação
da Lei Áurea no Senado e um fac-símile da própria lei.
Esse primeiro registro eu gostaria de fazer. Ao
mesmo tempo, em nome do destaque dos baianos
nessa luta tão importante para o nosso País, gostaria
de ler uma partezinha do discurso do Senador Sousa Dantas, da Bahia, que afirmou que a escravidão
marcou uma época de miséria, de sofrimentos e de
penúria.
Contestando aqueles que defenderam contra
os dois Senadores, ele dizia: “O desaparecimento de
600 mil criaturas escravas, em vez de produzir a nossa ruína, tornará o Brasil mais próspero, graças ao
trabalho livre”.
Registrando isso, quero, Sr. Presidente, também
sugerir à Mesa da Casa que essa publicação seja enviada, disponibilizada, ao menos um exemplar, para
cada biblioteca pública do nosso País, para que todos
tenham acesso, eventualmente, a esse documento de
extrema importância para a história do nosso povo.
Como disse, cheguei aqui e fiquei impactada positivamente pelo pronunciamento do Senador Requião,
que fez hoje, sem dúvida alguma, desta tribuna, um
dos seus mais contundentes e brilhantes pronunciamentos. E olha que o Senador Requião é um grande
orador! Mas quero ressaltar o seu discurso, assim
como o discurso do Senador Aloysio Nunes, tratando
de Luís Gama, o do Senador Paulo Paim, trazendo
aos dias de hoje as conquistas realizadas pela luta
dos negros em nosso País, o do Senador Cristovam
Buarque, entre tantos outros que se pronunciaram a
respeito do tema.
Ao fazer isso, gostaria de abordar alguns aspectos da nossa sociedade atual que o significado da
presente data histórica nos evoca e nos permite uma
reflexão crítica sobre nosso presente, à luz das dolorosas lições de nosso passado.
Machado de Assis, nosso escritor maior, descreve em seu conto Pai Contra Mãe alguns aspectos da
paisagem urbana do Brasil de um passado recente.
Com a fina ironia que lhe era peculiar, conhecemos o
horror de práticas corriqueiras naqueles dias em que
imperava a hedionda face da escravatura.
Diz o seu texto:
A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos,
como terá sucedido a outras instituições so-
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ciais. Não cito alguns aparelhos senão por se
ligarem a certo ofício. Um deles era o ferro ao
pescoço, outro o ferro ao pé; havia também a
máscara de folha de flandres.
A máscara fazia perder o vício da embriaguez
aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só
três buracos, dois para ver, um para respirar,
e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação
de furtar, porque geralmente era dos vinténs
do senhor que eles tiravam com que matar a
sede, e aí ficavam dois pecados extintos, e a
sobriedade e a honestidade certas.
Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o
grotesco, e alguma vez o cruel. Os funileiros
as tinham penduradas, à venda, na porta das
lojas. Mas não cuidemos de máscaras.
O ferro ao pescoço era aplicado aos escravos fujões. Imaginai uma coleira grossa, com a
haste grossa também à direita ou à esquerda,
até ao alto da cabeça e fechada atrás com
chave. Pesava, naturalmente, mas era menos
castigo que sinal.
Escravo que fugia assim, onde quer que andasse, mostrava um reincidente, e com pouco
era pegado.
Mas não cuidemos de máscaras! Essa a advertência machadiana que nos alerta para o seu contrário.
Cuidemos de nossas máscaras! E de como elas ocultam a verdadeira face subterrânea da violência que, ao
forjar nossa sociedade, hoje toda hora nos assalta em
nosso cotidiano.
Machado nos oferece um retrato das práticas
corriqueiras de uma violência tão cruel que marcaram
profundamente a formação de nossa sociedade e ainda
lançam suas sombras sobre muitas das práticas ainda
presentes em nossas instituições, uma de suas maiores
heranças: a violência policial e a prática generalizada
da tortura como método de interrogatório.
Essa violência institucionalizada do Estado brasileiro sempre respeitou uma regra fundamental: a de
se restringir aos pobres e aos afrodescendentes. As
ditaduras, no entanto, romperiam essa regra – especialmente a ditadura de 1964 –, com o arbítrio político,
a tortura e os maus tratos policiais, atingem também
a classe média engajada na resistência democrática
contra os golpistas.
E aí falo do segundo tema que queria abordar
hoje aqui.
Emblemático da arrogância e prepotência desse período foram os fatos, Senador Wellington, que
envolveram o depoimento à Comissão Nacional da
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Verdade, do Coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, na semana passada, que, reproduzidos
nos telejornais do Brasil, chocaram as consciências
democráticas do nosso povo.
O Coronel comandou o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de
Defesa Interna do 2o Exército, em São Paulo (DOI-Codi-SP), órgão de repressão da ditadura militar, entre 1970 e 1974.
Mesmo liberado pela Justiça da obrigação de
prestar informações não resistiu e vituperou: “Estávamos lutando pela democracia e estávamos lutando
contra o comunismo. Se não fosse a nossa luta, se não
tivéssemos lutado, eu não estaria aqui porque eu já
teria ido para o paredón. Os senhores teriam um regime comunista, um regime como o de Fidel Castro. O
Brasil teria virado um ‘Cubão’ [em referência a Cuba].”
Confrontado por Cláudio Fonteles, um dos membros da Comissão da Verdade, com a documentação
reservada do próprio DOl-Codi que apontam em 50
o número de mortos no órgão durante o período em
que foi dirigido pelo coronel, negou que tenha cometido assassinato, tortura e sequestro. O ex-comandante
afirmou que nenhuma tortura foi cometida dentro das
instalações do órgão de repressão do governo militar.
E afirmou o Coronel que eram de mortes em combate
nas ruas com armas na mão, apesar do testemunho,
anterior ao dele, de um vereador de São Paulo torturado por ele próprio.
Como diria Machado de Assis: “Mas não cuidemos de máscaras!”
Para o advogado e ex-defensor de presos políticos José Carlos Dias, que também integra a CNV, o
depoimento foi emocionalmente forte e mexeu com os
presentes. “Hoje foi um dia muito penoso para mim. Eu
defendi mais de 500 presos políticos e a maior parte
vítimas do Coronel Ustra. Defendi pessoas que foram
mortas sob as ordens dele”.
Não se conformando com esse depoimento, o
Coronel, também num ato claro de provocação, por
mais de uma vez, acusou a nossa Presidente Dilma,
segundo ele, de ser uma terrorista que pertenceu a
quatro organizações terroristas. Quero deixar claro
aqui a minha total solidariedade à Presidente Dilma na
sua participação política de juventude e, hoje, portanto, honrando o povo brasileiro com a sua presidência.
É preciso situar a hipocrisia do Coronel em nossa
história de violência e discriminação. Há exatos 125
anos, o Brasil tornava-se o último país independente
do continente americano a abolir a escravatura.
Proclamada em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea
sepultou um dos maiores e mais prolongados atentados aos direitos humanos da história da humanidade.
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Foram 388 anos construindo a riqueza de um país à
custa de mãos calejadas e costas marcadas de homens e mulheres traficados do continente africano,
simplesmente por serem negros.
Urge reconhecer que o negro não é apenas o
portador de monumental contribuição às artes, à cultura, à culinária, ao idioma, aos costumes da sociedade
brasileira, mas que ele é parte indissociável do nosso
processo civilizatório, juntamente com os europeus e
os indígenas, é condição sine qua non para trilharmos
o necessário caminho da reparação a esta vergonha
histórica chamada escravidão.
Com base nos dados do Censo de 2010, negros e pardos já somam a maioria da população em
mais de 56% dos Municípios brasileiros. Em outras
18% de cidades, representam mais de 75% da população. Registre-se que foi neste último censo, elaborado pelo IBGE, que foi introduzida a pergunta sobre
cor ou raça para todos os domicílios e não mais por
amostragem, como era antes. Isso permitiu que os
dados apresentassem, de forma mais fidedigna, não
apenas uma mudança demográfica, mas principalmente social e cultural.
De acordo com o levantamento de 2010, São
Paulo é a cidade com maior número de pretos e pardos
em todo o País, com cerca de 4,2 milhões, seguido do
Rio de Janeiro com cerca de 3 milhões e Salvador com
cerca de 2,7 milhões. Se forem considerados apenas
negros, Salvador lidera o ranking com 743,7 mil.
Isso nos torna, portanto, todos mestiços, todos
negros, apesar de apenas uma parte de nós ser reconhecida como tal e a maior parte daqueles que têm
a pele da cor negra continuarem sendo discriminados
em nosso País.
O Brasil, no entanto, caminha para diminuir e
respeitar as diferenças para construir uma sociedade mais igualitária. A chamada Lei das Cotas representou um avanço. Segundo reportagem da revista
IstoÉ, do mês de abril, da qual me permitam reproduzir um trecho:
As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sim, competentes. Merecem,
sim, frequentar uma universidade pública e
de qualidade. No vestibular, que é o princípio
de tudo, os cotistas estão só um pouco atrás.
Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, a nota de corte para os candidatos convencionais a vagas de Medicina nas instituições
federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas,
foi de 761,67 pontos, A diferença entre eles,
portanto, ficou próxima de 3%.
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Mas o que mais preocupa e assusta são as estatísticas das violências cometidas contra negros e
pardos. O Mapa da Violência de 2013, que se baseia
em dados de 2010, disponibilizado pelo Cebela, infelizmente mostra a dura e triste realidade na qual a
população negra continua com os piores índices de
homicídios gerados por armas de fogo em todas as
regiões do Brasil.
A violência que se inscreve na pele negra é quase três vezes maior se comparada ao setor branco da
sociedade. A partir do levantamento de 2010, constata-se que foram assassinados 26.049 negros e 10.428
brancos – a população negra e jovem é a mais afetada.
As taxas de homicídio da população preta – 19,7 óbitos para cada 100 mil pretos – são 88,4% maiores do
que as taxas brancas – 10,5 óbitos para cada 100 mil
brancos. Ou seja, morrem proporcionalmente 88,4%
mais pretos do que brancos. Já a taxa de óbitos por armas de fogo dos pardos é 156,3% maior do que a dos
brancos – se é que existem brancos efetivamente neste País. Esse é um trecho destacado dessa pesquisa.
Segundo essa pesquisa, como o Senador Requião destacou aqui, morrem pretos, pobres, jovens,
adolescentes neste País, onde alguns segmentos clamam, de forma extraordinária e surpreendente para
nós, pela diminuição da maioridade penal para continuar a perpetrar esse crime contra a nossa juventude,
desta vez já criando um arcabouço legal para que a
violência continue.
Essa é a gênese histórica da arrogância, a que
me referi antes, do Coronel Ustra. A violência em nosso País sempre foi uma estratégia de nossas elites
para preservar um sistema cruel e injusto. A tortura
e a chacina étnica ainda continuam representando a
velha forma do preconceito nas relações sociais, condição essa que se perpetua desde o sistema econômico escravocrata.
Por isso, constatamos que infelizmente a abolição
ainda está inconclusa.
Quero, com este pronunciamento, homenagear
todo o povo negro e afrodescendente de nosso País,
em especial da minha terra, da Bahia, que registra
maior parte de sua população negra. Terra onde os
tambores tocam, seja nos blocos afoxés, expressões
da resistência cultural encontrada pelo nosso povo
negro, como também nos terreiros de candomblé, revelando que existe também uma religião afrodescendente que, apesar de ter sido expressamente proibida
de ser praticada em nosso País, hoje, já legalizada,
expressa a resistência também do povo às suas tradições religiosas.
Este 13 de maio é celebrado como Abolição dos
Escravos. Para as comunidades negras e afrodescen-
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dentes outra data surge, o 20 de novembro, que é o
Dia da Consciência Negra, em memória ao exemplo
de Zumbi dos Palmares. Ambas marcam, de forma importante e fundamental, a conscientização progressiva
da comunidade negra, especialmente nas grandes cidades, na luta por seus direitos. Mas ainda carece de
maior propagação a conscientização de nossa sociedade da valorização dos direitos de todos os brasileiros.
Quero destacar que, neste ano, dois filmes trouxeram à tona a questão da escravidão na América
do Norte, filmes que foram assistidos por milhares e
milhares de brasileiros: Django Livre, denunciando
de forma muito cruel, crua, a escravidão nos Estados
Unidos, e Lincoln, contando a história da aprovação
da abolição, naquele país, da Emenda 13, que acabou
com a escravidão.
Os brasileiros se postaram chocados diante daquela cena, porque não há filmes nacionais que retratem também, com muita clareza e de forma crua, o que
foi aquele período da escravidão do nosso povo. Mas
nós, como políticos, com o papel da Pedagogia, que
é política, não podemos deixar de marcar essa data
com a denúncia do que foi aquele momento para a
vida do povo brasileiro e de saudar a decisão histórica
da Câmara, do Senado, e mesmo da Princesa Isabel,
de participar desse evento no Brasil, sem esquecer a
grande luta de resistência do povo negro que morreu
lutando e se organizando nos quilombos – até hoje
algumas comunidades quilombolas existem – e da
necessidade de garantir os seus direitos.
Esta sociedade, sem a violência que foi transmitida através de gerações e forma à civilização brasileira,...
(Soa a campainha.)
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –...
exige que respeitemos os direitos de todos: negros,
mulheres, homossexuais, quilombolas para que possamos ter um Brasil digno de ser chamado Brasil democrático. É preciso muito para acabar de vez com o
preconceito, com a discriminação e com as mazelas
sociais que afetam os negros e afrodescendentes do
nosso País. Mas quero ter a certeza de que este Senado
contribuirá para que nós possamos chegar a esse dia.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ataídes Oliveira. Bloco/
PSDB –TO) – Obrigado, Senadora Lídice da Mata.
Pelo PT, concedo a palavra ao ilustre Senador
Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Parlamentares, a Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, realiza nesta
terça-feira, amanhã, dia 14, a 11ª Rodada de áreas de
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exploração de petróleo no Brasil. O leilão atraiu interesses de 71 empresas oriundas de 18 Países e 3 Territórios. Foram 64 empresas consideradas habilitadas a
disputar a Rodada de licitação de blocos exploratórios.
A Rodada marcará a retomada das licitações
da ANP, suspensas desde 2008 por conta das discussões – porque demoramos aqui um longo período
– do marco regulatório do petróleo nos últimos anos,
em função da descoberta do pré-sal. Tivemos, de um
lado, a necessidade da regulação, da distribuição dos
royalties e participação especial, mas, além disso, a
fixação das alíquotas de royalties e de participação
para as novas rodadas, além da mudança do regime
de concessão para o regime de partilha.
E esse leilão marca um momento histórico também para o meu Estado, o Estado do Piauí, porque
há blocos da bacia sedimentar do Parnaíba incluídas
no leilão.
Serão 14 lotes piauienses na Bacia do Parnaíba
e mais seis pelo Estado do Maranhão. No caso, a área
da Bacia do Parnaíba, dos 14 lotes do Piauí, equivale
a 20 mil km², e esse leilão vai envolver 34 Municípios:
Alvorada do Gurguéia, Amarante, Antônio Almeida,
Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Cajazeiras do Piauí, Canavieira, Canto do Buriti, Colônia do
Gurguéia, Currais, Elizeu Martins, Flores do Piauí,
Floriano, Francisco Ayres, Guadalupe, Itaueira, Jerumenha, Landri Sales, Manoel Emídio, Marcos Parente,
Nazaré do Piauí, Oeiras, Pajeú do Piauí, Palmeira do
Piauí, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração,
Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, São Francisco
do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçui.
Baseado nos estudos aerogeofísicos e sísmicos
realizados no Piauí, o potencial piauiense permitirá a
construção de um gasoduto e uma estrada de ferro
nessa região.
Eu quero aqui fazer um relato – e sempre faço
questão de fazê-lo – de que, no ano de 2004, ainda
na gestão do então Presidente Lula, quando ele autorizou essa pesquisa na Bacia do Parnaíba. Aliás, o
Brasil estava há muitos anos parado sem fazer grandes pesquisas. Os próprios recursos colocados para
a Agência Nacional de Petróleo, que eram voltados
para pesquisa, ficavam contingenciados. Mas, ali, eu
demonstrei claramente, com base em um estudo que
me foi apresentado por um antigo funcionário da Petrobras, que havia já a comprovação da existência de
gás onde hoje é o Município de Capinzal, no Estado
do Maranhão. Esse poço, que estava lá abandonado,
hoje, é um dos poços de maior vazão de gás no nosso País. E o mais importante: é capaz de abastecer
e garantir o funcionamento de termoelétricas para a
complementação de energia naquela região.
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Baseados nesses estudos é que, agora, nós
temos a condição desse leilão. Aliás, outros estudos
vieram na Bacia do São Francisco e em outras bacias
do nosso País, onde, inclusive, volta a ganhar importância – e há também nessa região – o gás a partir do
xisto betuminoso. Ou seja, há condição de a gente ter
uma matriz energética mais barata a ser trabalhada a
partir dessa região.
Eu tinha agendado de estar amanhã lá, no Rio
de Janeiro, nesse momento histórico. Hoje conversei
com a Drª Magda, que é a atual Presidente da ANP.
Na época em que trabalhamos, nós tínhamos o nosso
grande baiano...
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/PSB
– BA) – Haroldo Lima.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sim;
Haroldo Lima, conduzindo esse processo. E quero registrar aqui a importante contribuição, o apoio que ele
deu. Lembro-me dos esforços junto com o meu então
Vice-Governador Osmar Júnior, também do PCdoB,
quando, a partir daí, passamos a trabalhar esse projeto.
Mas, amanhã, o Governador do Piauí, Wilson
Martins, e o Secretario de Mineração do Estado estarão acompanhando esse leilão no Rio de Janeiro.
O potencial dos setores mineral e energético no
Piauí vem recebendo atenção especial e, com certeza, temos grande possibilidade de ter investimentos a
partir dessas descobertas que, estamos confiantes,
serão agora colocadas em termos comerciais.
O Piauí tem uma das regiões ferríferas de grande
potencial no Brasil. Nosso ferro, na região de Paulistana, além de abundante, é de qualidade Premium. Portanto, há aí um potencial na área do ferro, do níquel,
da argila branca...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
em que, por exemplo, para se trabalhar a porcelana
só é possível com a presença do gás.
O leilão da ANP terá a duração de dois dias e
promete ser um dos mais disputados. E a expectativa, confirmada já pelo número de empresas inscritas
– 64 –, demonstra o interesse do Brasil e do mundo
por esse leilão.
Somente do Brasil, Srªs e Srs. Senadores, são
19 empresas que apontaram interesse em participar.
Além da Petrobras, outras empresas genuinamente
brasileiras estão participando. Além das empresas
brasileiras, oito petrolíferas dos Estados Unidos, seis
empresas do Reino Unido, cinco do Canadá, cinco do
Japão, entre outros países. Figuram entre as habilitadas, além da Petrobras, a Queiroz Galvão Exploração
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e Produção S. A, e as estrangeiras Repsol, Sinopec,
Chevron e Shell, entre outras.
A rodada vai licitar 289 blocos em 23 setores –
e, como eu disse aqui, uma arte em mar, outra parte
em terra –, totalizando 155,8 mil km² – e na Bacia do
Parnaíba são 20 mil km2 –, distribuídos em 11 bacias
sedimentares: Barreirinhas, na região do Maranhão; Ceará; Espírito Santo; Foz do Amazonas; Pará-Maranhão;
Parnaíba (Piauí), na Bacia do Parnaíba; Pernambuco-Paraíba; Potiguar; Recôncavo baiano; Sergipe-Alagoas;
e a região chamada Tucano Sul, São esses, segundo
a ANP, os blocos a serem leiloados.
Dos 289 blocos, Srª Presidente, querida Lídice
da Mata, 166 estão localizados no mar, sendo 94 em
águas profundas, 72 em águas rasas; e 123 blocos em
terra. Aqui quero comemorar que, com as regras que
aprovamos aqui, em 2012 – e fui um dos autores do
projeto –, temos agora as condições de termos esses
novos blocos para gás e petróleo.
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) espera arrecadar, pelo menos,
entre R$1,5 bilhão e R$2 bilhões nessa 11ª rodada
de licitações de áreas para exploração de petróleo,
segundo o diretor do órgão regulador, Helder Queiroz.
Quero aqui, ainda, salientar que vamos ter os primeiros leilões já nesse regime de partilha, um regime
em que o povo brasileiro é dono da maior fatia do gás
extraído e do petróleo. Verdadeiramente, a partir desses leilões, poderemos dizer que “o petróleo é nosso”.
Estranho, muitas vezes, algumas torcidas contra
o momento que a gente vive no Brasil, exatamente
porque, mais do que nunca, vamos ter a condição de,
na verdade, pagar as empresas pelo serviço de exploração. O petróleo e o gás, nessas áreas, no regime
de partilha, pertencem ao povo brasileiro através do
Governo brasileiro.
Se todas as áreas saírem pelo lance mínimo, a
arrecadação será de R$ 620 milhões, mas é esperado
que aumentem nessas rodadas.
De acordo com a Diretora-Geral da ANP, Drª
Magda Chambriard, com quem conversei há pouco
por telefone, parabenizando-a pela iniciativa, os objetivos da 11ª rodada são diversificar geograficamente
a produção de petróleo e gás no Brasil e promover o
conhecimento das bacias sedimentares, desenvolver
a indústria nacional, enfocando empresas de pequeno
e médio porte, e fixar companhias estrangeiras com
experiência, por exemplo, nessas áreas de gás a partir
do xisto para dar continuidade à demanda por bens e
serviços locais, à geração de empregos e à distribuição de renda.
A energia é fundamental para o desenvolvimento, e é isso o que se faz no Brasil, não só na área das
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hidrelétricas, da energia solar, da energia eólica, como
também do combustível a partir do gás e do petróleo.
Para se ter uma ideia, a descoberta do gás a partir
do xisto betuminoso, tanto na Bacia do Parnaíba, como
na Bacia do São Francisco, onde já são demonstradas
as características da presença desse tipo de gás, poderemos ter um gás por um terço do valor atual. Isso
vai permitir, por exemplo, como já fazem os Estados
Unidos da América, oferecer energia para a indústria,
para produção, por um preço mais barato, possibilitando
uma maior competitividade aos produtos brasileiros.
A oferta de áreas em vários Estados visa descentralizar a produção de petróleo e gás no País, de
modo a contribuir para a redução das desigualdades
regionais e incentivar o crescimento da indústria petrolífera em regiões em que este segmento é inexistente ou incipiente.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
quero aqui, então, minha querida Senadora Lídice,
aproveitar esse momento para lembrar que, quando a
gente debatia aqui sobre a distribuição dos royalties,
eu dizia que fazia aquilo com a autoridade de quem
representa aqui um Estado como a Bahia. Aliás, quero
sempre elogiar aqui a bancada baiana, o Governador
Jaques Wagner, que, tendo petróleo e gás, tanto no
território, como em mar, sempre defendeu uma distribuição justa dessa matéria.
Continuo com a mesma posição. Se Deus quiser, teremos total êxito nesse leilão. Vou acompanhar,
embora, amanhã, tenha que ficar aqui cuidando de
importantes projetos que estão tramitando na Casa,
de interesse do País, como essa área dos portos, do
Pacto Federativo, do ICMS, a votação da medida provisória que trata do Pronatec. Assim, como Líder da
base de apoio do governo, terei, amanhã...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – …
que estar aqui acompanhando esses importantes projetos. Mas daqui ficarei pedindo a Deus que a gente
tenha amanhã todo o êxito nesse relatório.
Acho que muitos piauienses do meu Estado, muitos baianos dessas regiões que citei aqui, ou do Ceará,
da Paraíba, ou de outras áreas, não têm noção do significado desse momento: a possibilidade de a gente ter
gás e petróleo em regiões em que isso vai representar
uma mudança profunda no desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda, fazendo crescer não só
verticalmente a economia, mas fazendo a economia
crescer com maior participação.
Era isso, Presidenta.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, o
Sr. Ataídes Oliveira deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª Lídice da Mata.
A SRª PRESIDENTE (Lídice da Mata. Bloco/
PSB – BA) – Muito obrigada, caro Senador. Quero
parabenizá-lo pelo pronunciamento, dizendo que nós,
baianos, também consideramos muito importante essa
13ª rodada. Temos lutado para a abertura dessa licitação dos campos maduros na região, justamente, do
semiárido baiano, na altura de Tucano e do seu entorno.
E isso trará, sem dúvida nenhuma, uma notícia muito
alvissareira para o povo nordestino.
Muito obrigada.
Concedo a palavra ao Senador Vital do Rêgo,
que falará no horário de Liderança do PMDB.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Minha estimada
colega, Senadora Lídice da Mata, uso o tempo destinado à Liderança do PMDB para posicionar o entendimento a respeito da motivação do Governo brasileiro
que anuncia a importação de seis mil médicos cubanos para o Brasil.
Eu não poderia deixar de fazer considerações a
respeito de uma iniciativa dessa natureza, Srªs e Srs.
Parlamentares, em face de minha condição de advogado e médico.
A iniciativa tem merecido veementes protestos
por parte do Conselho Federal de Medicina, de sindicatos espalhados pelo Brasil inteiro, de associações,
de colegas profissionais, de órgãos de classe, a partir
do respeitável Conselho Federal de Medicina.
Como médico e parlamentar – já houvera dito –,
tenho o dever de examinar e criticar a temerária intenção do Governo Federal. E, aqui, faço questão de frisar:
não estamos diante de um extemporâneo exercício de
xenofobia, prática que não faz parte da índole do povo
brasileiro e foi condenada ao descarte pelos salutares
ares da globalização.
Assim, quero asseverar que não podemos permitir o simplismo, o imediatismo e o flerte ideológico
recorrente que possam orientar políticas públicas em
um Brasil continental tão diversificado, tão diferente
como o nosso.
Convém recordar que, dentro de alguns meses,
em 5 de outubro próximo, 2013, vamos celebrar os
25 anos de promulgação da nossa Carta Magna, que
o bravo Ulysses Guimarães chamou de “Constituição
cidadã”. Neste texto fundamental está plasmado o
nosso renovado e incontornável compromisso com a
liberdade e a democracia.
Ademais, é preciso que se diga com todas as
letras: o atendimento de saúde promovido por profissionais não qualificados é muitas vezes mais danoso,
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Senador Eduardo Amorim, para o paciente do que a
ausência de tratamento imediato. E falo para um profissional médico também. É este ponto, senhoras e senhores, que tomo como central deste pronunciamento.
Sabemos, por intermédio de dados monitorados
pelo próprio Governo brasileiro, que os médicos formados em Cuba não alcançam excelência no correto e indispensável processo de revalidação de graus
universitários obtidos no exterior. E este é um quesito
que não comporta transigência, notadamente em área
tão delicada quanto a saúde pública dos brasileiros.
Os números mais recentes são eloquentes ao
evidenciar que, retrospectivamente, apenas 9% por
cento dos médicos graduados em Cuba, apenas 9%
dos médicos graduados em Cuba inscritos conseguiram aprovação no exame realizado pelo Brasil para
revalidar seus títulos. Dados do Governo brasileiro.
É um percentual, Srª Presidente, muito menos do
que medíocre. Na verdade, para lá de crítico, sobretudo
quando confrontado com a tão decantada, quase proverbial, competência dos serviços de saúde engendrados pela revolução cubana. É evidente, porque truístico,
mas, sem esses profissionais qualificados, inexistem
serviços minimamente satisfatórios.
Enfim, vê-se, desde logo, que esses profissionais
cubanos precisam de mais qualificação, especialmente diante de desafios que a complexa medicina reclamada por quase 200 milhões de brasileiros impõe a
seus praticantes.
Por outro lado, medidas dessa natureza, não
bastasse o todo visível e iminente dano que podem
gerar para a saúde coletiva, postergam a necessária
valorização dos profissionais da saúde do País.
Entendo que é uma visão equivocada que retrata
os médicos como trabalhadores de alta e exorbitante remuneração – e vejo que esta é mais uma visão
equivocada –, quando, na realidade, a maioria vive na
singela austeridade de mais uma categoria de assalariados. Maliciosamente, toma-se a parte como o todo.
Com efeito, cumpre-me recordar que não é de
hoje que faço a defesa da ampliação do espectro de
abrangência do extraordinário programa Saúde da
Família, importante e meritória ação governamental.
Tenho a convicção de falar com o sentimento do dever cumprido.
Na minha cidade, Campina Grande, recentemente
governada pelo PMDB, o Prefeito Veneziano Vital do
Rêgo, que chegou, em 2005, com apenas 36 equipes
do programa Saúde da Família, deixou a nossa cidade com mais de 90 equipes, porque, ideologicamente,
brava Senadora Lídice da Mata, é um homem público
comprometido com esse programa.
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O programa Saúde da Família, de forma meritória,
está espalhado no País inteiro. Por isso, postulo, igualmente, a recontratação de médicos que possam possuir mais de um vínculo ou que estejam aposentados.
Faço um comentário rápido sobre uma situação
que debato permanentemente com o Ministério da
Saúde.
Profissionais com mais de 70 anos, que, biologicamente, estão no alto exercício, no amplo exercício,
no mais amplo e alto exercício das suas atividades
laborais, estão, hoje, voltando para casa, deprimidos,
condenados ao ócio porque não estão tendo a oportunidade de outro vínculo para dedicarem-se à atividade
que aprenderam durante tantos e tantos anos. São professores, homens públicos da mais alta envergadura
que, na condição de médicos, podem prestar relevantes serviços na área do Programa Saúde da Família.
Sou seu representante não apenas em meu Estado, que precisa, e muito, desses projetos e desses
programas com a presença efetiva de médicos. Necessitamos destravar a burocracia que muitas vezes
emperra a contratação desses profissionais que estão
aposentados e que podem ter um vínculo. Seria a presença de um médico a mais, em vez de importar profissionais, muitas vezes desqualificados, como esses
que estamos a importar como medida emergencial,
imediatista, desprogramada e, acima de tudo, feita ao
sabor de uma conversa muito pouco produtiva ou superficial com as entidades envolvidas.
São formas lícitas e eficazes, das quais falei há
pouco, de sugerir que as gritantes carências das regiões brasileiras menos assistidas possam ter a presença de um profissional na área.
Ontem, falava a respeito disso com colegas médicos, entre eles minha irmã médica, Raquel Gondim,
que me dizia que os profissionais estão atordoados
com essa iniciativa. São profissionais médicos que
vão se sentir extremamente questionados, dentro das
próprias academias, dentro das próprias universidades, se a qualificação profissional que eles têm estiver compartilhada com a de profissionais que vêm de
fora e que sequer podem revalidar os seus diplomas.
Lembro, ainda, que sou também autor da Proposta de Emenda à Constituição que inclui a carreira de
médico de Estado, mais uma ferramenta para resolver
esse gritante problema nacional. Trata-se da PEC nº
34, de 2011, hoje pronta para ingressar na pauta da
Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
A proposição tem como fito garantir a assistência médica nos locais mais remotos do País mediante
remuneração digna e condições adequadas de trabalho e segurança. Ao mesmo tempo, a implantação
da carreira de médico de Estado será capaz de suprir
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parcialmente as evidentes lacunas no quesito da valorização profissional no que concerne ao reconhecimento social da atividade.
Entendo, Sr. Presidente, que não há razões plausíveis, dado todo o exposto, para que o Brasil importe
6 mil médicos majoritariamente inabilitados.
Felizmente, a contrário senso de algumas nações
latino-americanas, as decisões judiciais são observadas e cumpridas no Brasil.
O jornal Correio Braziliense, em sua edição desta
segunda-feira, 13 de maio, data em que celebramos
com tanto júbilo os 125 anos da abolição da escravatura, informa que recente decisão do Superior Tribunal
de Justiça torna ainda mais rigorosos os critérios para
revalidação de diplomas estrangeiros em nosso País,
uma decisão extremamente acertada do Superior Tribunal de Justiça.
Em recente decisão unânime dos Ministros da
Primeira Seção do STJ, foi conferido às instituições de
ensino superior o direito de aplicar provas para avaliar os conhecimentos dos interessados, precedendo
a verificação da documentação e a concessão de autorização para médico formado no exterior exercer a
profissão no Brasil.
Fica, portanto, Sr. Presidente Paulo Paim, o registro público da minha irresignação com a anunciada
intenção do Governo, a fim de que não se avilte, sob
hipótese alguma, uma profissão fundamental para o
avanço na qualidade de vida de todos os brasileiros.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado a V. Exª.
Durante o discurso do Sr. Vital do Rêgo, a Srª
Lídice da Mata deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa,
Parlamentar que, pelas últimas informações que nos
chegaram, vai ser candidato a Governador. Meus cumprimentos pela sua caminhada.
O senhor chegou aqui há pouco tempo e já querem levá-lo embora.
Espero que o senhor decida bem. Mas sei que
o seu Estado será muito bem dirigido e a Casa é que
vai perder.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) –
Sr. Presidente, vou permanecer na Casa. Certamente, o PMDB, o meu Partido, já apontou o ex-Prefeito
de Campina Grande, para minha honra, meu irmão,
Veneziano Vital do Rêgo, como o nosso futuro Governador da Paraíba.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Candidato a Governador.
O SR. VITAL DO RÊGO (Bloco/PMDB – PB) – E
eu terei o prazer de continuar com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– A Casa agradece porque V. Exª vai continuar conosco.
Passo a palavra, neste momento, ao Senador
Eduardo Suplicy, Senador pelo Estado de São Paulo,
que muito bem defende o interesse de todo o nosso
povo e de toda a nossa gente, um orgulho para São
Paulo e também para o País.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Querido Presidente Paulo Paim, campeão da
defesa dos direitos de todos os afrodescendentes, dos
aposentados, dos trabalhadores do Brasil, quero até
agradecer a atenção de V. Exª com respeito ao protesto que alguns brasileiros mandaram em relação ao
projeto de desaposentadoria.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Desaposentadoria. V. Exª comentou comigo, inclusive.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
É fato que a Liderança do Governo solicitou a alguns
Parlamentares que pudesse o projeto ser apresentado
também em plenário, mas isso não quer dizer que eu
seja contrário ao projeto defendido por V. Exª. V. Exª
mesmo me informou que teria uma emenda de redação a apresentar, que poderá ser apreciada aqui no
Plenário do Senado, para aperfeiçoar o projeto. É fato
que o Ministro da Previdência, Garibaldi Alves, e outros
Ministros ponderaram que seria importante que essa
decisão fosse tomada com responsabilidade, após
um exame aprofundado da viabilidade do ponto de
vista orçamentário. Acredito que V. Exª também tenha
essa preocupação. Então, quero esclarecer aos que
mandaram mensagens pela rede social, pela Internet,
que espero poder votar favoravelmente ao projeto no
reexame da matéria em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Suplicy, só me permita, para ajudar a
esclarecer.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Claro.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Eu sei que a forma que foi colocada é que V.
Exª teria votado contra o projeto. V. Exª não votou no
projeto, porque o projeto não foi votado no plenário.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Exato.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Houve uma apreciação para que ele seja votado em
plenário. V. Exª me comunicou. Eu disse: “Bom, como
há as assinaturas, vou fazer, inclusive, uma emenda
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de redação”. E V. Exª me disse que acompanhará a
relatoria com o objetivo de que essa questão, mediante
um amplo acordo, seja resolvida.
Meus cumprimentos pelo diálogo que estabeleceu comigo.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço a atenção de V. Exª.
Eu gostaria de assinalar a visita, na tribuna de
honra, dos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que são membros do Centro
Acadêmico XI de Agosto, Pedro Vormittag e Marcelo
Kairalla, que aqui se encontram e que inclusive vieram
a Brasília para apresentar um manifesto aberto a todos
nós, Senadores, para examinarmos e assinarmos, se
assim o desejarmos, de preocupação com a situação
do sistema penitenciário brasileiro, no sentido de que
possamos evitar a superlotação do sistema carcerário,
em grande parte em decorrência da forma como hoje
se aplica a lei relativa a drogas, inclusive para usuários.
Acho que é importante que possa haver uma melhor adequação da legislação com respeito a isso, a
exemplo da legislação de Portugal, considerada hoje,
que permitiu avanços muito significativos no que diz
respeito à questão de drogas.
Eles também vêm aqui sugerir, tal como eu tenho considerado e proposto, que, no que diz respeito
às penas alternativas, haja uma ampliação do direito
de pessoas que cometeram delitos e diversos tipos
de crimes, para cumprirem mais penas alternativas
do que penas na prisão, inclusive levando em conta
resultados tais como em São Paulo.
Eu estive dialogando com os especialistas no assunto, da Secretaria de Assuntos Penitenciários, que me
informaram que, por exemplo, o índice de reincidência
na criminalidade para aqueles que são objeto de penas alternativas é muito menor, muito menor mesmo,
algo como uma proporção de 7% para mais de 50%
em relação aos que ficam encarcerados.
Então, eu quero saudar a presença deles aqui,
mas gostaria, Sr. Presidente, de hoje fazer um relatório
da contribuição que fiz ao participar do 12º Congresso
Norte-Americano da Garantia de uma Renda Básica,
na cidade de Nova York, que foi realizado de 9 a 11
de maio, nessa última semana, tendo eu, inclusive no
dia 8, sido convidado para realizar uma palestra na
Universidade de New Jersey, no colégio de Ramapo.
Sobre esse mesmo tema, cerca de 40 expositores estiveram presentes nesse Congresso. Para mim foram
três dias de grande aprendizado. E aqui, Presidente
Paulo Paim, quero assinalar os pontos principais daquilo que expus na minha palestra, sobre como é que
a proposta da renda básica vem se espalhando pelos
continentes americanos.
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Um sinal muito positivo de que a renda básica
incondicional está avançando nas Américas é que a lei
marco da renda básica foi aprovada na sessão geral do
Parlatino, o Parlamento Latino-Americano, em reunião
de 30 de novembro de 2012, na cidade do Panamá.
Depois de três reuniões preparatórias da Comissão de Assuntos Econômicos do Parlatino em Aruba, Curaçao e Buenos Aires, com a cooperação dos
Deputados Rodrigo Cabezas Morales, da Venezuela,
Presidente daquela Comissão, Maria Soledad Vela
Cheroni, do Equador, Ricardo Berois, do Uruguai, e
eu próprio, durante as quais a proposta foi discutida,
finalmente ela foi apresentada como modelo para
todos os Parlamentos das 23 nações da América
Latina e do Caribe que fazem parte do Parlamento
Latino-Americano.
A lei marco da renda básica leva em consideração o que foi aprovado pelo Congresso brasileiro
na Lei nº 10.835, por todos os partidos aprovada e
também sancionada pelo Presidente Lula em 8 de
janeiro de 2004.
A renda básica de cidadania será instituída passo a passo, conforme os critérios do Poder Executivo,
tendo em consideração, em primeiro lugar, os que mais
têm necessidade, como tem feito o programa Bolsa
Família ao longo dos últimos 10 anos.
Antes da apresentação da lei marco da renda
básica, é importante que possa aqui apresentar uma
evolução da proposta no Brasil.
Hoje, a população brasileira é de 194 milhões
de habitantes. De acordo com o programa Bolsa Família, todas aquelas famílias com uma renda mensal
per capita de até R$140,00 podem se beneficiar do
programa, de acordo com as seguintes regras: se a
renda familiar per capita estiver abaixo de R$70,00 por
mês, o benefício básico para a família é de R$70,00.
Além disso, todas as famílias com renda familiar per
capita abaixo de R$140,00 por mês têm o direito de
receber R$32,00, R$64,00, R$96,00, R$128,00 ou
R$160,00, se a família tiver, respectivamente, uma,
duas, três, quatro, cinco ou mais crianças até a idade
de 15 anos e 11 meses, mais 38 e mais 38, somando 76, se na família houver um ou dois adolescente
de 16 a 18 anos.
Há condicionalidades: se a mãe estiver grávida,
deve fazer o pré-natal no sistema público de saúde da
região, para ver como está a sua saúde, até que nasça
o nenê; as crianças de até 6 anos de idade devem ser
levadas pelos pais para o sistema público de saúde,
para realizar as necessárias vacinas, de acordo com
o calendário do Ministério da Saúde; as crianças de
até 15 anos e 11 meses precisam frequentar 85% das
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aulas nas escolas e os adolescentes, 75% das aulas
nas escolas.
Em janeiro de 2013, havia 18.491.302 famílias,
no Brasil, com renda per capita até R$140,00 por mês
e, portanto, teriam direito aos benefícios do programa
Bolsa Família.
Em março de 2013, havia 13.872.243 famílias
inscritas no programa Bolsa Família. Portanto, 75%
daquelas que por lei podem se inscrever e se beneficiar do programa.
Como há aproximadamente 3,5 pessoas em cada
família, dentre as famílias relativamente mais pobres
– a média do Brasil é em torno de 3,2 pessoas por
família –, podemos dizer que aproximadamente um
quarto da população brasileira – de 194 milhões hoje
– é beneficiário do programa Bolsa Família.
Desde junho de 2011, a Presidenta Dilma Rousseff lançou o programa Busca Ativa, um processo através do qual todos os níveis de governo – municipal,
estadual e nacional –, as organizações sociais de toda
natureza, de trabalhadores, empresariais e da sociedade civil, todos nós deveremos ajudar a encontrar as
famílias que têm o direito, segundo a lei, de receber
o benefício do Bolsa Família, e que ainda não estão
identificadas e inscritas no programa.
Desde março de 2013, para todas as famílias
inscritas no programa Bolsa Família com pelo menos uma criança até 15 anos de idade e 11 meses
cuja renda familiar per capita mais os benefícios da
Bolsa Família não atinjam pelo menos o suficiente
para obter R$70,00, o Governo Federal, através do
chamado programa Brasil Carinhoso, providenciará
aquilo que for necessário para completar R$70,00 por
mês para a família. Através dessa medida, o Governo
está procurando garantir que todas famílias brasileiras daqui para frente tenham ao menos R$70,00 per
capita por mês.
Quero assinalar que, na semana passada, quando
o Senado Federal completou a aprovação do Projeto de
Lei de Conversão nº 8, de 2013, referente ao programa
Brasil Carinhoso, o Congresso Nacional definiu que
agora toda família beneficiária do Bolsa Família com
renda mensal até R$70,00 per capita, com crianças
ou não, terá assegurada uma renda mensal per capita
com o acréscimo dos benefícios do Bolsa Família de
pelo menos R$70,00 per capita. Isso significa que no
Brasil, com o programa Bolsa Família, toda e qualquer
família tem assegurado – e toda e qualquer pessoa –
pelo menos R$70,00 per capita por mês.
É interessante que venhamos a conhecer os resultados da Busca Ativa, como tem variado de Estado para Estado e como varia também dentre as 5.570
municipalidades do Brasil. Há 26 Estados e um Distrito
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Federal no Brasil. Os Estados que mais avançaram na
Busca Ativa são: Ceará, Pará, Maranhão, Amazonas,
Alagoas, Sergipe, Piauí, Paraíba, Bahia e Roraima, todos eles do Norte e do Nordeste, portanto das áreas
mais pobres do Brasil.
A proporção de famílias que estão sendo beneficiárias no Bolsa Família, relativamente àquelas que
preenchem as normas do programa mencionado acima,
varia desde 76,68% em Roraima, dos dez o de menor
proporção, até 81,31% no Ceará, Estado que está à
frente de todos no chamado processo de busca ativa.
As unidades da Federação com menor proporção
na chamada Busca Ativa são: Santa Catarina, com
59%, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo,
Paraná, Goiás, Rondônia, Minas Gerais, Mato Grosso e Espírito Santo, este com 70,82%. Os Estados do
Rio Grande do Norte, com 76%, Acre, Tocantins, Pernambuco, Rio de Janeiro, Amapá e Mato Grosso do
Sul têm proporções intermediárias na Busca Ativa, de
76% a 70,99% no Mato Grosso do Sul.
No meu Estado, São Paulo, que tem a maior população, de 41,9 milhões de habitantes em 2013, onde
há 645 municipalidades, a Busca Ativa atingiu uma
proporção de 65,20%. Isso significa 1.951.508 famílias
com renda familiar per capita até R$140,00, das quais
1.272.457 famílias estavam sendo beneficiadas, em
abril de 2013, pelo Programa Bolsa Família.
As dez municipalidades com proporções acima de
90,62% são Piacatu, a que tem mais; Estrela d’Oeste;
Cordeirópolis; São Roque; Pompéia; Agudos; Santa
Cruz das Palmeiras; Santos, um Município importante,
com 92% – eu até cumprimentei o Prefeito Barbosa e a
Secretária do Bem-Estar por isso na semana passada
–; Itaporanga e Itaóca.
Os dez Municípios com proporções mais baixas,
entre 34% e 16,9%, são Orindiúva, São João do Pau
d’Alho, Araçoiaba da Serra, Poloni, Sebastianópolis
do Sul, Pontes Gestal, Pedreira, Floreal, Monções e
Auriflama.
São Paulo, a capital do Estado de São Paulo,
é a municipalidade com a maior população no Brasil, com 11,4 milhões de habitantes em 2013. Havia
449.924 famílias morando em São Paulo, em janeiro de 2013, com uma renda mensal per capita até
R$140,00. Mas, de 449.924 famílias com renda per
capita até R$140,00 mensais, 270.685, ou 60,16%,
estão beneficiadas com o Programa Bolsa Família.
Portanto, há 179.239 famílias, ou 39,84%, para serem
encontradas nesse esforço da Busca Ativa e inscritas
no Programa Bolsa Família.
Todas essas famílias serem beneficiadas o
quanto antes, de maneira a cumprir o objetivo principal da Presidenta Dilma Rousseff de erradicar a
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pobreza extrema no Brasil, constitui prioridade nº 1
do Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que
iniciou seu período de administração de quatro anos
em janeiro de 2013.
Eu aqui apresento uma tabela com o estágio da
Busca Ativa nas 27 capitais do Brasil. E aqui vou assinalar a ordem: Aracaju, a que está com a Busca Ativa
mais avançada, apresenta o percentual de 79,36%;
Rio de Janeiro, 78,55%; Cuiabá, 76,46%; Rio Branco,
76,36%; Belém, 76,33%; Maceió, 75,84%; Curitiba,
75,14%; João Pessoa, 74,68%; Macapá, 74,17%; Boa
Vista, 73,88%; Fortaleza, 73,73%; Manaus, 73,55%; Palmas, 73,09%; Natal, 72,82%; Recife, 72,28%; Campo
Grande, 71,59%, Salvador, 68,33%; Teresina, 67,92%;
Belo Horizonte, 67,06%; São Luís, 65,62%; Porto Velho,
63,77%; Vitória, 63,23%; Distrito Federal, 61,27%; São
Paulo, 60,16%; Porto Alegre, 57,56%; Goiânia, 57,24%;
Florianópolis, 49,55%.
Em 2012, R$18,4 bilhões do orçamento federal
foram gastos no Programa Bolsa Família com transferências de renda. De acordo com o Orçamento federal
de 2013, espera-se que R$21,5 bilhões sejam gastos
como pagamento às famílias do Programa Bolsa Família em 2013.
Resultados muito positivos têm sido obtidos desde a implementação do Programa Bolsa Família. O
Coeficiente de Gini, que mede a desigualdade, havia
chegado a 0,601 em 1996. Era uma dos três mais altos no mundo. E aquele foi o ano em que os primeiros
programas de renda mínima associados à educação,
também denominados Bolsa Escola, começaram a ser
aplicados localmente, em Campinas, no Distrito Federal, em Ribeirão Preto e em muitos outros Municípios,
até que foram universalizados pelo governo federal em
todas as municipalidades em 2001, durante o Governo
Fernando Henrique Cardoso, e transformados no Bolsa Família em 2003, com a unificação dos programas
Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e Cartão
Alimentação. O Coeficiente de Gini foi gradualmente
diminuindo: 0,594, em 2001; 0,587, em 2002; 0,581,
em 2003; 0,569, em 2004; 0,566, em 2005; 0,559, em
2006; 0,544, em 2008; 0,530, em 2009; 0,526, em
2010; 0,519, em 2012.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
A pobreza extrema diminuiu consideravelmente. Ainda assim, em que pese todo o progresso, nós temos
muito a realizar, pois, em 2012, o Brasil ainda era a
16ª Nação mais desigual do mundo. O Censo oficial
do Brasil de 2010 mostrou que os 10% mais pobres
tinham 1,1% da renda nacional, enquanto os 10% mais
ricos tinham 44,5% da renda nacional.
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Se formos começar uma renda básica de cidadania para todos os 194 milhões de brasileiros com até
R$70,00 por mês, como hoje paga o Governo brasileiro
aos beneficiários do Bolsa Família..
(Interrupção no som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– Em mais três minutos, consigo terminar (Fora do
microfone.).
Tendo em conta a soma da renda familiar mais
o benefício do Bolsa Família, isso resultaria em 194
milhões vezes R$840,00 por ano – são 12 meses vezes R$70,00 –, ou seja, daria uma soma de R$152,9
bilhões, portanto, cerca de sete vezes mais do que o
custo do Bolsa Família em 2013.
Se fôssemos começar com um nível mais modesto, de R$50,00 por mês, que é aproximadamente
a média do valor pago para cada pessoa das famílias beneficiárias do Bolsa Família hoje, para todos
os 194 milhões de habitantes o custo total seria de
R$600,00 por ano vezes 194 milhões, o que corresponde a R$98,4 bilhões.
Com qualquer alternativa, será necessário um
esforço de criatividade muito significativo para se saber como criar os fundos necessários para financiar
o pagamento de uma renda básica incondicional para
todos. Para que isso ocorra, é importante que as pessoas, que o povo compreenda claramente as vantagens
da renda básica de cidadania, que poderá ser um instrumento ainda mais eficaz do que o Bolsa Família ou
do qualquer outra forma de transferência condicional
de renda. E, então, estaremos prontos para darmos o
próximo passo para conquistarmos dignidade e liberdade real para todos.
Eu acredito que, da mesma maneira que o Programa Bolsa Família no Brasil se iniciou a partir de experiências locais, como no Distrito Federal, em Campinas,
em Ribeirão Preto e em muitas outras localidades em
1995, é possível começar a proposta da renda básica
por Municípios.
Um Município do Estado de São Paulo, Santo
Antônio do Pinhal, já aprovou lei para iniciar, passo a
passo, a renda básica de cidadania. O Conselho Municipal da Renda Básica de Cidadania, ainda hoje reunido, está considerando que um dos primeiros passos
poderia ser dado a partir das crianças que nascem neste Município de sete mil habitantes. A cada ano, todos
os que nascem – cerca de cem pessoas nascem por
ano ali – passariam a ter esse direito, até que todos
viessem a tê-lo. E, eventualmente, com mais recursos,
isso poderá ser acelerado.

Maio de 2013

Para haver fundos suficientes para financiar a
renda básica de cidadania, é importante se pensar em
alternativas. Uma possibilidade seria criar um fundo a
partir da disposição de todos de compreender quão interessante será isso para a comunidade. Por exemplo,
em Santo Antônio do Pinhal, se todos os proprietários
das 65 pousadas compreendessem que isso poderia
ser muito importante e até uma atração a mais para
fazer de Santo Antônio do Pinhal um exemplo pioneiro, quem sabe poderia ser cobrado 1% daquilo que
é a receita de todas aquelas pousadas, dos 35 restaurantes e dos demais estabelecimentos existentes
de atividades econômicas no Município? Com isso,
passariam a contribuir para o fundo. Por decisão do
Prefeito José Augusto Guarnieri Pereira, já se colocou
na lei que 6% da receita municipal serão destinados
para essa finalidade.
É importante ressaltar que, na municipalidade de
São Paulo, o Prefeito Fernando Haddad apresentou,
no seu programa Um Novo Tempo para São Paulo,
que uma renda básica de cidadania será implementada, passo a passo, com o critério do Executivo, em
colaboração com os Governos de Estado e com o
Governo Federal, de maneira a beneficiar todos os
habitantes, não importando sua origem, raça, sexo,
idade, condição civil ou socioeconômica. Essa renda
será implementada gradualmente, até que, no futuro,
se torne de caráter universal.
Tenho a certeza de que, um dia, em futuro próximo, nós estaremos prontos para fazer a transição do
Programa Bolsa Família em direção à Renda Básica
de Cidadania não apenas no Brasil, mas em todos os
países dos três continentes das Américas.
Estou convencido de que o processo da Busca
Ativa, iniciado pela Presidenta Dilma Roussef, assim
como o Brasil Carinhoso constituem um progresso
fundamental em direção à renda básica de cidadania.
Peço para anexar aqui a Lei da Renda Básica de
Cidadania, o projeto que foi apresentado como modelo
para cada uma das Nações.
O Deputado Rodrigo Cabezas Morales, um dos
coautores da proposta, informou-me que, em cada
Parlamento da América Latina e do Caribe, será apresentada, em junho próximo, essa lei marco da renda
básica, que será, então, apreciada e encaminhada às
respectivas Comissões de Assuntos Econômicos, para
que seja examinada e debatida e para que, possivelmente, seja aprovada por cada Parlamento. Na Venezuela, o Deputado Rodrigo Cabezas Morales me disse
que isso vai ocorrer em junho próximo.
Quero, inclusive, transmitir aos caros Pedro Vormittag e Marcello Kairalla... Aliás, quero dizer, prezado
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Presidente Senador Paulo Paim, que Marcello Kairalla é
filho do Dr. Ronaldo Kairalla, um dos médicos de maior
capacidade e conhecimento na área em que fui atendido no Hospital Sírio-Libanês. Eu recebi alta e pude
fazer essa viagem aos Estados Unidos, inteiramente
curado da pneumonia que havia adquirido.
Felizmente, hoje, graças ao Dr. Ronaldo Kairalla,
seu pai, Marcello, estou aqui bem, depois de passar
quatro dias nos Estados Unidos, debatendo, fazendo
palestras e estudando.
Quero, então, numa homenagem a vocês do Centro Acadêmico XI de Agosto, aqui registrar o Manifesto
pelo Cárcere Cidadão, em que:
Nós, cidadãos e entidades abaixo subscritos,
no cumprimento do nosso compromisso com
os direitos fundamentais e com o primado da
dignidade humana, atento aos mandamentos
constitucionais e considerando a deplorável
situação da segurança pública, como um todo,
e do sistema penitenciário, em particular, vem,
ladeado das entidades e pessoas subscritoras,
apresentar o manifesto abaixo, nos seguintes
termos:
1. A Política Criminal deverá ser articulada entre os três poderes da república e a sociedade
civil, de modo a atingir a finalidade ressocializadora e da pena;
2. A política criminal não deve buscar a solução
para problemas sociais na criação de novos
crimes, mas sim na articulação de medidas
que promovam a inclusão social [inclusive
a renda básica de cidadania, se me permite
esse acréscimo];
3. As soluções de Política Penitenciária devem se basear em medidas alternativas ao
cárcere, mais do que na simples construção
de novas vagas;
4. A Lei de Execução Penal e as resoluções
do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária...
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... devem ser rigorosamente observadas, sob
pena de o Estado igualar-se ao detento na
violação de direitos;
5. O Estado deverá fornecer meios para formação profissional e educacional no cárcere,
além de medidas de individualização da pena;
6. Os três Poderes devem fixar parâmetros
mais estáveis para as prisões processuais e
cautelares, de modo a solucionar o problema
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da alta percentagem de presos provisórios por
tão longo tempo;
7. A execução penal deverá ser informatizada, para agilizar os procedimentos e evitar
o prolongamento de penas juridicamente já
cumpridas;
8. É preciso estruturar medidas de acompanhamento dos egressos, com atenção aos Patronatos, cujo apoio é fundamental em qualquer
política de prevenção de reincidência;
9. As Ouvidorias e Corregedorias deverão ser
fortalecidas e independentes, para que sejam
instrumento eficiente de prevenção e combate
à corrupção e ao abuso de autoridade;
10. O Estado deverá investir na estrutura física do sistema e na formação dos profissionais
que nele atuam,...
(Soa a campainha.)
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... com o objetivo de respeitar as necessidades
e individualidades dos encarcerados.
XI. É preciso debater publicamente a política
de drogas vigente, em especial a sua relação
com a grande quantidade de apenados por
tráfico de drogas.
Peço, Sr. Presidente, que seja transcrito na íntegra, inclusive com todos os que o assinam. Ressalto
a presença de pessoas do porte do jurista Alberto Toron, de Alexandre Pariol, Alvino Augusto de Sá, Ana
Elisa Bechara, Dalmo de Abreu Dallari, Davi Tangerino,
Diogo Coutinho, Enrique Ricardo Lewandowski, Eunice
Aparecida de Jesus Prudente, Fábio Konder Comparato, Fernando Salla e tantos outros que honram a lista
daqueles que assinam este manifesto.
Peço a eles que procurem V. Exª, Senador Paulo
Paim, pois quem sabe queira assinar este importante
manifesto. Aqui, de pronto, acresço o meu nome a este
importante manifesto.
Muito obrigado, Senador Paulo Paim, pela tolerância.
Senador Eduardo Amorim, desculpe-me pelo entusiasmo e por ter me prolongado nesta sessão. Quero
ouvi-lo com toda a atenção.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §2º,
do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
será atendido na forma do Regimento.
Pela Liderança, passamos a palavra ao Senador
Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador Paulo Paim, colegas Senadores, ouvintes da
Rádio Senado, espectadores da TV Senado, todos que
nos acompanham pelas redes sociais, mais uma vez,
exercendo o meu dever constitucional de defender os
interesses de nossa gente – falo do povo do Estado
de Sergipe –, faço uso da tribuna desta Casa para me
solidarizar com o drama vivido pelos produtores dos
perímetros irrigados da região do baixo São Francisco
do Estado de Sergipe.
A situação é calamitosa, Sr. Presidente.
Alguns dias atrás, um grupo de prefeitos e produtores daquela região fez uma manifestação em
uma rádio local, cobrando providências por parte da
Codevasf, pedindo soluções urgentes contra o drama
da seca e contra o drama do maquinário quebrado, do
descaso, dos canais obstruídos, que estão atingindo e
inviabilizando a produção de toda aquela região, que,
com certeza, já foi orgulho para todos nós sergipanos,
que alimenta muitas mesas e que, ainda hoje, apesar
da baixa produtividade, é o sustento e o alimento de
muitas famílias.
Atendendo ao convite desses produtores e dos
seus representantes, prefeitos, vereadores e autoridades locais, ouvi suas reivindicações, de forma muito
atenta, e entendi que o caminho mais justo e correto
seria convidar o superintendente local da Companhia
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
Parnaíba, a nossa Codevasf, para ficar ciente dos problemas que afetam a região.
Assim, Sr. Presidente, ladeado pelo Deputado André Moura, pedimos audiência ao Ministro da Integração
e também a participação do Presidente da Codevasf.
De forma muito gentil, fomos atendidos.
Por motivos que excedem a nossa compreensão,
após a confirmação e a surpresa tanto do Ministro como
do Presidente da Codevasf com aquela situação que
ali mostramos, acompanhados do Prefeito de Propriá,
José Américo, houve, sim, a confirmação de que o
Presidente Nacional da Codevasf iria a Sergipe ouvir
os produtores. Ninguém da companhia, Sr. Presidente,
após ter marcado a data, lá compareceu, numa atitude
de total descaso com as famílias e com as autoridades
daquela região. Famílias que hoje vivem, Sr. Presiden-
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te, situações lastimáveis de descaso, de desprezo, de
perfeito abandono.
Sem contar com o apoio e a sensibilidade dos
dirigentes locais da Companhia, estive pessoalmente com o Presidente Nacional da Codevasf, que, num
gesto até elegante à época, diferentemente dos outros dirigentes locais, se desculpou pela desatenção
e prometeu a mim – passei isso ao povo de Sergipe
– que ele retornaria a Sergipe para conversar com os
produtores dos perímetros irrigados do Estado o mais
rápido possível.
A mim ele disse a data, Sr. Presidente, mas, para
que ninguém interferisse ou viesse a proibir, o que é
uma atitude antidemocrática, que o Presidente da Codevasf lá testemunhasse o que se passa, eu preferi,
desta vez, não divulgar o dia. Espero que ele cumpra
a palavra. E confio perfeitamente no Sr. Elmo Vaz até
que ele possa estar lá em Sergipe.
Agora, o fato é que é de se estranhar, Sr. Presidente, Srs. colegas Senadores, que, desta Casa, é
que a partir daí, ao invés de contar com o apoio de
todo o setor e de alguns do setor político, passei a ser
duramente criticado por ter simplesmente atendido aos
apelos dos prefeitos e dos produtores do meu Estado.
Fiz o meu exercício democrático, o meu dever e a minha
obrigação. Não sou omisso, nem o serei. E não são vozes perversas que me calarão ou que me imobilizarão,
porque o meu dever, estando nesta Casa, escolhido
pelo povo de Sergipe, é, sim, trazer as questões e as
críticas de forma construtiva e realmente me solidarizar com todo aquele povo e todas aquelas famílias.
É lamentável que, em pleno século XXI, Sr. Presidente, determinados setores da política ainda abrigam
uma compreensão atrasada de que os órgãos estatais
possam funcionar como verdadeiros feudos, a serviço
não do povo, mas de seu agrupamento. Fato como este,
além de lamentável, é inconcebível em pleno século
XXI e numa democracia amadurecida como a nossa.
Assim como é inconcebível, Sr. Presidente, o que
acontece nos perímetros irrigados. Lá, as bombas estão quebradas – aqui estão, Presidente, as fotos dos
locais visitados pelas pessoas –, não funcionam adequadamente. As águas estão contaminadas, a produção comprometida e os parceleiros sem perspectiva
de futuro. Vimos in loco a situação que ora descrevo,
como demonstram todas estas fotos, Sr. Presidente.
Não há nenhum tipo de preocupação eleitoreira, mesmo porque estou como Senador, sou médico,
trabalho pelo bem-estar do meu povo de Sergipe e
pelos irmãos brasileiros distribuídos em todos os can-
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tos. Especificamente, nesse caso, fui convidado pelos
trabalhadores dos perímetros irrigados e por seus representantes locais – prefeitos e autoridades –, para
conhecer a situação pela qual passam e fiz o que, como
Parlamentar, era o meu dever e a minha obrigação!
Exerço meu mandato com humildade, responsabilidade e mantenho o compromisso que assumi
com o povo, com a minha gente, com o meu Estado
de Sergipe, com meus irmãos brasileiros. Dessa maneira, todas as vezes que for convocado a interceder
por uma causa estarei presente e farei o que tiver que
ser feito, doa a quem doer, a permanência de determinados feudos.
Tenho dito, Sr. Presidente, que acredito na política
como instrumento de transformação social, de justiça
social, e é para isso que aqui estou, e é para isso que
trabalho, que milito na política, retirando, muitas vezes,
o tempo que pertence aos meus filhos e a minha família, mas, com certeza, vale a pena, porque é a busca
da construção do bem, é a busca de materializar o
sonho de ver um Brasil muito melhor, especialmente
um Estado de Sergipe muito melhor.
Hoje, dia 13 de maio, 125 anos após a abolição
da escravatura, em nosso País oficialmente não há
mais escravos, não deve haver. Mas será que quando
nos deparamos com relatos de uma realidade inversa
e somos acusados de prepotentes por querermos trabalhar pelo povo de um Município, de um Estado ou
de uma Nação, quando nos querem calar, será que,
de alguma forma, de alguma maneira, não nos estão
querendo escravizar?
Pois bem, Presidente, não me calarão. E, aqui
estão as fotos, mais uma vez, do que se passa nos
perímetros irrigados de Sergipe. Esta é a realidade, é
uma realidade perversa.
Sr. Ministro e Sr. Presidente da Codevasf vão in
loco e vejam. Tenho certeza de que a Presidente Dilma não sabe o que está acontecendo. Tenho certeza
de que a Presidente Dilma não pactua e não concorda
com uma situação como essa, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, nosso País tem pouco mais de 500
anos de descobrimento. Há quase 200 anos proclamamos a nossa Independência, proclamamos a nossa República, vencemos guerras mundiais, atravessamos a
ditadura, mas, por incrível que pareça, ainda há esses
feudos e a perversidade da seca, e alguns acham que
são donos de algumas situações, de alguns cargos e
de alguns espaços do Poder Público.
Então, Sr. Presidente, não me calarão porque a
nossa missão é fazer o bem, o que é justo, por enten-
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der, sim, que a política é verdadeiramente um instrumento de transformação e de justiça social. Só assim
vamos ter um Brasil muito melhor, só assim vamos ter
um Sergipe muito, muito melhor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Eduardo Amorim.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Quero
assinalar como importante a sua manifestação sobre o
que se sucede na Codevasf e em Sergipe, mas gostaria, tendo em conta que V. Exª é Senador de Sergipe,
de cumprimentar Sergipe e Aracaju por estarem entre
os Estados e os Municípios que mais avançaram no
processo da chamada busca ativa. Ou seja, se nós
analisarmos o número de famílias em Sergipe e, em
especial, em Aracaju que recebem até R$140 per capita, por mês, e que, portanto, deveriam estar inscritas
no programa Bolsa Família... Há lugares no Brasil onde
essa proporção está em torno de 50%, 60% e, em Sergipe e em Aracaju, está próxima de 80%. Aracaju é a
capital, entre as 27 capitais e unidades da Federação,
que está com o índice mais alto. Então, eu queria...
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Obrigado, muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ...
aproveitar a sua presença na tribuna para assinalar
isso que há pouco mencionei.
O SR. EDUARDO AMORIM (Bloco/PSC – SE) –
Eu ouvi, Senador Eduardo Suplicy.
Muito obrigado.
Essa é uma das mazelas que estamos enfrentando e, como você disse aí, estamos sendo vencedores, mas ainda há muitas outras, como essa que
relato aqui, que precisam ser vencidas, que os feudos
devem deixar de existir.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Muito bem. Esse foi o Senador Eduardo Amorim,
que falou pela Liderança do seu partido.
Assim, vamos encerrando a sessão do dia de hoje.
Queria convidar a todos para que passem na Biblioteca do Senado. Está lá uma bela exposição sobre
a escravidão e as leis aqui do Parlamento.
Estive lá com o Senador Cristovam na abertura.
Meus cumprimentos à Casa, à Diretora da Casa, enfim, a todos os funcionários, por essa brilhante exposição que relata a história do que aconteceu há 125
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anos, quando esta Casa votou o fim da escravidão e
a liberdade.
A liberdade é uma palavra mágica. Liberdade, liberdade para todos nós! Escravidão, nunca mais! Que
ninguém mais seja discriminado por motivo algum, por
cor, por raça, por etnia, por origem, por procedência,
por religião, por orientação sexual. Enfim, nós todos
combatemos a violência, o ódio e a homofobia.
É nessa visão que acreditamos que 13 de Maio
seja uma data simbólica para que, de uma vez por todas, a gente possa ter, neste País, uma lei única, que
combata todo tipo de discriminação.
Sou o relator dessa proposta. Acho que é uma
questão de honra para o Congresso Nacional, no ano
de 2013, exatamente no ano de 2013, neste 13 de
maio, assumir o compromisso de votar, de uma vez
por todas, essa lei.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
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
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
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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.
(Lido no Senado Federal no dia 08.05.2013)
(Sobrestando pauta a partir de 02.03.2013)
Prazo final prorrogado: 15.5.2013
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.
4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
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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
os Tribunais Regionais Federais da 6ª Região,
com sede em Manaus e jurisdição no Estado
do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
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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.
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10
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
AO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE
2000
Discussão, em turno único, do Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado nº
163, de 2000 (nº 6.167/2002, naquela Casa),
do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de
Apoio à Cultura do Caju – FUNCAJU (desenvolvimento da produtividade da cajucultura).
Pareceres sob nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Eunício de Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da
matéria (em parecer preliminar, nos termos do
Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– de Assuntos Econômicos, Relator: Senador
Wellington Dias, favorável ao Substitutivo da
Câmara, exceto quanto às alterações feitas
pela Câmara ao texto da ementa e à redação
do art. 1º; e
– de Agricultura e Reforma Agrária, Relator:
Senador Benedito de Lira, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 48 minutos.)
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