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Ata da 71ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 14 de maio de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Renan Calheiros, Romero Jucá, Casildo Maldaner,
da Srª Ana Amélia, do Sr. Paulo Paim, da Srª Vanessa Grazziotin
e dos Srs. Sérgio Souza e José Pimentel
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 10 minutos
e encerra-se às 22 horas e 49 minutos.)

É o seguinte o registro de comparecimento:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Há número regimental. Em função disso, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 176, DE 2013
(De Autoria do Senador Pedro Simon)
Altera a redação de Título e artigos, e revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º. O Título II e os artigos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º,
10º, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo
Penal, passam a vigorar com as seguintes redações:
“TÍTULO II
Da Investigação Criminal (NR)
Art. 4º A investigação criminal é procedimento
informal, desburocratizado e escrito destinado à apuração das infrações penais e de sua
autoria para o exercício da ação penal pública
em Juízo. (NR)
Art. 5º A tarefa investigatória incumbe às autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições.
§ 1° A atribuição definida neste artigo não exclui
a de outras autoridades administrativas, que
exercem tarefas de fiscalização e inteligência.
§ 2° O Ministério Público, destinatário do procedimento investigatório sobre as infrações
penais públicas, também não é excluído de
atividades investigatórias. (NR)
Art. 6º A tramitação do procedimento investigatório dá-se diretamente entre os órgãos de
investigação e o Ministério Público. (NR)
Art. 7º O procedimento investigatório é iniciado:
I – de oficio, por quem dotado de atribuições
investigatórias;
II – por requisição do Ministério Público às
autoridades de investigação.
Parágrafo único. Nos casos de ação penal
privada ou ação penal pública condicionada à
representação a investigação criminal depende
da manifestação do ofendido. (NR)

Maio de 2013

Art. 8º O procedimento investigatório compreende, dentre outros atos pertinentes, os
seguintes:
I – imediato deslocamento ao local da infração, providenciando para que não se alterem
o estado e a conservação das coisas, até a
chegada dos peritos criminais, para a formação da prova pericial;
II – apreensão dos objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos
criminais;
III – convite ao indiciado para que deponha sobre o fato em apuração e à formação de auto
de reconstituição do evento, quando couber;
IV – inquirição do ofendido e das testemunhas,
que não podem desobrigar-se do ato de depor;
V – reconhecimento de pessoas, e coisas; e
acareações;
VI – proceder à identificação do investigado,
ordinariamente pelo registro civil e, em caso
de impossibilidade, pelo procedimento datiloscópico, juntando ao procedimento sua folha
de antecedentes, com os dados, outrossim,
de sua vida pregressa à avaliação da pessoa
do investigado, em si e no ambiente comunitário. (NR)
Art. 9º A investigação criminal deve estar encerrada no prazo máximo de 180 dias.
Parágrafo único. Estando o investigado preso,
por força de flagrante, alcançados 30 dias de
prisão, o investigado é solto, sem prejuízo do
disposto no caput, deste artigo. (NR)
Art. 10. O procedimento investigatório acompanha sempre a peça acusatória apresentada
em Juízo. (NR)
Art. 11. Não há contraditório no procedimento
de investigação criminal. (NR)
Art. 12. A defesa do investigado tem acesso
aos dados reunidos na investigação criminal
que digam respeito, exclusivamente, à pessoa
do investigado, a saber, taxativamente:
I – quando da aceitação do convite do investigado, o inteiro teor de seu depoimento;
II – o termo de acareação de que participou
o investigado;
III – o termo de reconhecimento. (NR)
Art. 13. O Juiz, decide, no procedimento investigatório, os pleitos, que lhe são formulados
pelas autoridades investigantes; pelo Ministério
Público; e pelo investigado, pertinentes a esta
etapa procedimental. (NR)
Art. 14. O arquivamento do inquérito dá-se
por pronunciamento fundamentado do Minis-
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tério Público, necessariamente encaminhado
às pessoas, física ou jurídica, interessadas,
bem como ao Conselho Superior do Ministério
Público, ou à Câmara Criminal da Instituição,
conforme definido em lei.
Parágrafo único. O interessado, que não aceitar
os fundamentos do pronunciamento pelo arquivamento, dele recorre ao Conselho Superior
do Ministério Público, ou à Câmara Criminal
da Instituição, conforme definido em lei, e observado o procedimento fixado em resolução
interna. (NR)
Art. 15. As autoridades policiais investigantes e
o Ministério Público devem ter banco de dados
alusivo ao procedimento investigatório, tanto
providenciando em prazo não superior a 180
dias a contar da promulgação dessa lei. (NR)
Art. 20. A autoridade assegurará na investigação o sigilo necessário à elucidação do fato ou
exigido pelo interesse da sociedade.
Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que Ihe forem solicitados, a autoridade
policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes a instauração de inquérito
contra os requerentes, salvo no caso de existir
condenação anterior. (NR)
Art. 21. A incomunicabilidade do investigado
dependerá sempre de despacho nos autos e
somente será permitida quando o interesse
da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir.
Parágrafo único. A incomunicabilidade, que
não excederá de 3 (três) dias, será decretada
por despacho fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade policial, ou do órgão do
Ministério Público, respeitado, em qualquer
hipótese, o disposto no art. 89, III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no
4.215, de 27 de abril de 1963).
Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em
que houver mais de uma circunscrição policial,
a autoridade com exercício em uma delas poderá, nas investigações a que esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição
de outra, independentemente de precatórias
ou requisições, e bem assim providenciará, até
que compareça a autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença,
noutra circunscrição.”
Art. 2º. Ficam revogados os artigos 16, 17, 18,
19, 23 e 28 do Código de Processo Penal.
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Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Inicialmente quero ressaltar que apresento este
projeto com o objetivo de atender a demanda de ilustres membros do Ministério Público, em especial, na
figura de um de seus mais dignificantes e competente
representantes, o ex-Procurador-Geral da República Dr.
Claúdio Fonteles. A proposição inicial que apresentei foi
o PLS nº 119/2007, que foi considerado prejudicado em
virtude de aprovação de Substitutivo global aos projetos de lei que alteravam o Código de Processo Penal.
Ocorre que, a meu ver, o teor da proposição que apresentei não foi contemplado pelo texto da nova proposta
de CPP. De forma que torno a submeter a meus Pares
esta concepção jurídica. Novamente, faço questão de
reproduzir abaixo os irretocáveis argumentos em defesa
da proposição expressos pelo magnífico Procurador:
“A proposta define o procedimento investigatório, marcando-lhe o significado que é o de
propiciar o exercício da ação penal pública, e
imprimindo-lhe caráter de procedimento “informal, desburocratizado e escrito” .
“Informal e desburocratizado” a que sua tramitação aconteça diretamente entre o Ministério
Público e as demais instâncias investigatórias
(Polícia; Receita Federal; Banco Central; etc.).
“Escrito” a que o Poder Judiciário, provocado
por pleito dos interessados, decida o que lhe
é posto, não estando, pois, subtraída do controle judicial esta fase procedimental.
A atribuição ao procedimento investigatório é
amplamente partilhada, dela não se subtraindo, inclusive, o titular da ação penal pública,
assim consagrado constitucionalmente (artigo
129, I, da CF/88).
Fica definida a forma do início da investigação criminal.
Marcadas são, não exaustivamente, as tarefas
pertinentes ao trabalho investigatório.
É fixado prazo ao encerramento da investigação criminal, que não pode eternizar-se.
Sacramenta-se o que a jurisprudência pátria
já consolidou: “não há contraditório no procedimento de investigação criminal”.
Fica definida a atuação da defesa neste momento pré-processual, restrita, por coerência
à natureza do procedimento, que é preliminar
e de formação da prova “ao exercício da ação
penal em JuÍzo”, ao conhecimento da prova que
diga respeito, exclusivamente, ao investigado.
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É, por fim, disciplinado o arquivamento dentro
da temática investigatória, enaltecido o controle
efetivo do interessado e estimula-se a criação
de banco de dados.”
Entretanto, permitam-me meus pares e, mais ainda, meu amigo Dr. Fonteles, a despeito de sua irrepreensível defesa destas novas regras e procedimentos
das investigações criminais, eu creio que ainda não
chegamos ao melhor termo para a instrução penal.
É objeto de proposta minha, e infelizmente sempre deturpada, deformada ou arquivada, a simples tese
do fim do Inquérito – ou como agora se pretende – da
investigação criminal. Desde 1991, apresento proposições no sentido de dar um tratamento mais econômico,
célere e prático na condução dos procedimentos que
instruem as ações penais.
Com efeito, esta nova proposição é em si um
grande avanço, mas diante da amplitude do que pode
ser feito para agilizar o processo penal e dar grandes
passos no combate a criminalidade e impunidade,
acredito que com esta base podemos ir mais adiante.
Sala das Sessões, 9 de maio de 2013. – Senador Pedro Simon;
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Vide texto compilado
Código de Processo Penal.
....................................................................................
TÍTULO II
Do Inquérito Policial
Art. 4º A polícia judiciária será exercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectivas
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações
penais e da sua autoria.
Parágrafo único. A competência definida neste
artigo não excluirá a de autoridades administrativas,
a quem por lei seja cometida a mesma função.
Art. 5o Nos crimes de ação pública o inquérito
policial será iniciado:
I – de ofício;
II – mediante requisição da autoridade judiciária
ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo.
§ 1o O requerimento a que se refere o no II conterá sempre que possível:
a) a narração do fato, com todas as circunstâncias;
b) a individualização do indiciado ou seus sinais
característicos e as razões de convicção ou de pre-
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sunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos
de impossibilidade de o fazer;
c) a nomeação das testemunhas, com indicação
de sua profissão e residência.
§ 2o Do despacho que indeferir o requerimento
de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe
de Polícia.
§ 3o Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito.
§ 4o O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela
ser iniciado.
§ 5o Nos crimes de ação privada, a autoridade
policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la.
Art. 6o Logo que tiver conhecimento da prática da
infração penal, a autoridade policial deverá:
I – dirigir-se ao local, providenciando para que
não se alterem o estado e conservação das coisas,
até a chegada dos peritos criminais;
II – apreender os objetos que tiverem relação com
o fato, após liberados pelos peritos criminais;
III – colher todas as provas que servirem para o
esclarecimento do fato e suas circunstâncias;
IV – ouvir o ofendido;
V – ouvir o indiciado, com observância, no que for
aplicável, do disposto no Capítulo III do Título Vll, deste
Livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2
(duas) testemunhas que Ihe tenham ouvido a leitura;
VI – proceder a reconhecimento de pessoas e
coisas e a acareações;
VII – determinar, se for caso, que se proceda a
exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias;
VIII – ordenar a identificação do indiciado pelo
processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos
autos sua folha de antecedentes;
IX – averiguar a vida pregressa do indiciado, sob
o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes
e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros
elementos que contribuírem para a apreciação do seu
temperamento e caráter.
Art. 7o Para verificar a possibilidade de haver a
infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada
dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade
ou a ordem pública.
Art. 8o Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no Capítulo II do Título IX deste Livro.
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Art. 9o Todas as peças do inquérito policial serão,
num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade.
Art. 10. O inquérito deverá terminar no prazo de
10 (dez) dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo,
nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a
ordem de prisão, ou no prazo de 30 (trina) dias, quando
estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
§ 1o A autoridade fará minucioso relatório do que
tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente.
§ 2o No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando
o lugar onde possam ser encontradas.
§ 3o Quando o fato for de difícil elucidação, e o
indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer
ao juiz a devolução dos autos, para ulteriores diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz.
Art. 11. Os instrumentos do crime, bem como os
objetos que interessarem à prova, acompanharão os
autos do inquérito.
Art. 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma
ou outra.
Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial:
I – fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos
processos;
II – realizar as diligências requisitadas pelo juiz
ou pelo Ministério Público;
III – cumprir os mandados de prisão expedidos
pelas autoridades judiciárias;
IV – representar acerca da prisão preventiva.
Art. 14. O ofendido, ou seu representante legal, e
o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que
será realizada, ou não, a juízo da autoridade.
Art. 15. Se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial.
Art. 16. O Ministério Público não poderá requerer
a devolução do inquérito à autoridade policial, senão
para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia.
Art. 17. A autoridade policial não poderá mandar
arquivar autos de inquérito.
Art. 18. Depois de ordenado o arquivamento do
inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base
para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder
a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia.
Art. 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo
competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido
ou de seu representante legal, ou serão entregues ao
requerente, se o pedir, mediante traslado.
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Art. 20. A autoridade assegurará no inquérito o
sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo
interesse da sociedade.
Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes
que Ihe forem solicitados, a autoridade policial não
poderá mencionar quaisquer anotações referentes a
instauração de inquérito contra os requerentes, salvo
no caso de existir condenação anterior.
Art. 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente
será permitida quando o interesse da sociedade ou a
conveniência da investigação o exigir.
Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não
excederá de 3 (três) dias, será decretada por despacho
fundamentado do juiz, a requerimento da autoridade
policial, ou do órgão do Ministério Público, respeitado, em qualquer hipótese, o disposto no art. 89, III, do
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no
4.215, de 27 de abril de 1963).
Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que
houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade
com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que
esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição
de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a
autoridade competente, sobre qualquer fato que ocorra
em sua presença, noutra circunscrição.
Art. 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao
juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto
de Identificação e Estatística, ou repartição congênere,
mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos, e os
dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado.
Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés
de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do
inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as
razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças
de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a
denúncia, designará outro órgão do Ministério Público
para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 177, DE 2013
(COMPLEMENTAR)
Dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao segurado do regime geral de
previdência social que exerça as atividades
de transportes, de qualquer natureza, em
motocicletas.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É devida a aposentadoria especial, uma
vez cumprido o período de carência, ao segurado que
exerça as atividades de transportes, de qualquer natureza, em motocicletas, durante 25 anos, desde que
sujeito a condições especiais que acarretem risco
constante à saúde ou a integridade física.
§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
consistirá numa renda mensal equivalente a cem por
cento do salário-de-benefício.
§ 2º A data de início do benefício será fixada da
mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o disposto no art. 49 da Lei nº 8.213, de 24 de
julho de 1991.
Art. 2º A concessão da aposentadoria especial
dependerá de comprovação pelo segurado, junto ao
Instituto Nacional do Seguro Social –INSS, do tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente,
em condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física.
§ 1º O segurado deverá comprovar, além do
tempo de trabalho, exposição constante aos perigos
do trânsito à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do
benefício.
§ 2º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física
será somado, após a respectiva conversão ao tempo
de trabalho exercido em atividade comum, segundo
critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de
qualquer benefício.
Art. 3º O benefício previsto nesta lei será financiado com os recursos provenientes da contribuição
de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, cuja alíquota será acrescida de
seis pontos percentuais.
§ 1º O acréscimo de que trata o caput incide exclusivamente sobre a remuneração do segurado sujeito
às condições especiais referidas no artigo 1º desta lei.
§ 2º Aplica-se o disposto no art. 46 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, ao segurado aposentado nos termos deste artigo que continuar no
exercício de atividade ou operação que o sujeite
aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos
ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou
à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial a serem definidos
pelo Poder Executivo.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
A agilidade da vida moderna exige maior rapidez
e eficiência nos deslocamentos de pessoas e transporte de documentos e mercadorias. Até mesmo os
corpos de bombeiros aderiram à utilização de motocicletas para o acesso mais ágil aos pontos de trabalho.
A motocicleta, como instrumento de trabalho, tem
sido largamente empregada, até mesmo nas zonas
rurais onde, não raro,
substituem até animais de montaria.
Motociclistas profissionais, por tais razões, são
cada vez mais empregados nos transportes de pessoas,
documentos e mercadorias, enfrentando o trânsito de
veículos cada vez mais sobrecarregado, nas cidades
de trânsito intenso.
Submetidos a riscos e pressões constantes, esses profissionais estão expostos a riscos e estresse
constantes, em trabalhos que exercem também grande exigência física.
Essas atividades têm contribuído significativamente no desenvolvimento das atividades econômicas,
mas não tem merecido o necessário reconhecimento.
Compõe-se na maioria de homens, jovens, que trabalham sob as constantes intempéries, a qualquer hora
do dia ou da noite.
Nesse contexto, estamos apresentando este projeto de lei que, além de fazer justiça a uma importante
categoria de trabalhadores que tanto contribui para
que nossas cidades sejam mais eficientes, trará maior
segurança jurídica no momento da concessão da aposentadoria especial.
Por essas razões, e diante do indiscutível alcance
social desta iniciativa, esperamos contar com o apoio
irrestrito dos membros do Congresso Nacional para a
aprovação do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Vicentinho Alves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdência Social e dá outras providências.
....................................................................................
Subseção II
Da Renda Mensal do Benefício
Art. 33. A renda mensal do benefício de prestação
continuada que substituir o salário-de-contribuição ou
o rendimento do trabalho do segurado não terá valor
inferior ao do salário-mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário-de-contribuição, ressalvado o
disposto no art. 45 desta Lei.
....................................................................................
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Seção V
Dos Benefícios
Subseção I
Da Aposentadoria por Invalidez
....................................................................................
Art. 46. O aposentado por invalidez que retornar
voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.
....................................................................................
Subseção II
Da Aposentadoria por Idade
....................................................................................
Art. 49. A aposentadoria por idade será devida:
I – ao segurado empregado, inclusive o doméstico, a partir:
a) da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 (noventa) dias
depois dela; ou
b) da data do requerimento, quando não houver
desligamento do emprego ou quando for requerida
após o prazo previsto na alínea “a”;
II – para os demais segurados, da data da entrada do requerimento.
....................................................................................
LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no art.
23, é de:
....................................................................................
II – para o financiamento do benefício previsto
nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de
1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
(Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em
cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio;
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c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja
atividade preponderante esse risco seja considerado
grave.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura
e de Assuntos Sociais, cabendo à última a
decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 178, DE 2013
Acrescenta § 5º ao Artigo 2º da Lei nº 12.232,
de 19 de abril de 2010, para estabelecer
critérios na aplicação dos recursos destinados aos serviços de publicidade pela
administração pública considerando a distribuição regional e o tamanho dos veículos
de comunicação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 12.232, de 19 de abril de
2010, passa a vigorar acrescido pelo seguinte parágrafo:
§ 5º Para a contratação dos serviços previstos
no caput deste artigo serão observadas as seguintes
diretrizes quanto a produção e veiculação de publicidade às empresas de comunicação e demais meios
de divulgação:
I – De acordo com as características da ação, estabelecer estratégia de comunicação garantindo
que pelo menos 40% (quarenta por cento) dos
valores contratados para produção e veiculação
de peças publicitárias sigam critérios de regionalização, não podendo ser dirigidos a empresas
e grupos que controlem concomitantemente,
numa mesma localidade, veículos pertencentes
a mais de um tipo de meio de comunicação, entre emissoras de rádio, emissoras de TV e jornais impressos;
II – No caso das publicidades custeadas por órgãos da administração federal, pelo menos 40%
(quarenta por cento) dos valores contratados para
produção e veiculação de peças publicitárias devem ser dirigidos a empresas de comunicação
sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excetuando os órgãos de caráter regional;
III – Pelo menos 40% (quarenta por cento) das
verbas destinadas à publicidade serão dirigidas
à microempresas ou empresas de pequeno porte
de comunicação e empreendedores individuais
de comunicação, considerando os parâmetros
dispostos no Artigo 3º da Lei Complementar 123
de 14 de setembro de 2006.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos no prazo de 180 dias.
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Justificação
O presente Projeto de Lei tem o objetivo de avançar no sentido da desconcentração na aplicação dos
recursos gastos pelo Poder Público com serviços de
publicidade.
A Lei nº 12.232, de 19 de abril de 2010, na qual
propomos alterações pontuais, tem por escopo estabelecer normas gerais sobre licitações e contratações
pela administração pública de serviços de publicidade
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. Portanto, a mudança aqui sugerida
abrange toda a administração pública, direta ou indireta e a todas as entidades controladas pelos entes
federados.
Tomando como base dados disponibilizados pela
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da
República – SECOM-PR, apenas 10 grupos de comunicação concentraram 70% dos recursos disponibilizados pela Secretaria entre janeiro de 2011 e julho de
2012, de um total distribuído a mais de 3.000 veículos
de comunicação. Portanto, é grande a concentração e
só uma intervenção legal poderá quebrar o ciclo vicioso,
vez que a adoção única do critério da audiência, protege os poderosos e condena os pequenos, gerando
distorções no nosso sistema de comunicação.
Em relação à distribuição regional das verbas
destinadas a comunicação, mudança também pretendida com a alteração que ora propomos na legislação, o Decreto nº 6.555 de 08 de setembro de 2008
já prevê a estratégia de comunicação regionalizada.
De fato, pode-se verificar, no Núcleo de Mídia da SECOM, um amplo cadastro com milhares de veículos
de comunicação distribuídos em mais da metade dos
municípios brasileiros. Mas mesmo com essa disponibilidade e potencialidade, as contratações seguem
concentradas. Portanto, a “recomendação” no referido
Decreto não tem sido suficiente para garantir melhor
distribuição regional dos recursos aplicados em publicidade. Também neste caso, uma clara determinação
legal se faz necessária.
A finalidade deste Projeto de Lei, portanto, é dar
efetividade à desconcentração da produção e veiculação da mídia governamental, evitando a centralização
em empresas que se praticam a chamada propriedade cruzada – grupos de mídia que controla em uma
mesma localidade emissoras de TV, rádios e jornais, e
também a concentração em grandes grupos nacionais
e regionais. Queremos, assim, incentivar as pequenas
empresas de comunicação espalhadas nas várias regiões do País.
A desconcentração aqui pretendida não é novidade no âmbito da ação governamental, cuja a orientação tem sido a descentralização. Exemplo disso, é
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a compra de alimentos para o Programa de Merenda
Escolar, onde a legislação já determina que 30% do
valor destinado ao Programa deve ser utilizado na
aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
agricultura familiar e do empreendedor familiar rural
ou de suas organizações. Outra área distinta, que podemos também tomar como exemplo, é a produção de
audiovisual, onde a legislação já prevê que, do total
de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA,
30% precisam ser destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste.
A desconcentração na aplicação dos recursos
oficiais em publicidade possibilita o fortalecimento de
empresas de comunicação de menor porte e melhor
distribuídas nas várias regiões. Além disso, propicia
a veiculação de informações coerentes e adequadas
às necessidades e interesses da comunidade, revalorizando a cultura local e, por fim, garante maior democratização das comunicações no nosso País.
Sala das Sessões, – Senador Inácio Arruda.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010
Mensagem de veto
Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados
por intermédio de agências de propaganda
e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 2o Para fins desta Lei, considera-se serviços
de publicidade o conjunto de atividades realizadas
integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação,
a execução interna, a intermediação e a supervisão da
execução externa e a distribuição de publicidade aos
veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo
de promover a venda de bens ou serviços de qualquer
natureza, difundir ideias ou informar o público em geral.
§ 1o Nas contratações de serviços de publicidade,
poderão ser incluídos como atividades complementares os serviços especializados pertinentes:
I – ao planejamento e à execução de pesquisas
e de outros instrumentos de avaliação e de geração
de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os
meios de divulgação nos quais serão difundidas as
peças e ações publicitárias ou sobre os resultados
das campanhas realizadas, respeitado o disposto no
art. 3o desta Lei;
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II – à produção e à execução técnica das peças
e projetos publicitários criados;
III – à criação e ao desenvolvimento de formas
inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão
dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias.
§ 2o Os contratos de serviços de publicidade terão
por objeto somente as atividades previstas no caput e
no § 1o deste artigo, vedada a inclusão de quaisquer
outras atividades, em especial as de assessoria de
imprensa, comunicação e relações públicas ou as que
tenham por finalidade a realização de eventos festivos
de qualquer natureza, as quais serão contratadas por
meio de procedimentos licitatórios próprios, respeitado
o disposto na legislação em vigor.
§ 3o Na contratação dos serviços de publicidade,
faculta-se a adjudicação do objeto da licitação a mais
de uma agência de propaganda, sem a segregação
em itens ou contas publicitárias, mediante justificativa
no processo de licitação.
§ 4o Para a execução das ações de comunicação
publicitária realizadas no âmbito dos contratos decorrentes das licitações previstas no § 3o deste artigo, o
órgão ou a entidade deverá, obrigatoriamente, instituir
procedimento de seleção interna entre as contratadas,
cuja metodologia será aprovada pela administração e
publicada na imprensa oficial.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 123,
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
(Republicação em atendimento ao disposto no art.
5º da Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011.)
Mensagem de veto
Texto anterior a republicação
Vide Lei nº 10.189, de 2001
Vigência
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera
dispositivos das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de
2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317,
de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:
....................................................................................
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CAPÍTULO II
Da Definição de Microempresa
e de Empresa de Pequeno Porte
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar,
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples,
a empresa individual de responsabilidade limitada e o
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
desde que:
I – no caso da microempresa, aufira, em cada
ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
II – no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de
bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações
em conta alheia, não incluídas as vendas canceladas
e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de início de atividade no próprio
ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste
artigo será proporcional ao número de meses em que
a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade, inclusive as frações de meses.
§ 3o O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa
ou empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicarão alteração, denúncia
ou qualquer restrição em relação a contratos por elas
anteriormente firmados.
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
I – de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
II – que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
III – de cujo capital participe pessoa física que
seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
IV – cujo titular ou sócio participe com mais de
10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a
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receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo;
V – cujo sócio ou titular seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de
que trata o inciso II do caput deste artigo;
VI – constituída sob a forma de cooperativas,
salvo as de consumo;
VII – que participe do capital de outra pessoa
jurídica;
VIII – que exerça atividade de banco comercial,
de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de
distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitalização ou de previdência complementar;
IX – resultante ou remanescente de cisão ou
qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;
X – constituída sob a forma de sociedade por
ações.
§ 5o O disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste
artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras,
bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art.
50 desta Lei Complementar e na sociedade de propósito
específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar,
e em associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, sociedades de garantia solidária e
outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo
social a defesa exclusiva dos interesses econômicos
das microempresas e empresas de pequeno porte.
§ 6o Na hipótese de a microempresa ou empresa
de pequeno porte incorrer em alguma das situações
previstas nos incisos do § 4o, será excluída do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime de que trata o art. 12,
com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida
a situação impeditiva.
§ 7o Observado o disposto no § 2o deste artigo,
no caso de início de atividades, a microempresa que,
no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta
anual previsto no inciso I do caput deste artigo passa,
no ano-calendário seguinte, à condição de empresa
de pequeno porte.
§ 8o Observado o disposto no § 2o deste artigo,
no caso de início de atividades, a empresa de pequeno
porte que, no ano-calendário, não ultrapassar o limite de
receita bruta anual previsto no inciso I do caput deste
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artigo passa, no ano-calendário seguinte, à condição
de microempresa.
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico
diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído
o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos
legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o
dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for
superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no
inciso II do caput.
§ 10. A empresa de pequeno porte que no decurso do ano-calendário de início de atividade ultrapassar
o limite proporcional de receita bruta de que trata o §
2o estará excluída do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, bem como do regime
de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, com
efeitos retroativos ao início de suas atividades.
§ 11. Na hipótese de o Distrito Federal, os Estados
e os respectivos Municípios adotarem um dos limites
previstos nos incisos I e II do caput do art. 19 e no art.
20, caso a receita bruta auferida pela empresa durante o ano-calendário de início de atividade ultrapasse
1/12 (um doze avos) do limite estabelecido multiplicado pelo número de meses de funcionamento nesse
período, a empresa não poderá recolher o ICMS e o
ISS na forma do Simples Nacional, relativos ao estabelecimento localizado na unidade da federação que
os houver adotado, com efeitos retroativos ao início
de suas atividades.
§ 12. A exclusão de que trata o § 10 não retroagirá
ao início das atividades se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por
cento) do respectivo limite referido naquele parágrafo,
hipótese em que os efeitos da exclusão dar-se-ão no
ano-calendário subsequente.
§ 13. O impedimento de que trata o § 11 não retroagirá ao início das atividades se o excesso verificado
em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) dos respectivos limites referidos naquele
parágrafo, hipótese em que os efeitos do impedimento
ocorrerão no ano-calendário subsequente.
§ 14. Para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas
no mercado interno até o limite previsto no inciso II do
caput ou no § 2o, conforme o caso, e, adicionalmente,
receitas decorrentes da exportação de mercadorias,
inclusive quando realizada por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico
prevista no art. 56 desta Lei Complementar, desde
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que as receitas de exportação também não excedam
os referidos limites de receita bruta anual.
§ 15. Na hipótese do § 14, para fins de determinação da alíquota de que trata o § 1o do art. 18, da base
de cálculo prevista em seu § 3o e das majorações de
alíquotas previstas em seus §§ 16, 16-A, 17 e 17-A,
será considerada a receita bruta total da empresa nos
mercados interno e externo.
....................................................................................
(Às Comissões de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação, e Informática; e de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última
a decisão terminativa.)
A SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os projetos que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 424, DE 2013
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto
de Lei da Câmara nº 246, de 2009, de autoria do Deputado Gilmar Machado, que “Disciplina a cobrança de
couvert artístico e altera a Consolidação das Leis do
Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943, para dispor sobre o trabalho
de músico”, seja encaminhado à Comissão de Educação, Cultura e Esporte para que esta se pronuncie
sobre o mesmo.
Sala das Sessões, 18 de abril de 2013. – Senador Cyro Miranda.
REQUERIMENTO Nº 425, DE 2013
Solicita a remessa, à Comissão de Assuntos
Econômicos, do Projeto de Lei do Senado
nº 154, de 2013, que “Altera a redação do
§ 1º e insere §§ 4º e 5º, ao art. 1.361, da Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código
Civil) – altera o art. 6º, da Lei nº 11.882, de
2008 e dá outras providências”.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 255, II, c, 12, combinado com o art. 99 do Regimento Interno, a remessa, à
Comissão de Assuntos Econômicos, do Projeto de Lei
do Senado nº 154, de 2013, que “Altera a redação do §
1º e insere §§ 4º e 5º, ao art. 1.361, da Lei nº 10.406,
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) – altera o art.
6º, da Lei nº 11.882, de 2008 e dá outras providências”,
além da comissão constante em seu despacho original.
Sala das Sessões, de maio de 2.013. – Senador
José Agripino, DEM/RN.
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A SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos serão publicados e incluídos em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria de me
inscrever para uma comunicação inadiável, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª está inscrito em segundo lugar,
eis que cheguei antes e estou inscrito em primeiro lugar. Só para comunicar a V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Então, V. Exª está inscrito em segundo
lugar, Eduardo Suplicy.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senador Sérgio Petecão, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Pela ordem, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente,
eu gostaria que V. Exª me inscrevesse como Líder do
PSD, para que eu pudesse fazer uso da palavra após
a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – V. Exª será inscrito como Líder do PSD
após a Ordem do Dia. Será o primeiro orador inscrito
como Líder.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Muito obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner. Bloco/
PMDB – SC) – Com a palavra o eminente Senador
inscrito regularmente, representando o Rio Grande
do Sul, Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Senador Casildo Maldaner, quero, de pronto, em primeiro
lugar, aqui da tribuna do Senado, fazer uma justificativa.
Hoje, o ex-Presidente Lula e a Presidenta Dilma
estão no Rio Grande do Sul. Como não admito – não
sei se me cuido demais, Sr. Presidente – faltar aqui,
ao plenário do Senado, e como hoje podemos votar o
Pronatec, que trata do ensino técnico, que, para mim, é
tão importante, e, amanhã, poderemos votar a Medida
Provisória dos Portos, outro tema também que mexe
com toda a economia nacional, justifico aqui a minha
não presença hoje, em Porto Alegre.
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Mandei a seguinte carta ao Governador Tarso
Genro e ao Presidente do Partido, Raul Pont:
[Senhores], gostaria muito de poder estar com
todos vocês, amigos e companheiros de ideal, de partido e de luta, e participar dos compromissos da Presidenta da República, Dilma
Rousseff, e do ex-Presidente [...] [Lula], Luiz
Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira, dia 14,
em Porto Alegre, farol do nosso querido Rio
Grande.
Infelizmente isso não será possível devido à
convocação da Liderança do Governo e do [...]
[nosso partido] no Senado para que todos os
Senadores estejam na Capital Federal e participem dos debates e das votações das MPs
dos Portos e do Pronatec, que acontecerão
nesta terça-feira, dia 14, e na quarta-feira, dia
15, respectivamente.
Neste momento em que o [...] [nosso partido]
completa dez anos de Governo – do povo,
para o povo e pelo povo –, sabemos que muito já fizemos, mas sabemos, também, que
muito mais precisa ser realizado. E é assim,
seguindo na construção dos caminhos que
queremos para um Brasil [melhor] e para a
nossa gente, que vemos agigantar-se cada
vez mais, no horizonte, [...] [esse projeto que
nós representamos e que caminha para a] reeleição da Presidenta Dilma.
Obrigado e um grande abraço.
Essa é a carta que eu remeti ao Presidente do
Partido, Raul Pont, e ao Governador Tarso Genro.
Sr. Presidente, também registro – até comentei
com V. Exª – a pré-estreia do documentário longa- metragem Raça.
Informo ao Plenário desta Casa que o documentário Raça - Um Filme Sobre Igualdade, do cineasta
brasileiro Joel Zito Araújo e da norte-americana Megan
Mylan, terá pré-estreia, aqui em Brasília, nesta quarta-feira, dia 15, às 21 horas. Senador Suplicy, a pré-estreia
será no Cine Itaú, Casa Park. O público poderá assistir
ao filme a partir do dia 17 de maio, quando entrar em
circuito nacional.
A pré-estreia para convidados em São Paulo foi
ontem. No dia 20, será em Porto Alegre – estarei lá –
e, no dia 22, em Salvador, onde também estarei.
A obra capta o debate sobre a busca da superação
da desigualdade racial no Brasil, com cenas inéditas
dos bastidores do Congresso e do Supremo Tribunal
Federal, onde eu estive, fazendo a defesa das cotas.
Para registrar esse momento histórico em que
o debate se tornou constante na mídia e no discurso
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público, os diretores acompanharam de perto três personalidades que atuaram amplamente nessa questão,
cada um à sua maneira, na linha de frente dessa batalha pela igualdade. Entre elas, nesse filme, está este
Senador que fala, como autor do projeto que resultou
da lei federal do Estatuto da Igualdade Racial, por
ser, também, naturalmente, o único Senador negro e
também Relator em duas comissões da política de cotas. Está no filme também a ativista quilombola Miúda
dos Santos, pela sua história em defesa do povo quilombola, e o cantor e apresentador Netinho de Paula,
mostrando a sua história e como caminha ainda hoje
a sua vida no campo artístico.
A renda obtida pela bilheteria – isso para mim é
importante – de todo o filme, em cadeia nacional, será
doada ao Fundo Baobá, entidade voltada à promoção
do combate a todo tipo de preconceito. O documentário
Raça, um filme sobre a igualdade que busca colocar
no mesmo patamar de oportunidades negros, brancos
e índios, tem por objetivo promover uma reflexão nacional sobre a desigualdade, buscando a identidade
de todo o nosso povo.
A pré-estreia agora é dia 15 de maio, em Brasília; 20 de maio, repito, em Porto Alegre; 22 de maio,
em Salvador. Estreias nas salas dos cinemas de todo
o País nos dias: 17 maio, Rio de Janeiro, São Paulo
e Brasília; 24 de maio, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Novo Hamburgo, Caxias. Posteriormente, vai
para Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, enfim, outros
Estados. Aqui não vou precisar ler todos.
Sra Presidente, por fim, quero ainda registrar a
Carta de Catanduva, com reivindicações dos aposentados brasileiros. Na semana passada, na sexta-feira,
dia 10, estive na cidade de Catanduva, interior de São
Paulo, participando de uma grande manifestação de
aposentados e pensionistas de todo o Brasil.
O evento foi organizado pela Cobap e contou com
a presença de cerca de três mil lideranças oriundas
de São Paulo. Destaco aqui São José do Rio Preto,
Monte Alto, Taquaritinga, Araraquara, Matão, Jundiaí,
Piracicaba, Jaú, Votorantim, Santo André, entre outras.
Também estavam lá líderes de todos os Estados
brasileiros e também aqui do Distrito Federal, das centrais e confederações, representando todo o movimento
sindical e as entidades dos aposentados.
Destaco a presença, naquela bela caminhada,
dos Deputados Federais Arnaldo Faria de Sá e Edinho
Araújo, do Deputado Estadual do PT João Paulo Rillo
– que fez um pronunciamento emocionante, inclusive
falando um pouco da minha vida e da minha história,
relatou coisas que nem eu mais lembrava –, além do
Prefeito de Catanduva, Geraldo Vinholi, e, logicamente,
do Presidente da Cobap, Warley Martins.
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No final do evento, Srª Presidente, foi aprovada
a Carta de Catanduva, que diz:
Unidos pelo mesmo ideal, aposentados, pensionistas, idosos e trabalhadores de diversas regiões do
Brasil se mobilizaram de forma revoltosa, porém pacífica, na cidade de Catanduva, São Paulo, promovendo
um grandioso ato de rua, como forma de protesto à
política implantada neste País, que vem prejudicando,
e muito, os nossos aposentados e pensionistas.
Diante de tantas dificuldades e problemas, os
manifestantes, de forma respeitosa, exigem as urgentes implementações:
1) Fim do fator previdenciário;
2) Reajuste, acima da inflação, para todos os
aposentados que ganham mais que o mínimo,
porque aquele que ganha o mínimo já recebe
a inflação mais um aumento real, acompanhando o PIB;
3) Término das desonerações das folhas da nossa Previdência;
4) Mais médicos nos postos de saúde do Brasil;
5) Recuperação das aposentadorias e pensões.
Por fim, solicitam que o Senado aprove o projeto da desaposentadoria, também de autoria deste
Senador, que está pronto para ser apreciado aqui na
Casa, já...
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...que o
aprovamos na Comissão (Fora do microfone.)
Solicitam, ainda, que os seus pedidos impressos
neste documento sejam repassados às autoridades do
País, e que o Senador os leia na tribuna do Senado –
o que estou fazendo neste momento.
Assinam o documento: Warley Martins, Presidente da Cobap; Antônio Alves da Silva, Presidente
da Fapesp; Antônio Darcio Beneduzzi, da Associação
de Aposentados; e José Alves da Silva, também de
Associação de Aposentados ligados a esse setor.
Por fim, Srª Presidenta, quero aqui registrar a
carta que recebi das mãos do Bispo Otacilio Luziano
da Silva, da Diocese de Catanduva, São Paulo.
Essa carta foi encaminhada a Sua Santidade o
Papa Francisco, em Roma.
Ela me tocou profundamente, pois é uma espécie
de lamento, de pranto, pela situação dolorosa e aviltante que nossos aposentados estão vivendo.
Não falaria aqui o que disse o Bispo, porque
disse palavras tão fortes, tão contundentes que, aqui,
eu não gostaria de repetir. Mas sei que o Bispo está
coberto de razão.
Diz a carta dirigida ao Papa:
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“Carta ao Digníssimo Senhor Papa Francisco.
A Confederação Brasileira de Aposentados
Pensionistas e Idosos, por intermédio do Bispo,
legítima representante da categoria em todo
País e maior entidade do gênero da América
Latina, vem rogar a Vossa Santidade que interceda [olhem a carta ao Papa] junto a Jesus Cristo pelo sofrimento dos aposentados:
queremos apoio e clemência pela injustiça
que vem sendo praticada ao longo dos anos
aos homens e mulheres de cabelos brancos
do nosso País.
Por meio de uma perversa manipulação legal
no valor de nossas aposentadorias e pensões,
estamos empobrecendo, justamente aqueles
que mais contribuíram para o crescimento do
nosso Brasil estão sendo desprezados nesse
momento da história nacional.
Paulatinamente, a cada ano, somos encurralados ao injusto abismo de sobreviver e sustentar nossas famílias com apenas o correspondente à inflação.
Já percorremos muitos caminhos lutando em
defesa de nossos direitos, protestamos, nos
manifestamos, fizemos passeatas nas ruas,
vigília no Senado para demonstrar a nossa
insatisfação, mas infelizmente os nossos benefícios continuam achatados.
Recorremos ao Judiciário brasileiro e, em alguns casos, conseguimos recuperar parte do
prejuízo, mas logo fomos rechaçados novamente com o falso argumento de que a nossa
Previdência Social é deficitária e vai quebrar
– o que é uma mentira, diz a carta.
Esta inverdade é lançada diariamente ao povo
brasileiro pelo Governo, através da imprensa,
que demonstra claramente – entra governo, sai
governo –, pela campanha nacional vinculada aos bancos, que querem, na verdade, é a
privatização do nosso sistema previdenciário.
Estamos com nossos recursos concentrados
no Supremo Tribunal Federal. Após esta fase,
não existe mais a quem recorrer, a menos que
tenhamos fé, e por esse motivo recorremos à
Misericórdia Divina, pois nossa categoria é digna dessa dádiva de Deus. Apelamos a Deus.
O fundamento de nossa súplica vem da passagem bíblica em que Jesus descreve uma
de suas maiores lições, ao dizer que dessem
a cada um o que lhes era devido, através da
conhecida máxima: “Dai a César o que é de
César”.
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Queremos que o novo representante da Igreja Católica no mundo, o nosso vizinho latino-americano, que
leva o nome de Papa Francisco, inspire-nos a esperança
e a fé, para unir nossa categoria e conclamar a todos a
erguer a bandeira da justiça divina, para que assim possamos praticar o que nos ensina a seguinte passagem da
oração de São Francisco de Assis: ‘Onde houver dúvida,
que eu leve a fé; onde houver erro, que eu leve a verdade;
onde houver tristeza, que eu leve a alegria’.”
(Interrupção do som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – E aqui,
termino, Srª Presidente. (Fora do microfone.)
Como vemos, Senador Mário Couto, os aposentados estão recorrendo ao Papa, porque estão decepcionados com as instâncias de poder deste País, que
não atendem às reivindicações mínimas deles: fim do
fator, desaposentadoria e reajuste real para os aposentados e pensionistas.
Era isso, Srª Presidente.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr. Casildo Maldaner, Suplente de Secretário, deixa
a cadeira da Presidência, que é ocupada pela
Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Paulo Paim.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero inscrever-me,
Senadora, para falar pela Liderança da oposição após
a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Mário Couto, após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Serei o primeiro?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela Liderança da Minoria, está inscrito V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Serei o primeiro, Senadora?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Não, senhor. Já há o Senador Sérgio Petecão
após a Ordem do Dia.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O senhor será o segundo, após a Ordem do Dia,
entre os oradores inscritos por Liderança.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Senadora Ana
Amélia...
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Há
um orador inscrito e, depois, sou eu por Liderança?
Ou eu sou o segundo por Liderança?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Não, depende da ordem. Quando encerrar a Ordem
do Dia, se for um orador inscrito, será, logo em seguida, o Senador Petecão; um orador inscrito e V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pois não.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Senadora Ana
Amélia...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) – Muito obrigado, Senadora Ana
Amélia.
Eu gostaria de falar pela Liderança do nosso
Partido, o PTB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª usará a palavra em seguida, depois do
próximo orador inscrito, que serei eu.
Eu queria convidar para fazer uso da palavra,
para uma comunicação inadiável, o Senador Casildo
Maldaner.
Gostaria que o Senador Paim, se puder, assumisse a Presidência.
E V. Exª, depois da minha fala, será o orador;
porque, pelo Regimento, é um orador, uma comunicação inadiável ou uma comunicação de Liderança,
e um orador inscrito.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Escutarei a senhora com muita atenção, Senadora.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Gim Argello. V. Exª está inscrito, após o próximo orador inscrito.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Cara Presidente Ana Amélia e caros colegas,
na noite de ontem, tivemos a rica oportunidade de conversar com os associados da Associação Catarinense
de Medicina, em Florianópolis, sobre o exercício diário
e permanente de construção da cidadania – conceito
que está indissociavelmente ligado à saúde. É uma
associação de médicos, de Medicina, onde compareceram diversos médicos, profissionais da saúde e,
também, outras personalidades. Fizemos uma exposição sobre o funcionamento do Congresso Nacional, e
impôs-se uma interação sobre os questionamentos de
toda ordem entre os presentes, mas sempre, na sua
essência, levando-se em conta a questão de saúde no
Brasil. Foi um debate muito agradável, nessa noite, na
Associação Catarinense de Medicina.
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A iniciativa da associação é louvável: criou a primeira Escola de Governança e Cidadania com atividade regular, em sede associativa, da categoria médica
em todo o País. Tem como parceiros a Associação dos
Magistrados Catarinenses e a Associação Catarinense
do Ministério Público.
O objetivo é possibilitar aos profissionais da Medicina e de outras áreas aliadas ao projeto o acesso a
discussões de temas que envolvam a realidade brasileira, sua inserção no mundo e as questões prioritárias
do convívio global, gerando perspectivas de mudança
e evolução. Dessa forma, promove uma vital reflexão
sobre justiça social, promoção de igualdade, solidariedade humana, conservação do meio ambiente e defesa
do ser humano em sua integralidade.
Pela iniciativa, merecem nossas congratulações
o Presidente da associação, Dr. Aguinel José Bastian
Júnior, e o coordenador pedagógico do projeto, Prof.
Danilo Cunha, que fomentam esse verdadeiro laboratório de criatividade em prol do desenvolvimento social.
Imbuídos desse espírito, no debate da noite de
ontem, surgiram importantes questionamentos acerca
da situação da saúde no Brasil: a intersecção do tema
com os princípios constitucionais e a efetiva consecução
das metas estabelecidas, muito aquém do desejado e
das necessidades básicas dos cidadãos.
O art. 6º da Carta Magna consagra como direitos
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade e à infância, a assistência
aos desamparados. Para avançar e dar força normativa ao princípio, o artigo 196 preconiza que “a saúde
é direito de todos e dever do Estado”.
Fica evidente o desejo do legislador de garantir
o amplo acesso à saúde. A realidade, contudo, ainda
está distante dessa meta. A média mundial de gastos com saúde pública é de 5,5% do PIB. No Brasil,
investimos apenas 3,7%, Senador Paulo Paim. Para
acompanhar, o Brasil teria de investir R$210 bilhões
por ano, um terço a mais dos atuais R$138 bilhões.
O gasto per capita é de US$2,7 mil nos países
mais ricos. Para chegar perto, União, Estados e Municípios brasileiros teriam de gastar R$910 bilhões/ano.
Para acompanhar pelo menos a média dos europeus
ou latino-americanos (US$1,6 mil), o Brasil teria de
quintuplicar os gastos.
Uma transformação ampla da saúde, no entanto,
vai muito além do investimento financeiro. Precisamos
de gestão e políticas eficientes e de uma visão mais
acurada sobre as necessidades específicas da configuração demográfica, social e econômica do Brasil.
Finalizando esta comunicação, registro o encontro havido, ontem à noite, na Associação Catarinense
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de Medicina, que foi extraordinário, meu Presidente,
Paulo Paim. O canal aberto pela Associação Catarinense de Medicina é de diálogo e crescimento, com
uma postura pró-ativa, de proposição de medidas que
contribuem diretamente na consecução dos objetivos
e na construção de uma saúde mais inclusiva e digna.
São essas as reflexões que trago, e não poderia
deixar de fazer o registro em função do debate ocorrido
nessa noite, lá em Florianópolis, na sede da Associação
Catarinense de Medicina, reunindo profissionais da saúde, autoridades outras do setor judiciário, do Ministério
Público. Enfim, foi um debate, claro, questionando a
nós. Eu representando lá, naquele momento, o Senado,
para trazermos, para configurarmos, para encontrarmos
caminhos melhores para atender a saúde, financiar a
saúde, atender, enfim, os que precisam no Brasil.
Essa é a comunicação que eu gostaria de fazer,
Sr. Presidente, Senador Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador, permita-me, já que V. Exa ainda tem
três minutos, só lembrar que V. Exa esteve comigo lá
no interior de Santa Catarina com a Santa...
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Nós estivemos com a Santa Paulina.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Santa Paulina. Então, eu queria só lembrar que,
naquele momento, nós fomos à Santa, para tentar resolver o problema dos aposentados. Agora, eu fui ao
Papa. Encaminhei uma carta em nome dos aposentados ao Papa, para que ele ore por nós, para que nós
possamos resolver a questão dos aposentados.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Aliás, eu assisti ao pronunciamento de V. Exa,
há pouco, preocupado com a questão de poder aportar algo mais aos aposentados que não chegaram ao
tetinho – não é ao tetão, é ao tetinho...
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Ao tetinho.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – ...que é o tetinho da Previdência. Está difícil
para chegar. E V. Exa, em Nova Trento, onde estivemos juntos, no encontro nacional dos aposentados,
foi talvez até mais aplaudido que a própria Santa. Foi
um negócio extraordinário lá.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Foi porque V. Exa puxou as palmas, aí o povo
de lá acompanhou.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB – SC)
– Não, foi V. Exa. E hoje eu assisti a V. Exa fazendo um
apelo. Se não sobra mais nem o Supremo, se não há
direitos no Brasil, vamos apelar ao Papa São Francisco. Agora é São Francisco. Há uns amigos meus, em
Santa Catarina, que eu sempre chamava, na intimi-
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dade, de Chico. Agora, ninguém mais é Chico. Agora
é Francisco. Veja bem, tem que ir até a Roma, agora,
para tentar encontrar saída para os aposentados.
Cumprimento V. Exa.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, a
Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Paulo Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Muito obrigado, Senador Casildo Maldaner.
De imediato, passo a palavra à Senadora Ana
Amélia, que gentilmente permutou comigo, para que
eu usasse a palavra no primeiro momento.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro
Presidente desta sessão, Senador Paim, Senadoras
e Senadores, nossos telespectadores da TV Senado,
ouvintes da Rádio Senado, na verdade, Senador, eu
lhe agradeço muito a gentileza, porque a permuta foi
decorrente do longo pronunciamento e também das
perguntas que a Presidente da Petrobras, Graça Foster,
recebeu hoje, na Comissão de Assuntos Econômicos.
A vinda dela, aliás, a essa Comissão reforçou a
importância das ações do Estado e, também, da iniciativa privada em favor da eficiência no setor da infraestrutura e das ações estratégicas, especialmente
na produção e geração de energia, como é o caso de
petróleo e gás.
O Brasil tem condições, sem dúvida alguma, de ter
um protagonismo cada vez mais destacado no mercado
internacional de petróleo. Aliás, enquanto estava fazendo
a exposição, eu indaguei à Presidente da Petrobras se as
ações iam melhorar, porque eu estava, como acionista
dessa nossa estatal tão querida, Senador Suplicy, muito preocupada com as ações, com as desvalorizações,
especialmente porque muitos trabalhadores usaram o
Fundo de Garantia para aplicar e ter um retorno desse
investimento. E, durante a audiência, a boa notícia que
veio é que as ações melhoraram. Talvez, pelo desempenho da D. Graça Foster, na audiência comandada pelo
nosso colega Lindbergh Farias.
Para garantir desenvolvimento social e econômico, é preciso usar a gestão eficiente, os investimentos
disponíveis e os modelos de empreendedorismo como
aliados, com tem sido feito por empresas bem-sucedidas no mundo desenvolvido.
Preservar as contas e a gestão da Petrobras, e
de qualquer estatal brasileira, com foco na governança, administração eficiente e de modo competitivo é
o caminho ideal para garantir a captação de investimentos e o crescimento sustentável de uma empresa
do porte da Petrobras.
É importante lembrar que essa companhia, de
referência mundial, teve em 2012 um ano difícil e re-
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gistrou, nos três primeiros meses deste ano, um lucro
líquido de 17% menor que o registrado no mesmo período do ano passado. Em vez de R$9,2 bilhões, como
registrado nos três primeiros meses de 2012, o lucro
da Petrobras, no primeiro trimestre deste ano de 2013
alcançou bem menos do que isso, apenas R$7.690 bilhões. Para garantir desenvolvimento social e econômico, é preciso usar a gestão eficiente, os investimentos
disponíveis, como eu disse, e também preservando
essas contas. Hoje, felizmente, as ações da empresa
tiveram esse resultado animador.
Por isso, a importância da Petrobras em redobrar a atenção frente aos desafios do setor, ao longo
deste ano, sobretudo com a redução da produção de
petróleo em todo o mundo.
Uma empresa genuinamente brasileira, orgulho
dos brasileiros, precisa valorizar a gestão eficiente
para a ampliação do emprego e da geração de renda no setor de petróleo e gás e no setor de energia.
Aliás, a Presidente da Petrobras lembrou a avaliação
positiva da Agência Internacional Standard & Poor’s,
qualificando a Petrobras entre uma das melhores do
mundo em eficiência. E não deixa de ser uma avaliação
que tem impacto sobre as valorizações dos papéis da
Petrobras no mercado de capitais.
Isso deve ser feito com o mesmo empenho empreendido para garantir a remuneração dos acionistas e a retomada da lucratividade da companhia, com
planos claros e informações transparentes, como tem
buscado a atual presidente, Graça Foster, com mais
de três décadas de experiência no setor, como ela
mesma relembrou em sua exposição aos Senadores.
Após ouvir hoje as explicações da presidente da
Petrobras, fiquei menos apreensiva, até a audiência com
ela. Isso em relação a todo o noticiário. Havia algumas
dúvidas e algumas perguntas não respondidas. Mas, hoje,
na audiência pública, proposta por mim e pelos colegas
Humberto Costa e Wellington Dias, a presidente da Petrobras disse que os investimentos da empresa devem
aumentar neste ano e alcançar US$45 bilhões, mesmo
com as dificuldades de formação bruta do capital no Brasil.
É importante lembrar que o País está acostumado
a investir pouco devido às baixas taxas de poupança,
como salientou muito bem o Senador Armando Monteiro, durante audiência pública. Produção no mesmo
nível de 2011 e 2012.
Mesmo com a produção da Petrobras estacionada em níveis proporcionais aos registrados em 2011
e 2012, fico motivada com a notícia boa da Petrobras
para o meu Estado, o Rio Grande do Sul. Segundo a
sua presidente, a empresa manterá os investimentos
no polo naval de Rio Grande, com a finalização da
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construção de plataformas importantes, como a P-55
e P-63, além de oito cascos e sondas de perfuração.
Lamento a Petrobras não ter ainda qualquer negociação direcionada para tornar binacional a Térmica
de Uruguaiana. Essa importante fonte de energia para
os gaúchos paralisou as atividades em abril, depois de
uma série de testes iniciados neste ano.
A presidente da Petrobras disse que a empresa
enviou gás, com a Sulgás, para manter em atividade
esta Usina Térmica de Uruguaiana, que tem sido alvo
de prioridade no mandato do Deputado Frederico Antunes – e também do meu, aqui no Senado Federal
–, lá na Assembleia Legislativa, com uma comissão
especial que acompanha as questões relacionadas
ao setor energético.
Os problemas para transporte do gás ainda são
limitadores muito relevantes, de infraestrutura, que
precisam ser vencidos. Esse é um dos problemas que
enfrenta a Usina de Uruguaiana.
Mesmo assim, as apostas nas ações da Petrobras
foram apontadas pela comandante da empresa como
opção vantajosa, no momento, quando indaguei a ela
sobre o que eu faria com os meus papéis da Petrobras.
E ela disse que agora é hora de comprar as ações e
não de vendê-las.
Todos os jornais trazem hoje a informação de
que a Petrobras emitiu 11 bilhões de dólares em títulos
corporativos, com uma taxa média de 3,79% ao ano,
um valor recorde não só em volume como também em
remuneração, que, segundo a presidente, deve ser
interpretada como uma boa notícia para a ampliação
dos investimentos da Petrobras.
Eu, particularmente, invisto pouco, mas tenho alguns recursos aplicados nos papeis da Petrobras. Ainda
acredito – ainda não, sempre acreditei – na Petrobras.
Por isso tenho no mandato me preocupado muito com
a preservação da solidez da imagem de credibilidade.
A Petrobras é uma empresa de capital aberto,
uma empresa de economia mista, cujo acionista majoritário é o Estado. E ela tem de estar a serviço do
povo brasileiro, e não a serviço de um ou outro governo. Ela tem de estar a serviço do povo brasileiro, dos
seus acionistas, do desenvolvimento do País, porque
é um setor estratégico na área de investimentos na
tecnologia e na ciência. Então, a Petrobras tem essa
missão fundamental de ser a alavancadora de outros
investimentos periféricos, como é o caso do polo naval
lá em Rio Grande, no meu Estado.
Cabe ressaltar que os números da produção
mundial de petróleo têm diminuído nos últimos anos.
Isso preocupa, pois se trata de um setor prioritário
em nosso País. Mesmo com o aumento de 44% na
produção, registrado pela Petrobras, os esforços para
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melhorar a gestão e a eficiência da empresa devem
ser permanentes.
No início deste ano, quando o presidente de uma
grande empresa norueguesa, digamos, similar à Petrobras, a Statoil, esteve no Rio de Janeiro e concedeu
entrevista à revista Veja, afirmando que o Brasil ainda
enfrenta problemas que limitam a capacidade de crescimento da companhia e de geração de resultados tão robustos quanto o tamanho da nossa gigantesca Petrobras.
Segundo esse especialista em petróleo e gás,
os políticos noruegueses acreditam na eficiência e
competitividade como os caminhos obrigatórios para
gerar resultados aos acionistas, à empresa e também
à sociedade e ao Poder Público. Mais eficiência, para
os noruegueses, é igual à maior fatia de tributos arrecadados para o estado Norueguês. É o que nós também
queremos em relação à Petrobrás. Por isso, acredito
que o modelo da Statoil, a estatal norueguesa, é um
exemplo a ser seguido, como mesmo enfatizou e, felizmente, disse a Presidente da Petrobras, que concorda
com essa avaliação do seu colega norueguês.
As performances muito boas e profissionais são
qualidades que devem ser buscadas pela Petrobras e
por outras estatais do País. O desempenho precisa ser
medido sempre, e “performar bem” ou governar bem,
como disse a presidente, deve ser a meta de uma companhia do tamanho da Petrobras, atuando em setor tão
importante para a nossa economia.
A lógica que deve reger os negócios das empresas estatais é a busca da eficiência sem focos na
reserva de mercado.
O grau de investimento da empresa deve ser
mantido. São avaliações importantes do mercado que
possibilitam mais otimismo em relação aos rumos da
empresa e da economia do nosso País.
Esse movimento é importante e deve vir acompanhado de atenção ao mercado de trabalho. Sabe-se
que o setor precisará de engenheiros nos próximos
anos e que um profissional do calibre para o setor de
óleo e gás demora até nove anos para ser formado.
Por isso, a importância da gestão eficiente em outros
órgãos do Governo.
Em audiência pública, proposta por mim e pelo Senador Cyro Miranda (PSDB-GO), na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE), também hoje o Ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, disse que daria atenção
maior ao Revalida, o programa do Governo para revalidação de diplomas de médicos estrangeiros no Brasil.
Qualquer ação para atrair talentos ao nosso País
e desenvolver os que aqui estão são de extrema importância para dar conta do desenvolvimento que precisará vir, não apenas no setor de petróleo e gás, mas de
outros segmentos também importantes da economia.
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O Pacto Federativo ganha força nessas reformas
importantes. É preciso uma compreensão da sociedade e do Poder Público sobre a necessidade de ajustes
possíveis na complexa e difícil relação com os (União,
Estados e Municípios). Basta relembrarmos as disputas
recentes sobre os royalties do petróleo, para exemplificar. Avançar com reformas estruturantes, com foco na
gestão eficiente, seja no âmbito público, seja no privado,
é aumentar as chances para que as políticas públicas
resultem em melhorias reais para a população, com
mais saúde, educação e infraestrutura.
É um processo de efeitos duradouros que precisa
começar. As melhorias nos portos, por exemplo, como
prevê a MP, que ainda está na Câmara Federal, é proposição legislativa que deve considerar a eficiência e a
gestão de qualidade como atributos importantes para
o desenvolvimento do País.
Queria finalmente, Senador Paulo Paim, agradecendo já, dizer que a Presidenta da Petrobras, Graça
Foster, indagada por mim sobre como a companhia
está administrando a venda de ativos especialmente na
Argentina, informou que estão negociando, mas não há
nenhum acerto e acordo a respeito disso. E, a qualquer
momento, tanto a Petrobras como a empresa argentina
podem sair da mesa de negociações. Portanto, não há
prazo nem definição para isso em relação a um tema
tão relevante. De qualquer forma, como as empresas
tiveram uma performance e melhoraram as ações da
Petrobras, eu fico satisfeita com esse desempenho.
Mas queria agradecer ao Senador Paulo Paim e,
posteriormente, falarei sobre um outro tema que me
chamou a atenção no dia de hoje.
Obrigada, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Foi a Senadora Ana Amélia que falou de dois temas
importantíssimos vinculados à educação e também à
nossa Petrobras.
Passamos a palavra neste momento ao Líder
Gim Argello, PTB, Capital Federal, para fazer o seu
pronunciamento.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Senador Paim, meu muito obrigado.
Senador Requião, exemplo de homem público,
governador muitas vezes do nosso Paraná, grande Senador; Senadora Ana Amélia, Senador Suplicy, todos
aqui no plenário, demais Srªs e Srs. Senadores, venho
aqui hoje muito feliz para aproveitar a mesma tela que
a Senadora Ana Amélia colocou e também parabenizar a Presidente da Petrobras, Graça Foster, pela
excelente audiência pública realizada no dia de hoje
na CAE. Foi realmente uma audiência esclarecedora,
que nos tranquilizou, e vimos a firmeza que continua
tendo e terá, por muitos anos, a nossa querida Petro-

Maio de 2013

bras. Uma audiência pública onde foi colocado que,
este ano ainda, a Petrobras terá um investimento de
US$45 bilhões em todo o território nacional, alavancando a nossa economia. E também foram dadas as boas
novas, as notícias excelentes, que todos da imprensa
estão retratando, de que a Petrobras conseguiu captar, no mercado internacional, mais de US$11 bilhões,
mostrando a credibilidade dessa grande empresa, a
nossa maior empresa, que é a Petrobras.
Então, parabenizo a autora da audiência pública,
a nossa Senadora Ana Amélia; da mesma forma, a
nossa Presidente da Petrobras, Graça Foster.
Queria também fazer um registro, Sr. Presidente
Paulo Paim, Srªs e Srs. Senadores, e vou entrar no tema
logo em seguida. O médico francês Jérôme Lejeune,
que foi quem descobriu a síndrome de Down, teve sua
beatificação pedida agora no Vaticano. Por que estou
falando sobre isso neste momento? Porque a matéria de que vou falar agora é sobre deficientes físicos.
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, é com grande
felicidade que subo hoje a esta tribuna para comunicar
a sanção, pela Excelentíssima Senhora Presidente da
República, da Lei Complementar nº 142, de 2013, que
trata da concessão, Senador Paulo Paim, Senadora
Ana Amélia, Senador Eduardo Suplicy, da aposentadoria especial a pessoas com deficiência, assegurada
no Regime Geral da Previdência Social. A medida está
publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira
agora, no dia 9, e entrará em vigor daqui a seis meses.
A nova lei relaciona o tempo de contribuição com
o grau da deficiência: para os casos de deficiências
consideradas leves, 33 anos de serviço para homens e
28 anos para mulheres; para deficiências consideradas
moderadas, Senador Paulo Paim, 29 anos de serviço
para homens e 24 para mulheres; para deficiências
consideradas graves, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, o prazo para aposentadoria será de 25 anos para
homens e 20 anos para mulheres.
Senador Paulo Paim, o senhor fez um brilhante
discurso agora há pouco, o senhor que é um defensor
das aposentadorias. Eu digo aqui que isso foi uma conquista que esta Casa teve, que o Plenário do Senado
teve, que o Plenário da Câmara teve.
Vejam vocês então que, para deficiências graves, o
prazo para aposentadoria será de 25 anos para homens
e 20 anos para mulheres; para deficiências moderadas,
29 para homens e 24 para mulheres; e, para deficiências leves, 33 anos para homens e 28 para mulheres.
A lei define ainda que, independentemente do
grau de deficiência, homens poderão se aposentar
aos 60 anos, e mulheres, aos 55 anos de idade, desde que cumprido o tempo mínimo de contribuição de
15 anos e comprovada deficiência por igual período.
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Para todos que nos escutam e que nos veem pelo
sistema de comunicação do Senado da República,
isso é um conquista gigantesca para os deficientes do
Distrito Federal e de todo o Brasil, porque mudaram a
quantidade de anos para a aposentadoria. Vou repetir, Senador Paulo Paim, que, para deficiências consideradas leves, 33 anos para homens e 28 anos para
mulheres; para deficiências consideradas moderadas,
29 anos para homens e 24 para mulheres; para deficiências consideradas graves, 25 anos para homens
e 20 anos para mulheres.
Por que falo isso com tanto entusiasmo? Porque
conheço casos reais que vou retratar para o senhor,
Senador Paulo Paim, que preside esta sessão, Srªs e
Srs. Senadores.
Quem acompanhou de perto a tramitação desse
projeto no Congresso sabe que vê-lo aprovado não foi
tarefa fácil. Trata-se de uma matéria apresentada em
2005, por um Deputado de Minas Gerais. Ela foi aprovada na Câmara em 2010. E, no Senado, a proposta
também encontrou resistência, mas contamos com a
sensibilidade de cada um dos Srs. Senadores e das
Srªs Senadoras, que entenderam a magnitude da causa que estava em nossas mãos e aprovaram, então, o
PLC nº 40 em todas as comissões desta Casa e aprovaram, por unanimidade – é bom que nos lembremos
disso –, no plenário, o substitutivo do nobre Senador
Lindbergh Farias. Nós lutamos por esse substitutivo
por muito tempo.
Abracei esse projeto anos atrás, quando fui procurado, Senador Paulo Paim... Vou contar para o senhor,
para as Srªs e Srs. Senadores, para o Brasil. Uma moradora de Taguatinga, a Neta, da QNM 38, falou para
mim: “Gim, já trabalho há 28 anos no Ministério – ela
é cadeirante –, e vou ter de me aposentar agora, daqui a 90 dias.” Eu lhe perguntei: “Ué, por que, Neta?”
“Porque o motorista de ônibus que me traz todos os
dias vai se aposentar. Tem 16 anos que o mesmo motorista de ônibus me pega no mesmo ponto de ônibus,
entre dez para as seis e seis e dez da manhã, e me
deixa aqui, às sete horas da manhã, na Esplanada. É
ele que me ajuda a subir no ônibus.”
Vejam vocês a dificuldade de uma cadeirante
dessas, que um motorista de ônibus, todos os dias,
durante 16 anos, ajudava, e ele vai se aposentar. Então, ela precisava se aposentar, e, no caso dela, são
28 anos de serviços já prestados.
Há um outro exemplo, Senador Paulo Paim, de
um servidor do ICMBio, que também é cadeirante. Ele
é digitador e trabalha somente com três dedos. Ele é
pequenino e fica em uma cadeira automática. Ele me
disse: “Senador, já trabalho há 29 anos e tenho deficiência grave. Trabalho há 29 anos, e as minhas férias,
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uma vez por mês, é para raspar as costas onde se
cria um problema, pois é o único lugar que apoia.” Ele
falou: “Gim, eu não tenho praticamente férias. Ajude-me com isso, para podermos aposentar com menor
tempo, porque não é justo.”
E não é justo mesmo um deficiente se aposentar
no mesmo tempo de quem, graças a Deus, é considerado normal. Então, por isso, abracei muito essa causa
e lutei pela aprovação desse projeto.
Como eu disse, no início, não foi uma missão
fácil. Mas unimos forças, montamos um time forte e,
juntos, transpusemos cada um dos entraves que se
apresentavam em nosso caminho.
Levamos o projeto ao Ministro da Previdência Social, também Senador, Garibaldi Alves Filho, a quem
quero aqui agradecer por ter ouvido e compreendido
que, mais do que um benefício, a aposentadoria especial é um direito da pessoa com deficiência.
Da mesma maneira, agradeço ao Ministro da Fazenda, Guido Mantega; à nossa Ministra do Planejamento, Miriam Belchior; à Ministra Chefe da Secretaria
de Direitos Humanos e à da Casa Civil da Presidência
da República, Maria do Rosário e Gleisi Hoffmann,
pela atenção que nos dedicaram e principalmente pelo
apoio a esse projeto, que faz justiça a milhões de trabalhadores brasileiros.
Estendo o meu muito obrigado também ao ex-Presidente desta Casa nobre Senador José Sarney, e
ao atual Presidente desta Casa, o nobre Senador Renan
Calheiros, que, durante toda a tramitação do projeto, nos
apoiaram e não mediram esforços para que ele fosse
votado e aprovado no menor tempo possível. Agradecimento este que transmito também ao Deputado Henrique Eduardo Alves, Presidente da Câmara dos Deputados, que, ao irmos lá, há três semanas, pedindo para
colocá-lo em pauta, imediatamente o colocou em pauta.
E quero agradecer às Srªs Deputadas e aos Srs.
Deputados, porque, lá no plenário também da Câmara
Federal, o projeto foi aprovado por unanimidade, com
361 votos favoráveis.
Por fim, agradeço, de maneira especial, à nossa querida Presidente Dilma Rousseff, pelas mãos
de quem este sonho finalmente se tornou realidade;
e aos brasileiros e brasileiras como a Neta e tantos
outros – Benício, Holanda, tantos outros – que superaram, diariamente, incontáveis obstáculos para viver
a experiência dignificante do trabalho.
O Brasil hoje faz justiça, reconhecendo o direito
daqueles que nunca esqueceram seus deveres para
com o País, Senador Paulo Paim.
Então, foi uma vitória grande deste Senado, uma
vitória grande do Congresso Nacional e uma vitória,
principalmente, de todos os brasileiros que tiveram
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essa sensibilidade. Realmente, calculo que este é um
dos projetos mais importantes que foram votados. Fizemos justiça para aqueles que precisavam.
Muito obrigado, Senador Paim.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – Senador Gim Argello.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Permita-me que o cumprimente. Acompanhei, este
projeto surgiu já na PEC Paralela, foi uma briga nossa
aqui, colocamos naquela PEC, depois apresentamos
um projeto aqui, e o Matos apresentou na Câmara. E,
como V. Exª lembra muito bem, veio da Câmara para
cá, foi feito um substitutivo, dialogamos muito, o Lindbergh foi o Relator e foi aprovado por unanimidade.
Mas quero dar o testemunho do seu esforço, do
diálogo que estabeleceu com todos os Líderes e com
todos os Senadores que tinham atuação nessa área.
V. Exª está de parabéns. As pessoas com deficiência de todo o Brasil estão muito, muito alegres com
esse projeto.
E parabéns, claro, à Presidenta Dilma, que o
sancionou, tendo sensibilidade com essa situação das
pessoas com deficiência. Mas a minha fala, neste momento, é para cumprimentar,...
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Muito obrigado,
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT –
RS) – ... principalmente V. Exª e o Senador Lindbergh
Farias, que construíram um substitutivo, pegando o que
era de melhor sobre o tema de todos os projetos que
tramitavam na Casa; volta para a Câmara, e a Câmara
aprova. Parabéns a V. Exª.
O SR. GIM (Bloco/PTB – DF) – Também, Senador
Paulo Paim, eu gostaria de lhe agradecer e parabenizá-lo, porque V. Exª foi um leão nessa luta. E, quando
se fala em aposentadoria neste País, o seu nome tem
que ser lembrado, ainda mais um caso de aposentadoria especial.
O Senador Lindbergh, contrário àquele parecer,
para podermos construir o substitutivo – foi muito bem
lembrado por V. Exª –, fomos até o Ministro Garibaldi,
que reuniu todos os seus assessores, todos os secretários da Previdência, e pediram para acharmos uma
saída. E, com isso, com todos os autos, com todas as
pesquisas feitas, com todas as análises realizadas,
hoje nós podemos aqui comemorar.
Parabenizo-o e fico muito feliz de V. Exª estar
hoje na Presidência, Senador Paulo Paim, porque virou uma realidade o sonho de muitos. Conseguimos
fazer isso virar realidade. É muito bom quando a gente
consegue que isso aconteça, porque, no nosso País,
as pessoas têm que acreditar. Pegamos um projeto de
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lei deste, que estava parado, e, com esforço de muitos,
conseguimos sair vitoriosos.
Parabenizo, mais uma vez, a V. Exª, ao nobre Senador Lindbergh Farias, que não mediu esforços também, a todos aqueles que colaboraram e ao Plenário,
principalmente, do nosso Senado Federal, a todos os
Senadores e Senadoras, que votaram este projeto de
substitutivo por unanimidade, e à Senhora Presidente
da República, que o sancionou. O substitutivo virou lei.
Está no Diário Oficial do dia 9 de maio.
Muito obrigado, Senador Paim. Muito obrigado
a todos.
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim. Bloco/PT – RS)
– Parabéns Senador Gim Argello pelo trabalho feito a
favor das pessoas com deficiência. Nossos sinceros
cumprimentos.
Neste momento, como orador inscrito, Senador
José Pimentel. (Pausa.)
Senador Ruben Figueiró.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras Senadoras, Srs. Senadores, honro-me muito em tê-lo como Presidente neste
instante em que pretendo fazer um pronunciamento
que reputo de expressão nacional. Porque, Sr. Presidente, na véspera do Dia das Mães, no último sábado,
foi lançado em Campo Grande, capital do meu Estado, o Movimento Mães da Fronteira, sob a liderança
das Srªs Lilian Silvestrini e Ângela Batista Fernandes,
mães dos estudantes Breno Luigi Silvestrini de Araújo
e Leonardo Batista Fernandes, assassinados barbaramente num dos crimes que chocou profundamente
a sociedade de Mato Grosso do Sul no ano passado.
Também foi inaugurada na capital a Praça Bosque
da Paz – Breno e Leonardo. Na ocasião, centenas de
pessoas plantaram as primeiras sementes para reivindicar a implantação de uma verdadeira política de segurança, e não apenas mais uma peça de retórica de
campanhas eleitorais como estamos cansados de ver.
Quero destacar aqui, Srª Presidente Senadora
Ana Amélia, a dor e a comoção profunda que esse crime
provocou em todas as famílias sul-mato-grossenses.
O que aconteceu causou perplexidade e assombro
imenso. Não há como ficar indiferente ao fato.
No ano passado, Breno e Leonardo foram sequestrados em frente a um bar próximo à faculdade que frequentavam, levados para uma das saídas de Campo
Grande, e ali foram amarrados, torturados e mortos da
maneira mais estúpida e banal, num ato de selvageria inexplicável, que choca pelos detalhes e provoca
até hoje indignação e revolta em nossa comunidade.
O crime foi investigado, Srs. Senadores e Senadoras, rapidamente e os assassinos estão presos. Os
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três sequestradores confessaram que fizeram o que fizeram apenas para roubar o veículo em que estavam os
rapazes para posteriormente poderem trocá-lo por três
quilos de cocaína na Bolívia. Quero repetir: para trocarem por três quilos de cocaína na República da Bolívia.
É preciso ressaltar, Srªs e Srs. Senadores, que
roubos de veículos ocorrem diariamente em todo o
País. Em Mato Grosso do Sul, esses crimes acontecem em operações cruzadas no grande esquema do
tráfico de drogas entre o Paraguai e a Bolívia, visto que
a região é pouco vigiada e oferece um imenso atrativo
para organizações criminosas internacionais.
A facilidade com que um veículo roubado atravessa a fronteira do meu Estado com as repúblicas
vizinhas, do Paraguai e da Bolívia, serve de força de
atração e estímulo para que jovens viciados e pequenos traficantes se arrisquem nesta empreitada. Foi
num ato desses que os jovens Breno e Leonardo foram
vítimas de sequestro e posteriormente assassinados
da maneira mais vil e covarde possível.
Esse crime, senhores, tornou-se emblemático
porque ali se mostrou que toda a vida de nossa juventude tinha perdido o valor. Ali ficou claro que o tráfico
de drogas havia ultrapassado os limites da humanidade. Ali ficou demonstrado que a barbárie tinha que
ser refreada se quiséssemos manter níveis mínimos
de civilidade e sociedade organizada.
Na ocasião, o cordão de solidariedade criado
foi imenso e hoje percebemos que a reação de todos
começa a se frutificar. As forças organizadas da sociedade começam a agir. Percebem que a resignação
e a impotência não são o caminho para a superação
da dor e da revolta. E dessa maneira organizam-se os
movimentos e buscam-se soluções para estancar essa
ferida que parece não querer se fechar em nossos lares, nas nossas cidades e no nosso País.
Desejo aqui fazer uma homenagem à coragem
dessas duas mães que organizaram a reunião e perceberam qual o caminho a seguir para manter viva a
memória de seus filhos e, mais do que isso, transformar
a questão da segurança em nossas fronteiras numa
bandeira política que visa a dar solução a um problema extremamente sério.
Fiquei emocionado também, Srªs e Srs. Senadores, ao acompanhar o sentimento de união contra
a violência e a criminalidade em meu Estado, principalmente quando fui informado de que a Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
aprovou, por unanimidade, por iniciativa do Deputado
Federal Fabio Trad, do PMDB do meu Estado, a realização de uma audiência pública para debater este tema.
Srª Presidente, lerei agora alguns trechos do artigo do avô de um dos jovens assassinados neste triste
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episódio, Juarez Marques Batista, ex-Deputado Federal e ex-Secretário de Justiça de Mato Grosso do Sul.
O texto publicado na imprensa local, sob o título,
aspas, “Minha dor indignada”, teve grande repercussão. Digo ipsis litteris:
Durante vários dias perdemos o eixo, ficamos
incrédulos e psicologicamente abalados. Muitos de nós indagamos em silêncio, remoendo
nossa perplexidade, perguntando-nos qual o
limite da bestialidade humana.
Na origem de muitos assassinatos – entre os
quais o de Leonardo e de Breno – subsiste
esta lógica perversa, que no fundo parece fazer parte de uma política de conluio entre governos que se afinam ideologicamente e que,
por isso, transigem e permitem a criminalidade
desenfreada. O Brasil precisa agir ante os tribunais internacionais, visando estancar essa
sangria de bens e de sangue de brasileiros,
vítimas dessa condenável ação criminosa.
E continua o Sr. Juarez Batista:
O Brasil precisa estar mais presente nas fronteiras, para a defesa não só do nosso território,
mas para o combate ao tráfico de drogas, o
contrabando e o descaminho.
Nossa dor tem que gerar consequências práticas. Nossa revolta deve ser mitigada com a
instituição de medidas concretas surgidas do
clamor popular contra a violência. O conceito de cidadania plena deve ser aplicado para
impedir o crescimento do tráfico de drogas e
da consequente criminalidade que vem ocorrendo na região de fronteira [do Brasil com o
Paraguai e a Bolívia]. Nossa vulnerabilidade
é explícita. Nosso medo é crescente.
Diz o Sr. Juarez Marques Batista.
Sr. Presidente, as manifestações que acabo de
fazer lembrando o pensamento de um avô sofrido com
a morte de seu neto representam o clamor de muitos
brasileiros que querem ver ações concretas, e assim,
se libertar do sentimento de que somos todos reféns
da barbárie e da impunidade.
Espero, Srª Presidente, que esse clamor que levanto neste instante em nome da população do meu
Estado de Mato Grosso do Sul, através de uma iniciativa
das mães que foram vítimas da violência e perderam
seus filhos, tenham realmente uma repercussão perante as autoridades para que a segurança pública do
nosso País, o combate às drogas e outro tipo de criminalidade não sejam um exemplo para o Brasil do futuro.
Muito obrigado, Srª Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Ruben Fugueiró, o
Sr. Paulo Paim deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pela Srª Ana Amélia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador...
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Pela
ordem, senhora...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Solicito minha inscrição
no horário da Liderança, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Paulo Davim, a Liderança do Partido
do Senador Blairo Maggi já havia encaminhado...
V. Exª será inscrito. Só quero lhe dizer que o Senador Blairo Maggi havia trazido à mesa uma correspondência do Bloco de que ele falaria pela Liderança.
O Senador, acho, estava com o microfone levantado para fazer uma questão de ordem para fazer a solicitação da inscrição que já está aqui na mesa. Então, é
o Senador Blairo Maggi e V. Exª, Senador Paulo Davim.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Obrigado, Presidente, é só para me inscrever pela Liderança do PR para poder fazer uso da palavra como Líder.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Agora, V. Exª entendeu os motivos da comunicação em Plenário, Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Fora do
microfone.) – V. Exª está perdoada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador.
Convido para fazer uso da palavra o Senador
Eduardo Suplicy como comunicação inadiável.
Só consulto os Senadores Blairo Maggi e Paulo
Davim, respectivamente, se falam antes da Ordem do
Dia. (Pausa.)
Antes da Ordem do Dia. Senador Blairo Maggi
também antes da Ordem do Dia para falar? (Pausa.)
O.k.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) –
Prezada Presidente Ana Amélia, tal como V. Exª, também
fiquei muito bem impressionado hoje com o depoimento
da Presidenta da Petrobras, Maria das Graças Foster, na
Comissão de Assuntos Econômicos, quando respondeu
as questões levantadas por cerca de 12 Senadores, que
ali colocaram tantas questões, inclusive V. Exª. E tenho a
convicção de que a Presidenta Maria das Graças Foster
tem honrado muito a designação dela pela Presidenta
Dilma Rousseff, que, por tê-la conhecido tão bem, na
interação que teve com ela desde quando foi Ministra
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das Minas e Energia, acabou escolhendo-a para substituir o ex-presidente Gabrielli. E ela muito tem honrado,
inclusive, a mulher brasileira à frente dessa empresa,
que, neste ano, completa 60 anos e que, hoje, tem 85
mil funcionários que se dedicam sobremaneira e, conforme ela ressaltou, com muito zelo e sob a diretriz dela,
para que a Petrobras venha a apresentar os resultados
de acordo com as expectativas de todos os brasileiros,
que queremos ver, nessa grande empresa, resultados
muito positivos para o Brasil.
Destacou Maria das Graças Foster que o Lucro
Líquido foi de R$7,7 bilhões no primeiro trimestre de
2013; o Lucro Operacional, de R$9,8 bilhões; e a assim
chamada Earnings before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization acabou sendo de R$16,2 bilhões. O
indicador da dívida líquida, em relação à EBITDA, encerrou o primeiro trimestre de 2013 2,32 vezes, abaixo
da meta de 2,5 vezes. Como previsto, a produção de
óleo no Brasil, de 1,9 milhão de barris por dia, foi de
menos 4% em relação ao quarto trimestre de 2012. A
produção doméstica de gás natural foi de 63,5 milhões
de metros cúbicos por dia – mais 1% em relação ao
quarto trimestre de 2012. A produção do pré-sal nas
Bacias de Santos e Campos atingiu 311 mil barris por
dia, em 17 de abril – um recorde. Até o final do ano
está prevista a entrada de outras quatro novas plataformas com capacidade total de 500 mil barris por dia.
Há muitos outros dados relevantes, como o recorde diário do processamento de óleo nas refinarias,
em 7 de abril, de 2,149 milhões de barris.
(Soa a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
– No primeiro semestre de 2013, dois reajustes dos
preços no diesel, totalizando mais 10,7%; e, um, na
gasolina, de 6,6%.
Importante a comunicação feita pela Standard &
Poor’s, segundo a qual a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) teve uma avaliação sobre gestão e governança, dentre mais de 300 empresas da América Latina,
considerada muito positiva. Uma avaliação de gestão
e governança é parte integrante do processo de avaliação do rating da agência. Das 310 empresas avaliadas, apenas sete receberam a classificação strong,
ou forte; 106 foram classificadas como satisfatória...
(Interrupção de som.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
... 195, como moderada (Fora do microfone.) e duas
foram classificadas como fraca. A Petrobras está entre
as empresas que obtiveram a classificação strong, a
melhor avaliação possível.
Conforme ela própria informou, ainda ontem a Petrobras conseguiu levantar recursos da ordem de R$11
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bilhões, e, hoje, o leilão já estava arrecadando R$1,7
bilhão, com a licitação de blocos de gás e petróleo.
São notícias alvissareiras que demonstram o zelo
com que a Srª Maria das Graças Foster vem realizando
a sua gestão na Petrobras.
Tenho certeza de que haverá, a partir desta exposição de hoje, maior tranquilidade de todos aqueles
que acompanham os passos da nossa maior empresa, a Petrobras.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Agradeço, Senador Eduardo Suplicy.
Queria aproveitar para saudar a visita dos Senadores e das Senadoras do México, que integram
uma robusta representação, uma delegação que tive a
honra de receber, ontem, na Comissão de Agricultura
e Reforma Agrária, onde foi realizada uma exposição
sobre o que o Brasil vem fazendo na área de segurança alimentar e na questão social.
É uma honra receber aqui Luís Sánchez, Vice-Presidente do Senado, e Jesús, com quem estivemos
ontem. Muito obrigada pela visita também dos demais
companheiros mexicanos e das companheiras Deputadas e Senadoras mexicanas.
O México dá um bom exemplo pelo grande número de mulheres no Senado: há mais de 44%, Senadora Vanessa Grazziotin, de mulheres no Senado do
México. É um bom exemplo para o Brasil.
Com a palavra, a Senadora Vanessa Grazziotin,
do PCdoB do Amazonas, como oradora inscrita.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Senadora Ana Amélia.
Destaco apenas a observação que V. Exª faz de
que, lá no México, grande parte dos parlamentares
são eleitos por listas partidárias. Não é à toa que as
mulheres ocupam um espaço muito importante.
Infelizmente, Senadores Luís e Jesús – Senador
Luís é Vice-Presidente do Senado da República do
México, e Jesús é responsável pela Coordinación de
Ecosistemas Forestales y Marinos da Globe International naquele país – no Brasil, as mulheres ocupam,
em média, nos Parlamentos brasileiros, 11% das vagas
somente. Mas nós já lutamos, e tenho certeza de que,
em breve, nossa luta será vitoriosa para que façamos
uma reforma no sistema político e eleitoral brasileiro
a fim de que as mulheres possam ocupar um número maior de espaços, porque, aqui no Brasil, somos a
maioria dos eleitores, mas ocupamos uma pequeníssima parcela das cadeiras no Parlamento.
Srª Presidenta, Senadora Ana Amélia, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, eu estive, no final de semana
passado, num encontro com membros integrantes e
representantes do Brasil no Comitê Gestor da Internet,
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e, desde então, venho conversando com várias autoridades brasileiras e de países vizinhos que compõem a
Amazônia Continental, a Amazônia Global, no sentido
de debater uma luta importante que o Brasil juntamente
com os sete outros países que compõem a Amazônia
travam com a empresa Amazon.
A partir dessa reunião em que estive, em São
Paulo, com representantes brasileiros, no Comitê Gestor da Internet, eu tenho me encontrado com vários
embaixadores. E tive uma conversa com o Embaixador Benedicto Fonseca Filho, do Departamento
de Ciência e Tecnologia do Itamaraty, que neste momento encontra-se em Genebra, na Suíça, mas que,
na semana que vem, possivelmente, estará conosco
para um debate aqui, no Senado Federal, sobre este
assunto que eu trago.
O assunto, Senadora Ana Amélia, diz respeito
a tentar frear, tentar barrar as intenções da empresa
norte-americana chamada Amazon de bloquear o domínio Amazon para fins privados.
A empresa Amazon.com incorporação, fundada
em 1994, com sede em Seattle, Washington, solicitou
à ICANN, empresa responsável por identificação global
do sistema de uso de identificação exclusivo na Internet, 76 gTLDs, que significa domínio de topo genérico,
domínios esses que precisam de autorização prévia
não só da própria ICANN, como, em alguns casos, da
anuência dos países a que se faz referência.
A referida empresa pretende formalizar o domínio Amazon, que passaria a ser usado somente pela
norte-americana e suas subsidiárias, para atender aos
objetivos estratégicos da corporação, não estando disponível para outros registros.
Os outros domínios solicitados à ICANN estão
relacionados a produtos e serviços por ela oferecidos,
tais como: comprar, livro, nuvem, negócio, etc. Ou seja,
a empresa Amazon, Srª Presidenta, quer manter um
domínio exclusivo de palavras genéricas e subjetivas
que afeta diretamente outros comércios da Internet, o
que é um verdadeiro absurdo.
Mas eu venho aqui, neste momento, Srª Presidente, Srs. Senadores – está aqui conosco a Senadora Serys Slhessarenko e o Senador Blairo, que são
lá do Mato Grosso, Estado que também pertence à
Amazônia brasileira e, portanto, à Amazônia Global –,
especificamente para debater o domínio pedido pela
empresa amazon.com, o domínio Amazon.
Uma empresa privada norte-americana, Senador Blairo, Senadora Serys, está tentando nos privar
– privar os brasileiros, privar os peruanos, privar os
bolivianos, privar todos os oito países que compõem
a Amazônia Global – do direito de registrar na Internet
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qualquer domínio que faça referência a nossa região,
à Região Amazônica.
A Região Amazônica não é particular. Isso deveria
passar pela anuência dos países que fazem parte dessa
região, assim como são exigidas pela própria ICANN
as menções feitas a nomes de países e de Estados.
O domínio Amazon deveria ser usado para se
fazer referência ao Amazonas, o maior rio, em sua extensão, do mundo; deveria fazer referência à Floresta
Amazônica, por exemplo. E o Rio Amazonas não é um
rio que banha apenas o nosso País, o Brasil, Senadora Ana Amélia; ele banha vários outros países, como
a Colômbia. Então, o domínio Amazon deveria servir
para isso e não para representar uma empresa privada ou, simplesmente, promover políticas de proteção
ambiental, além de outros interesses sustentáveis da
região. É para isso que entendemos que esse domínio
na Internet deva ser usado.
O pedido da referida empresa, caso seja aprovado
pela ICANN – mas nós temos muita convicção de que
não será aprovado pela ICANN –, acarretaria o cerceamento definitivo de domínios que façam qualquer alusão
à Amazônia e aos costumes dos povos daquela região.
Não podemos assistir a isso de braços cruzados!
Eu já apresentei um requerimento junto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
desta Casa, solicitando uma audiência com todos os
embaixadores dos países da OTCA – Organização do
Tratado de Cooperação Amazônica –, com a presença
do Embaixador Benedicto, Embaixador do Itamaraty
que coordena o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores. Além disso,
estamos convidando representantes do Comitê Gestor
de Internet do Brasil, a fim de que possamos discutir
esse impasse não só no Brasil, mas também, a partir
daqui, na Bolívia, na Colômbia, no Suriname, na Guiana, enfim, em todos os países amazônicos, e também
nos encaminhar ao foro internacional, à ICANN, para
impedirmos que o domínio Amazon seja concedido a
uma empresa privada.
Os países representantes da OTCA, ou seja,
Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador,
Guianas e Suriname assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica, que solicita, entre outros assuntos, a
não liberação do domínio a Amazon. O pedido formal
foi protocolado na ICANN em novembro de 2012, sugerindo que a solicitação feita à empresa norte-americana fosse retirada da lista. O processo ainda corre
na referida instituição.
Em 24 de abril deste ano, o Comitê Gestor da Internet no Brasil aprovou uma resolução de contestação
à solicitação da empresa que foi encaminhada à ICANN.
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Agora, no dia 3 deste mês, ministros de relações
exteriores de todos os países membros da OTCA estiveram reunidos na cidade de El Coca, no Equador, e
redigiram um documento oficial da referida solicitação,
para o qual também apresentei votos de aplausos.
Senadora Ana Amélia, peço a V. Exª a compreensão para que eu possa ler um documento sucinto,
assinado pelos oito ministros das relações exteriores
dos países que compõem o bioma Amazônia.
Passo a ler o documento na íntegra:
XII Reunião dos Ministros de Relações Exteriores dos Países Membros da Organização
do Tratado de Cooperação Amazônica,
Os Ministros das Relações Exteriores dos Países Membros da Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica [assim escreveram
e aprovaram]
Considerando:
Que Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana,
Peru, Suriname e Venezuela assinaram em 3 de
julho de 1978 o Tratado de Cooperação Amazônica no qual acordaram em realizar ações
conjuntas para promover o desenvolvimento
harmônico nos seus respectivos territórios;
Que o Tratado de Cooperação Amazônico
abrange a proteção das culturas indígenas e
recursos naturais;
(Soa a campainha.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) –
Que mediante o Protocolo de Emenda de 14
de dezembro de 1981 onde foi instituído a Organização do Tratado de Cooperação como
uma organização internacional com capacidade para assinar convênios no âmbito de
direito internacional;
Que a empresa Amazon subsidiária da Amazon.
com.Inc., apresentou à Corporação da Internet
para Atribuição de Nomes e Números (ICANN)
– A ICANN é responsável pela coordenação
global do sistema de identificadores exclusivos
da Internet –, uma solicitação para o registro de
idiomas em inglês, japonês, chinês, do nome
de domínio de primeiro nível ‘.amazon’;
Que o registro solicitado pode associar-se
erroneamente com os países e povos indígenas ao qual a empresa solicitante não representa e impedir oportunidades para o uso
da Internet como apoio no desenvolvimento
econômico-social.
[Considerando] que neste sentido a solicitação
do registro ‘.amazon’ não está de acordo com
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os princípios sobre os novos gTDLs (O domínio
de topo genérico) é uma das categorias dos domínios de topo, mantida pela IANA (Autoridade
para Atribuição de Números na Internet) para
uso no DNS (Sistema de Nomes de Domínios
da Internet) apresentados pela GAC – Governamental Advisory committee, em 28 de março de
2007, onde foi estabelecido que os novos gTLDs
devem respeitar as terminações com significado
nacional, cultural, geográfico ou religioso e que a
ICANN deveria evitar o registro dos nomes dos
países, territórios ou lugares, salvo os de comum
acordo com os governos pertinentes.
Que os domínios de primeiro nível, de segundo
nível ou outros relacionados com a denominação ‘amazonía’, ‘amazônia’, ‘amazon’, ‘amazone’ ou seus equivalentes em outros idiomas
devem ser preservados como patrimônio dos
países e povos amazônicos.
Que resulta necessária a cautela dos interesses e direitos presentes e futuros dos países
e povos amazônicos na sociedade da informação, evitando a ocorrência de situações
que limitem as oportunidades de promoção e
desenvolvimento legais.
Que, mesmo assim, resulte necessária cautela com o nome Organização do Tratado de
Cooperação Amazônica frente a qualquer ato
que tenha a intenção de usar indevidamente
e causar confusão.
Que, no Beijing Communiqué, o GAC reiterou
a recomendação da Diretoria do ICANN de estabelecer uma proteção apropriada e preventiva dos nomes e acrônimos das organizações
internacionais sobre a base de uma lista a ser
implementada previamente de maneira que
nenhum novo nome de domínio de primeiro
nível seja lançado.
[Considerando] que os países da América Latina e Caribe, na Declaração de Montevideo,
aprovada por unanimidade, no dia 5 de abril de
2013, resolveram “Recusar toda a intenção de
apropriação, sem o devido consentimento dos
países da região, das denominações Amazônia
e Patagônia em qualquer idioma, assim como
qualquer outro domínio de primeiro nível referente
aos nomes geográficos, históricos, culturais ou
naturais, os quais devem ser preservados como
parte de seu patrimônio e identidade cultural”.
RESOLVEM [estou concluindo, Senadora Ana
Amélia, a quem agradeço antecipadamente]:
Expressar a recusa e qualquer intenção de
apropriação por terceiros dos nomes geográ-
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ficos dos países que fazem parte da OTCA,
em geral, e do nome de domínio do primeiro
nível ‘.amazonia’ ou relacionados, sem o devido consentimento dos Países amazônicos.
Agradecer à República Federativa do Brasil
e à República do Peru as gestões realizadas
durante o Governamental Advisory Committee
na Corporação da Internet para Atribuição de
Nomes e Números, na defesa dos interesses
regionais com relação a intenção de registrar
o nome de domínio do primeiro nível ‘.amazon’
e solicitar que continuem com as ações correspondentes nesta instância, reafirmando o
direito dos Países Membros da OTCA em defesa da soberania e dos interesses e direitos
presentes e futuros dos povos amazônicos e
de sua inclusão na sociedade de informação.
Instruir a Secretaria Permanente da OTCA a
prestar apoio nas gestões que se referem aos
parágrafos anteriores, assim como a defesa de
seu próprio nome.
Adotada na cidade de El Coca, Equador, em
3 de maio de 2013.
Ou seja, Srª Presidenta, a luta que nós travamos
é séria. Não é uma luta do Brasil, mas é uma luta dos
oitos países que compõem a Amazônia Global, no sentido de não permitir que uma empresa privada norte-americana se aproprie, com exclusividade, do termo,
da denominação “amazon” na mídia internacional.
Porque entendemos que “amazon”, que é a escrita em
inglês de Amazônia, é um nome, uma denominação
pública, de domínio público, não só do Brasil, mas de
oito países que compõem esse que é um dos principais biomas do nosso Planeta.
Então, desde já, eu solicito, Senadora Ana Amélia,
o apoio do Senado. Já temos da Comissão de Relações
Exteriores, mas do Senado para que o Brasil se engaje
com muita força nessa luta, e não permitamos que uma
empresa privada se aproprie, com exclusividade, da
terminologia que é pública, que é de domínio público,
que representa tradições de povos e de regiões como
sua propriedade particular, como quer.
Então, agradeço a compreensão de V. Exª, Senadora Ana Amélia, pela oportunidade que me dá de
fazer o meu pronunciamento na íntegra.
Muito obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senadora Vanessa Grazziotin, transmitirei ao
Presidente do Senado Federal essa informação de V.
Exª a respeito do pleito que faz em relação à denominação do nome da marca “amazon”.
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Quero registrar a visita dos estudantes do Curso de Direito da Universidade Regional de Blumenau
(FURB), que nos estão visitando.
Parabéns a vocês da cidade de Blumenau, uma
cidade muito conhecida de todos os brasileiros, especialmente pela sua Oktoberfest.
Então, Blumenau e Santa Catarina: bem-vindos!
Convido, para fazer uso da palavra como orador
inscrito, pelo PR, o Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, muito obrigado pela oportunidade e pela
aula que hoje eu tive de como me inscrever para falar
aqui no plenário.
Também quero cumprimentar os colegas Senadores mexicanos que estão aqui conosco. Já participamos,
hoje, pela manhã, de uma reunião na Comissão Mista
de Mudanças Climáticas, e também eles estiveram nos
visitando lá na Comissão de Assuntos Econômicos.
Portanto, quero cumprimentá-los. Sejam bem-vindos
aqui no nosso plenário do Senado Federal.
Srªs e Srs. Senadores, eu venho hoje a esta tribuna
para falar sobre um artigo que foi publicado, Senadora
Ana Amélia, no jornal Estadão, O Estado de S. Paulo,
no dia 13 de maio, no dia de ontem, de 2013, do Sr.
José Luiz Tejon Megido, que é Coordenador do Núcleo
de Agronegócio da Escola Superior de Propaganda e
Marketing e é comentarista também da Rádio Estadão.
E eu quero ler o artigo que ele publicou ontem,
porque o achei extremamente importante e porque há
muito tempo eu fazia essa pergunta a mim mesmo: o
que as cidades achavam da agricultura, do agronegócio.
E o título do artigo do Sr. José Luiz Tejon Megido diz o
seguinte: “A cidade gosta do agronegócio”.
E aí começa o artigo então:
Malmequer, bem-me-quer?
A Associação Brasileira de Agribusiness (Abag)
e o Núcleo de Agronegócio da Escola Superior de Propaganda e Marketing (...) queriam
saber o quanto a população urbana brasileira
percebia como importante ou não, e em que
dimensão, o agronegócio. Também sobre os
agricultores e as atividades envolvendo esse
macrossetor, que – integrando todos os seus
elos do antes, dentro e pós porteira das fazendas – significam algo em torno de R$1 trilhão
do produto interno bruto [brasileiro].
Os dados foram apresentados na pesquisa
sobre a percepção da população urbana brasileira dos grandes centros populacionais sobre o agronegócio e desvendam consideráveis
mudanças na imagem que o urbano faz do
novo agro nacional.
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Os principais dados apontam para 81,3% da
população considerando o agronegócio “muito importante” para a economia nacional. Nos
casos em que os respondentes têm ensino
superior, a importância máxima atribuída chega a 97,2%. [Portanto, quanto mais instruído
o cidadão ou com mais estudo universitário,
mais ele tem a compreensão da importância
do agro para a economia brasileira]. No aspecto relativo à importância dos agricultores
para a vida dos brasileiros, 83,8% avaliam
essa atividade como muito importante. E o
produtor figura ao lado das demais quatro
atividades mais importantes na percepção do
cidadão urbano: médico (97,1%), professor
(95,8%), bombeiro (94,3%) e policial (83,9%).
Na Região Nordeste, o agricultor recebe a
avaliação máxima de 92,8%. Quando perguntado sobre “qual país tem o agronegócio mais
desenvolvido”, o povo coloca o Brasil como
campeão mundial – tudo isso no reino das
percepções, pois se avançamos mais ainda,
temos gargalos e deficiências consideráveis
para sermos considerados o número um nesse setor, à frente de Estados Unidos, China
e Japão, entre outros.
Quanto aos setores considerados os “mais avançados” e “orgulho nacional”, o agronegócio, na média
do País, ocupa o quinto lugar, atrás dos de mineração...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) –
...petróleo, automobilístico, construção e
eletroeletrônica, porém à frente de bancos,
transporte, educação e saúde. Entretanto, no
Centro-Oeste, o agronegócio figura ao lado
de mineração e petróleo, considerado o mais
avançado e “orgulho nacional”.
As profissões mais associadas ao agronegócio
são: 1) [engenheiro] agrônomo; 2) engenheiro ambiental; 3) peão [de fazenda]; 4) médico
veterinário; 5) administrador e 6) nutricionista. Isso também é revelador sobre o conceito
de cadeia, em que o cidadão consumidor da
cidade guarda a visão de que o campo é originador de muitos produtos transformados e,
obviamente, dos alimentos e bebidas, como
core dessa função.
Da mesma forma, meio ambiente, consumo de
água e “estilo country” de ser são três ângulos presentes e percebidos como aspectos que marcam...
(Soa a campainha.)
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O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) –
...o agro na preocupação dos cidadãos urbanos, que também apontaram consciência a respeito da ciência, da tecnologia e da pesquisa
para poder atuar na nova agropecuária. Como
aspecto cultural, culinária, música, feiras e festas são ingredientes considerados pelo urbano
como presentes na sua vida, vindos lá do campo.
Se nos últimos 30 anos mudaram extraordinariamente as cidades, o consumidor e o cidadão,
da mesma forma o agronegócio não é mais o
mesmo, e a cidade grande – os 12 maiores contingentes populacionais do Brasil e, consequentemente, os 12 principais colégios eleitorais (as
cidades pesquisadas) – alterou suas percepções
sobre um campo antigo, atrasado, dominado pelos barões, pelos coronéis e reis do gado extensivo para um novo campo com uma tecnologia...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) –
...educação e novos profissionais e profissões.
Qual a importância de tudo isso? Muda significativamente o olhar das lideranças do próprio setor
sobre si mesmas e sobre o que a cidade pensa.
E deveria alterar a atenção e a velocidade da
gestão e da governança pública, de políticos e de
executivos, responsáveis pelos pontos mais frágeis do agronegócio do País hoje: infraestrutura
pós-porteira das fazendas, burocracia, tributação
caótica e o necessário planejamento, seguro e
ambientes propícios à organização das cadeias
produtivas entre elas mesmas.
Precisa mudar o jogo do perde-perde, como
assistimos na relação entre produtores de trigo
e moinhos, entre os citricultores e os processadores, por exemplo. E isso vale para quase
tudo: o leite...
(Soa a campainha.)
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) –
...o cacau, a cevada, o café, o frango, o suíno,
o milho, a mandioca, a banana, o pepino, a alface, o feijão, o arroz, até o atualmente famoso
tomate e assim por diante.
A cidade percebe o agronegócio como sendo
não dependente de subsídios governamentais,
ou seja, uma atividade mais privada. E ainda coloca esse setor da economia em níveis
comparativos ao segmento da construção do
ponto de vista da empregabilidade, e são as
suas percepções.
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A palavra “agronegócio” não é ainda decodificada pela maioria da população. Ao ser perguntado de forma espontânea, esse termo
conta com 40% de “não sei dizer” [ainda não
sei o que é]. A Região Sudeste é a que menos
sabe espontaneamente sobre esse segmento,
comparativamente às demais regiões.
Entretanto mais de 55% dos entrevistados
declararam ter algum tipo de interesse sobre
o setor.
Na população mais jovem, de 16 a 24 anos, a
desinformação acerca do agronegócio é mais acentuada do que nas outras faixas etárias, o que exige
das lideranças contemporâneas do agro uma atitude
moderna da governança de redes sociais. Porque, se,
ao mesmo tempo, é o jovem o mais desinformado, a
pesquisa também revela serem as pessoas que têm
mais computador, acesso à Internet exatamente as que
são bem mais informadas sobre a visão da cadeia de
valor do agronegócio e do seu entorno.
A cidade mudou, o campo também. Uma nova
ordem para essa governança passa a ser necessária.
O fato novo é: a cidade gosta do agronegócio!
Esse artigo foi escrito, então, no Estadão, no dia
de ontem, por José Luiz Tejon Megido, Srª Presidente,
e o li porque considerei, como disse no início da minha
fala, extremamente importante, pois há um reconhecimento, agora, medido por pesquisa, de que as cidades
gostam do agronegócio.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Cumprimento o Senador Blairo Maggi pela
abordagem desse tema. De fato, é bom fazer a releitura da relevância que tem o setor e dessa forma de
comunicação e da percepção que a sociedade, especialmente a sociedade urbana, tem da relevância do
produtor rural.
Eu convido para fazer uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Pedro Taques.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, amigos que nos
acompanham pela TV Senado, amigos do Estado de
Mato Grosso, quero, antes de adentrar a minha fala, cumprimentar o Senador Maggi pela sua fala. Eu li também
esse artigo – muito bom o artigo desse jornalista –, que
mostra a importância do agronegócio, o reconhecimento
do cidadão urbano a respeito desse segmento. Para o
Estado do Mato Grosso, o setor é significativo – 43 milhões de toneladas de grãos, 29 milhões de cabeças de
gado bovino –, representa o progresso do nosso Estado.
Parabéns, Senador Maggi, pela fala.
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Srª Presidente, incluir quer dizer fazer parte,
inserir, introduzir. A promulgação da Constituição da
República Federativa do Brasil, em 1988, representa
um marco na busca pelo cumprimento dos direitos
fundamentais dos cidadãos brasileiros. Em seu artigo
23, capítulo II, a Constituição determina que “é competência comum da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios cuidar da saúde e assistência públicas,
da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiências”. Hoje, o termo mais apropriado seria
“pessoas com deficiência” ou “portadoras de necessidades especiais”.
Muito se fala em inclusão social. E por que falamos de inclusão social, Srª Presidente? Não há dúvidas de que o motivo seja o próprio contraponto: a exclusão. Antes de falar de inclusão, portanto, é preciso
compreender a situação de exclusão, seu contexto,
atores e movimentos.
O Brasil vem se organizando em termos de dados estatísticos oficiais. O Censo de 2000, utilizando
nova abordagem conceituai e metodológica, identificou,
àquela época, 24,6 milhões de pessoas com algum tipo
de deficiência. Isso significa que 14,5% da população
brasileira têm alguma dificuldade para andar, ouvir e
enxergar, ou possui graves lesões incapacitantes.
Neste universo, Srª Presidente – diga-se de passagem, um percentual representativo –, 48% são de
pessoas com deficiência visual; 23% com deficiência
motora; 17% com deficiência auditiva; 8% com deficiência intelectual e 4% com deficiência física.
A partir de constatações básicas, é possível propor ações transformadoras, que é, aliás, uma das atribuições desta Casa Legislativa.
Srs. Senadores, foi pensando na inclusão desses
cidadãos, de modo a torná-los participantes da vida
social, econômica e política, assegurando o respeito
aos seus direitos no âmbito da sociedade, do Estado
e do Poder Público, que apresentei, Srª Presidente, os
seguintes projetos: o PLS 323, de 2011; o PLS 278,
de2012; e o PLS 130, de 2011.
Passo, agora, a defender a aprovação de cada
um deles, Srª Presidente.
Apresentado em 2011, o Projeto de Lei nº 323
propõe dispensa de deficientes permanentes a novas
perícias para aquisição de veículo com isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Aprovado de forma terminativa na Comissão de Assuntos
Econômicos desta Casa, a proposta está desde abril
de 2012, portanto, há um ano, parado na Câmara dos
Deputados. O projeto altera a Lei 8.989, de 1995, que
determina a comprovação de cumprimento dos requisitos perante a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, em todas as compras.
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Pela Lei, são isentas do IPI na compra de veículos as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas. A Lei considera pessoa portadora de deficiência física aquela
que apresenta alteração completa ou parcial de um
ou mais segmentos do corpo humano, que acarrete
o comprometimento da função física, incluindo paralisias, amputação, membros com deformidade congênita
ou adquirida. Para adquirir o veículo com isenção do
imposto, Srª Presidente, o cidadão precisa comprovar
que a deficiência tem caráter permanente e irreversível.
São comuns as queixas de quem se vê obrigado
a comprovar sua condição em cada aquisição de veículo, numa via-crúcis constrangedora e, logicamente,
desnecessária. Ora, se a deficiência física ou mental
é atestada como permanente e irreversível no primeiro
laudo, não há motivo razoável para submeter o adquirente do veículo a sucessivas inspeções periciais. A
regra, em vigor, além do constrangimento, gera desperdício de recursos com a realização desnecessária
de novas inspeções médicas.
Cientes das prestimosas contribuições que o Congresso Nacional poderá oferecer ao debate e eventual
aperfeiçoamento da nossa proposta inicial, submetemos
aos ilustres deputados o presente projeto.
Srª Presidente, no intuito de corrigir a distorção
que atinge, sobretudo, pessoas menos favorecidas,
também apresentamos o Projeto 130, também de 2011
– Projeto que isenta cadeira de rodas do IPI. Sabemos
que, muitas vezes, portadores de deficiência de menor renda têm grandes dificuldades para adquirir uma
cadeira de rodas, o que acaba constituindo verdadeira barreira econômica à sua integração à sociedade.
A proposta é, na verdade, uma reapresentação atualizada do Projeto de Lei do Senado n° 307,
do longínquo ano de 2006, do Senador Osmar Dias,
arquivado por ocasião do fim da última legislatura. A
demora na sua apreciação levou ao seu arquivamento,
mas os elevados propósitos que o justificaram continuam presentes, Srª Presidente. O texto tem por objetivo contribuir para o cumprimento do falado art. 23
da Constituição da República.
Como bem lembrou o autor da proposição original, S. Exª o Senador Osmar Dias, os portadores de
deficiência, desde a edição da Lei n° 8.989, de 24 de
fevereiro de 1995, podem se beneficiar da isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis de passageiros de fabricação nacional. Por questão de coerência, essas pessoas devem
também ser beneficiadas com a isenção de tributos
incidentes sobre a cadeira de rodas, já que é este o
equipamento mais amplamente utilizado por eles, independentemente de sua condição social.
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Ainda que a alíquota do IPI seja atualmente zero,
é conveniente deixar expressa na lei a isenção do imposto, a fim de impedir qualquer possibilidade de majoração futura do tributo pelo Poder Executivo.
O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação desta Casa, Srª Presidente, na forma de substitutivo ao PLS 04 de 2007. Trata-se de um rol de 16
projetos, relacionados, principalmente, à concessão de
isenção do IPI em diferentes setores que tramitam em
conjunto por força da aprovação do Requerimento n°
545, de 2011, do Senador Romero Jucá; e do Requerimento n° 1.580, de 2011, da Senadora Lídice da Mata.
A matéria ainda deve tramitar na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE); Serviços de
Infraestrutura (Cl); Agricultura e Reforma Agrária (CRA);
Assuntos Sociais (CAS); Direitos Humanos e Legislação
Participativa (CDH); e, para decisão em caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).
Certos da justiça e utilidade da proposta, convidamos os ilustres Senadores a apoiar a iniciativa, que,
transformada em lei, contribuirá significativamente para
aumentar a autonomia e a integração à sociedade das
pessoas com deficiência.
Amigos que nos acompanham pela TV Senado,
Amigos do Estado de Mato Grosso, outro projeto – e
já me encaminho para o fim, Srª Presidente – que tem
como objetivo inserir o cidadão com deficiência na sociedade, de modo a contribuir com o exercício dos seus
direitos civis, políticos, econômicos e sociais é o PLS
278/2012. A proposta facilita atendimento bancário a
deficientes visuais e auditivos e obriga as instituições
financeiras e as operadoras de cartão de crédito a
oferecer serviço de atendimento ao consumidor com
meios de comunicação acessíveis a estes cidadãos.
Ao propor alteração na Lei n° 10.098, de 19 de
dezembro de 2000, pretendemos, principalmente, sanar as dificuldades encontradas pelos portadores de
deficiência auditiva nos canais de atendimento.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Existe, hoje, Sra Presidente, uma indignação em relação à
acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva
nas agências bancárias. No caso dos surdos oralizados, essa indignação é ainda maior.
Vale informar que os surdos oralizados são pessoas com deficiência auditiva que, apesar de não ouvirem,
nem mesmo com aparelhos, falam normalmente (ainda
que com sotaque típico) e se comunicam valendo-se
da leitura labial. São pessoas que perderam a audição
depois da aquisição da fala mediante a audição (também chamados de surdos pós-linguais) ou cujos pais
acreditaram na oralização por meio de fonoterapia.
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Dentro desse universo, Sra Presidente, a opção
que alguns serviços de atendimento têm oferecido ao
público com deficiência auditiva é o telefone especial conhecido por TDD ou TS. Contudo, o consumidor comum
não o possui e a maioria esmagadora dos deficientes
auditivos e de fala o têm em casa. Assim, o atendimento
das pessoas com deficiência auditiva fica inviabilizado.
Muitas vezes, a solução tem sido a fraude: um parente
ou um amigo se faz passar pela pessoa com deficiência
para receber atendimento por telefone. Essa situação é
ainda mais séria quando a pessoa com deficiência não
tem alguém próximo em quem confiar.
O projeto se encontra, Senador Maggi, na Comissão de Meio Ambiente, sob a relatoria da Senadora
Vanessa Grazziotin. Também peço apoio dos nobres
Parlamentares para sanar essa falha que incrementará
nossos mecanismos de inclusão social.
Todos os países conscientes e civilizados se
preocupam com a situação das pessoas com deficiência. Mas, para que esta inclusão de que estamos aqui
tratando tenha êxito, é necessário que as atitudes e
que a visão da sociedade mudem. Todos devem agir
e contribuir para o bem comum e para a construção
de uma sociedade inclusiva.
Vale lembrar que o Brasil assumiu compromisso
com a Organização Internacional do Trabalho, ao ratificar a Convenção 159, no sentido de adotar medidas
positivas que visam à superação, por parte dos deficientes, de suas dificuldades naturais. Ao propor essas
medidas, Sra Presidente, também estamos contribuindo
para a formação de novas oportunidades de trabalho.
O grande estudioso do tema, o Prof. Dr. Luiz Alberto Davi Araújo, em sua tese chamada A proteção
constitucional das pessoas portadoras de deficiência,
reforça o que todos sabemos: “as pessoas com deficiência apresentam graus de dificuldade de inclusão, com
uma multiplicidade de situações, que deve ser objeto
de atenção rigorosa, tanto do legislador infraconstitucional, como do administrador e do juiz”.
A Constituição Federal cuidou de permitir a defesa
dos direitos das pessoas com deficiência, tanto pela
via individual como pela via difusa ou coletiva. Cabe
a nós legisladores, Srª Presidente, fazermos a nossa
parte para a concretização desse direito fundamental.
Agradeço pela parcimônia no tempo, Srª Presidente.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Caro Senador Pedro Taques, eu o estava olhando
não para apressar o tempo, mas para saudar jovens
estudantes do curso de Direito, que tem a ver com a
sua área, da Universidade Regional de Blumenau, em
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Santa Catarina. Então, sejam bem-vindos os estudantes que estão aqui acompanhando.
O Senador Pedro Taques, como vocês sabem, é
um ex-Procurador da República, tem muito a ver com
a área do Direito, da ciência jurídica, e representa o
PDT do Estado do Mato Grosso.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Muito obrigado, Srª Presidente.
Sejam bem-vindos a esta Casa.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Eu convido, para fazer uso da palavra, pela Liderança do PV, o Senador Paulo Davim.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Senadora
Ana Amélia; Srs. Senadores e Srªs Senadoras, hoje
pela manhã, nós realizamos, na Comissão de Assuntos Sociais, uma audiência pública, em que a senhora
inclusive esteve presente, para instruir o PLS nº 139,
de 2012, de minha autoria. Esse PLS dispõe sobre a
restrição da venda do cigarro e altera a Lei nº 9.294,
de 15 de julho de 1996.
Estiveram presentes o Dr. Guilherme Eidt de Almeida, advogado da Aliança de Controle do Tabagismo
(ACT); o Dr. Luiz Carlos Corrêa da Silva, Coordenador
da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira
de Pneumologia e Tisiologia; o Dr. Carlos Fernando
Costa Galant, Secretário Executivo da Associação
Brasileira da Indústria do Fumo (Abifumo); e Clayton
Faria Machado, Presidente do Sindicato de Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares de Brasília.
Nós discutimos os vários aspectos dessa matéria.
Evidentemente que tudo o que apresentei foi
baseado na evidência clínica, científica e ouvindo as
orientações disseminadas no mundo inteiro pela Organização Mundial de Saúde, que sugere a criação de
obstáculos entre o usuário e o produto a ser adquirido
– no caso, o tabaco – como um dos fatores da diminuição dos novos adeptos ao vício.
Sabemos, Srª Presidente, que esse vício do uso
do tabaco – de que, no Brasil, em torno de 15% da
população faz uso – é responsável por 130 mil mortes
no Brasil, dados de 2008. Isso corresponde a 13% de
todo o obituário nacional.
Sabemos que 90% dos tumores de pulmão têm
como principal responsável o fumo. Da mesma forma,
em 30% das doenças coronarianas, o fumo é o principal responsável.
Do ponto de vista econômico, temos dados levantados pelos economistas Márcia Teixeira Pinto, do
Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo
Cruz; e Andrés Pichon-Riviere, do Instituto de Efectividad Clinica y Sanitária (IECS), da Argentina, com
financiamento da Aliança de Controle do Tabagismo
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– ACT, uma pesquisa realizada no Brasil, juntamente
com a Fiocruz, que mostrou que o Governo brasileiro
gasta algo em torno de R$22 bilhões no tratamento
dos pacientes vítimas do uso do cigarro. Entretanto,
arrecada R$6,3 bilhões.
Todas as vezes em que se fala na restrição dos
locais de comercialização do cigarro ou derivados do
tabaco, há sempre uma argumentação do ponto de
vista econômico, dizendo que isso vai trazer prejuízo
para os cofres do Estado. Na verdade, o estudo mostra que há um gasto três vezes maior com as doenças
provocadas por esse produto do que propriamente
com a arrecadação. Isso sem falar nos gastos indiretos, ou seja, os gastos sociais daquele paciente que
sofre de uma doença respiratória crônica e, por isso
mesmo, se afasta do seu local de trabalho, apresenta
atestados médicos com frequência e traz um prejuízo
à empresa; ou aquele que fica às expensas da Previdência, no famoso, conhecido de todos, benefício da
Previdência, sob atestado médico. Isso traz prejuízos
adicionais que não estão computados nesse gasto
global que foi levantado pela Fiocruz e pelos institutos
que fizeram esse estudo.
Portanto, essa audiência pública realizada hoje
foi a primeira audiência pública que veio, na minha
avaliação, dar mais firmeza ao nosso pensamento
na defesa da aprovação desse projeto. Entendemos
que esse projeto, na verdade, evita danos maiores à
nossa população, até porque, no Brasil, 357 pessoas
morrem, por dia, vitimadas pelo uso do cigarro. São
números absurdos! Na verdade, isso caracteriza uma
epidemia, e o Governo brasileiro terá que tomar medidas. E nós, na condição de legisladores, precisamos
fazer alguma coisa, apresentar um instrumento qualquer que possa dificultar a adesão a esse vício e que
venha a economizar vidas e, sobretudo, preservar a
saúde do povo brasileiro.
Então, esse Projeto de Lei nº 139, de 2012 – que
altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho de 1996 –, em
seu art. 3º, inciso VIII, apenas expande os locais de
proibição na comercialização do cigarro. Por exemplo:
fica proibida a comercialização em estabelecimentos
de ensino. Acho que tem de ser assim. Manda o bom
senso que o seja. Há uma incoerência, há uma incongruência. Em um local onde se ensina a juventude a
ser cidadã, onde ela estuda para conhecer os malefícios das mais diversas substâncias ao organismo
e à saúde, comercializarem-se produtos fumígeros;
isso é um contrassenso. Acho absolutamente lógica
e coerente essa proibição, como também a proibição
da comercialização desses produtos em locais que
prestam serviços de saúde – é aquela lanchonete de
hospital; apesar de existir uma lei que proíbe o fumo
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em repartições públicas, não é proibida a comercialização desses produtos nos restaurantes ou cantinas
do mesmo estabelecimento.
Então, nós ampliamos: nós proibimos a comercialização em lojas de conveniência; nós proibimos a
comercialização em locais onde se vendam alimentos,
para não levar a falsa impressão de que esse produto
tem o mesmo peso e é tão permitido quanto o alimento
que está ao seu lado. Esse projeto de lei cria obstáculos à venda do cigarro nesses locais que entendemos
devam ser realmente proibidos. Não impede, portanto,
que as empresas do ramo possam abrir as suas tabacarias para comercializarem os seus produtos.
Essa audiência pública foi democrática, ouvimos
as partes envolvidas, mas saímos, cada vez mais, com
a consciência bem amadurecida da importância da aprovação dessa matéria nesta Casa. Nós acreditamos que
a aprovação dessa matéria nesta Casa vai trazer um
benefício não só à saúde do cidadão ou da cidadã brasileira, mas também vai gerar um benefício econômico
aos cofres públicos da tão combalida saúde do Brasil.
Provavelmente, realizaremos outras audiências
públicas. Essa matéria está na Comissão de Assuntos Sociais,...
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – ...deverá ir à votação em breve e, de lá, deverá seguir para
outras Comissões, onde, provavelmente, outras audiências públicas acontecerão.
Faço esse registro da audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais, para instruir o
Projeto nº 139, de nossa autoria.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – Muito obrigada, Senador Paulo Davim, pelo
pronunciamento.
Convido, para fazer o uso da palavra, como orador
inscrito, o Senador Roberto Requião. (Pausa.)
O Senador Roberto Requião declina da palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – V.
Exª me permite, Senadora Ana Amélia?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não, Senador, pode falar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Sem
revisão do orador.) – Na manhã de hoje, um grupo de
Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa de São
Paulo entregou um breve manifesto ao Presidente Renan
Calheiros, que é breve e peço a gentileza de V. Exª permitir que o leia, porque é de interesse de todo o Senado:
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo vem a público manifestar sua preocupação
com o andamento das reformas do ICMS que
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estão em curso no Congresso Nacional. O Governo Federal, para acabar com a guerra fiscal,
anunciou propostas para unificar as alíquotas
de ICMS e se dispôs a gastar quase R$500 bilhões ao longo de 20 anos. Este gasto somente
se justificaria com o fim da guerra fiscal.
Contudo, as alterações propostas acirram a guerra fiscal, desestruturam a atividade econômica do
País, aumentam a complexidade do imposto e a
dificuldade que os empresários enfrentam para
pagar suas obrigações tributárias, promovem a
desindustrialização, gerando, a longo prazo, desemprego e pobreza no País, disparando uma
crise federativa sem precedentes.
Ademais, as alterações recentemente aprovadas serão particularmente catastróficas ao
Estado e aos Municípios paulistas. O Estado
de São Paulo perderá aproximadamente R$7,5
bilhões anuais, dos quais quase R$2 bilhões
pertencem aos Municípios paulistas.
Sofrerão cortes de recursos orçamentários
paulistas as áreas de educação, saúde, pesquisa científica, habitação, transportes e segurança pública.
A Assembleia Legislativa do Estado de São
Paulo apoia propostas de reforma tributária
que promovam a justiça, igualdade e a simplificação tributária, que acabem com a guerra
fiscal, com a insegurança jurídica e estimulem
investimentos privados e o desenvolvimento do
País. As propostas em discussão no Congresso Nacional contrariam todos esses objetivos.
Assim, Srª Presidenta, avalio que esse documento encaminhado pelos deputados estaduais do Estado
de São Paulo, de todos os partidos, reflete também a
opinião do Governador Geraldo Alckmin e do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo,
Samuel Moreira, que encaminhou um ofício ao Presidente Renan Calheiros, cujo teor peço seja transcrito
na íntegra ao lado desse manifesto que acabo de ler.
Peço também a gentileza de poder ser registrado
o Manifesto à Nação sobre esse projeto de resolução
do Senado, assinado por várias entidades – Abinee,
Abimaq, Abiquim, Anfacer, Abrafati, Abihpec, Força
Sindical e Instituto Aço –, no mesmo sentido, que colocam como alerta para todos os Senadores.
Srª Presidenta, agradeço a sua atenção.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR EDUARDO SUPLICY EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
Esse é um problema gravíssimo. Também o meu
Estado sofrerá perdas com essa situação se não encontrarmos uma saída negociada para a questão. O
objetivo foi acabar com a guerra fiscal, mas acabaremos ampliando o tamanho dessa guerra.
Consulto o Senador Valadares se tem interesse
de usar a palavra. Senador, se V. Exa não quiser usar a
palavra, consultarei também o Senador Clésio Andrade.
Senador Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Srª Presidenta, obrigado por esta oportunidade de falar, nesta tarde, na tribuna do Senado Federal,
esta tribuna que sempre primou pela responsabilidade na
defesa de propostas que são do interesse público, que
são do interesse da Nação, que possam promover, de alguma forma, seja através de projetos, de proposições ou
de nossa atuação nas comissões ou no plenário, alguma
mudança favorável ao desenvolvimento do nosso País.
Sabemos que o Brasil neste instante, com muita força e determinação, está procurando contornar e
vencer as dificuldades criadas com a crise econômica
que invadiu o mundo em 2008, a começar nos Estados
Unidos, espalhando-se pela Europa, que aqui tem suas
repercussões, tem seus reflexos e efeitos negativos,
que estão sendo combatidos, com muita tenacidade,
com muita coragem, pela Presidenta Dilma.
Não é fácil, Srª Presidente, depois de vermos a
debacle acontecida nos Estados Unidos, originária da
irresponsabilidade no controle financeiro das instituições que movimentavam dinheiro para a construção de
habitações. Também não é fácil ver que países como a
Grécia, a Espanha, Portugal e tantos outros na Europa
estejam vivenciando uma crise jamais atravessada em
outros tempos a não ser durante os períodos da guerra,
que não só traziam a morte, a violência, como a pobreza
para todos aqueles que estavam envolvidos no conflito.
Agora, Srª Presidenta, é uma questão de vida
ou morte, de uma civilização tradicionalmente forte,
organizada, equilibrada, que, ao adotar o euro como
moeda única e forte na Europa, se vê obrigada a colocar, nos países em crise, bilhões e bilhões de euros
para atenuação da crise que ali se abateu.
O Brasil, como eu disse, apesar das dificuldades
tem encontrado sérios obstáculos nos países mais ricos. Imaginemos os países subdesenvolvidos, que são
obrigados a reduzir, por força das políticas tarifárias
dos países ricos, as suas exportações.
O Brasil é campeão na produção de soja, é campeão
na produção de carne. O Brasil, ainda que não tenha se
tornado permanentemente um país que produza petróleo
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ao ponto de não precisar importar gasolina, e certamente
que essa autossuficiência voltará a acontecer em nosso
País, as políticas adotadas pelo Governo da Presidenta
Dilma têm amenizado a situação nas indústrias, com renúncia fiscal, com medidas que são de caráter, podemos
assim dizer, emergencial para evitar o desemprego, que
poderia ser avassalador em nosso País.
É verdade, Srª Presidenta, que essas políticas
de atenuação dos reflexos da crise econômica tenham
interferido na crise financeira dos Municípios. Os Municípios, que são a base da ação, do nosso crescimento,
com obras de infraestrutura que são adiadas, estão
passando por um momento nunca, talvez, nesses últimos 50 anos, vivenciado por eles.
Tivemos a negociação das dividas previdenciárias por um período de 240 meses para que os cofres
municipais não sofram tanto com essa crise financeira.
Mas creio, Srª Presidenta, que falta neste momento,
por parte não só do Poder Executivo como também do
Poder Legislativo, uma proposta de fortalecimento, e
não de enfraquecimento, dos Municípios brasileiros e
também dos Estados.
A meu ver, o Fundo de Participação, que é a maior
receita de mais de 90% dos Municípios brasileiros,
teria que sofrer, sem dúvida alguma, uma alteração
substancial e assim também esse projeto, que está
sendo discutido aqui no Senado Federal, do rateio do
ICMS, que é um fator da divisão da nossa Federação,
um fator que contribui para a desarmonia entre os Estados e os Municípios. Quero crer, Srª Presidenta, que
essa proposta do rateio do ICMS dos Estados – vai
ser demonstrado aqui no Plenário, como já tem sido
demonstrado na Comissão de Assuntos Econômicos
– só serve aos interesses dos grandes Estados, principalmente de São Paulo.
São Paulo, que não depende, como os Estados
nordestinos dependem, do ICMS, como dependem do
Fundo de Participação, poderia até renunciar ao Fundo
de Participação que lhe destinado pela Constituição,
e não lhe faria falta.
Agora, a pressão, Srª Presidenta, que São Paulo faz
sobre esta Casa para aprovar, a toque de caixa e a repique
de sino, esse projeto de rateio do ICMS é inconcebível...
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – ... porque atinge profundamente as receitas dos Estados, com reflexo também nos Municípios.
(Soa a campainha.)
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE) – Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Muito obrigada, Senador Antonio Carlos Valadares.
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Convido para fazer uso da palavra a Senadora
Lídice da Mata, como oradora inscrita.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, visitantes do
Senado Federal e órgãos de comunicação da nossa
Casa, acabamos de participar de uma audiência, e o
Senador Humberto Costa estava também presente,
assim como outros Senadores do Nordeste, na Presidência do Senado, na Presidência da Casa, com
representantes da Frente Nacional de Prefeitos, da
Confederação Nacional de Prefeitos, em particular, de
prefeitos do Nordeste do nosso País.
E esses prefeitos, Srªs e Srs. Senadores, estiveram
aqui para buscar o apoio do Senado Federal na intermediação do diálogo com o Governo Federal no sentido de
analisar as perdas que os Municípios brasileiros estão
sofrendo hoje, já, assunto que nós já debatemos aqui
muitas vezes, com a política de desoneração do IPI,
da energia elétrica. Mas, especialmente, esses Municípios que estão situados no Semiárido nordestino e que,
portanto, passam por uma situação bastante agravada,
dada a situação da seca que nos atingiu, chegando a
ser analisada como a pior seca dos últimos 60 anos do
Brasil. E a pior seca, embora as consequências desta
seca não possam ser tão visíveis quanto as que tivemos no passado, quando os armazéns da Conab eram
invadidos para que se buscasse o abastecimento por
populações inteiras desesperadas pela fome.
Não uma seca que se caracterizou pela morte
imediata de pessoas, mas uma seca que devastou a
região nordestina, a sua economia, mesmo que esta
esteja hoje protegida em certa medida, alguns nichos de
sua população, pelas políticas sociais do Bolsa Família,
do Bolsa Estiagem, do seguro safra e desses instrumentos de atendimento direto e imediato à população.
Mas todos analisam que esta seca que nos atinge
neste momento tem consequências tão danosas que
a previsão de recuperação da nossa economia só se
dará plenamente, provavelmente, daqui a dez anos.
Portanto, Srª Presidente, Srs. Senadores, nós voltamos a apelar à Presidência da República para analisar
medidas compensatórias, a exemplo daquelas que foram
determinadas pelo Presidente Lula após a definição da
política no primeiro momento de enfrentamento da crise
internacional e das medidas que visavam à manutenção
do emprego e que visavam, portanto, à redução do IPI
para a indústria automobilística brasileira.
Estiveram presentes nesta audiência, como aqui
falei, representantes de associação de prefeitos de
todos os Estados nordestinos, assim como representantes Senadores, também, de todos esses Estados.
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O meu Estado foi representado pela Presidente
da União dos Prefeitos da Bahia, a Prefeita de Cardeal
da Silva, a Prefeita Quitéria, a primeira mulher a presidir a União dos Prefeitos da Bahia, coincidentemente,
também é uma prefeita do PSB.
Essencialmente, o que nós vimos naquela reunião
foi o desespero dos prefeitos brasileiros, cenas que nós
já conhecemos em nossos Estados, dado o empobrecimento dos Municípios; a Lei de Responsabilidade Fiscal
atuando como uma guilhotina ameaçadora à cabeça
dos prefeitos, transformando homens e mulheres que
se colocam para representar e gerir seus Municípios
numa condição de se tornarem amanhã condenados
por improbidade por não terem condição de manter os
índices previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
O Presidente Renan Calheiros, atendendo a esse
pleito, acenou para algumas medidas que nós poderemos vir a tomar, entre outras, o debate a respeito
da situação do municipalismo na comissão temática
formada pelo Senado Federal.
Mas, acima de tudo, eu quero desta tribuna dar a
minha solidariedade aos prefeitos nordestinos e, mais
uma vez, clamar pelo apoio do Governo Federal, que
se esforçou muito. Os prefeitos reconhecem que as
medidas que foram diretas de execução do Governo
Federal para o Município saíram a tempo, mas aquelas
medidas que foram necessariamente tomadas a partir da regionalização da implementação dos recursos
destinados aos Estados para serem depois descentralizados para os Municípios demoraram, viraram um
processo de burocratização em que não foi possível
acudir a população na medida da urgência necessária.
Portanto, eu quero reafirmar um posicionamento
que tenho tomado historicamente aqui desde o início
desse processo de discussão e de vivência da seca
em nossos Estados, no Semiárido nordestino, para
reafirmar a necessidade de posições de emergência
do Governo Federal, e excepcionais do Governo Federal, além das medidas provisórias que nós já votamos,
questões que novamente aqui denunciamos como a
situação dos produtores rurais do Nordeste sendo executados permanentemente pelo Banco do Nordeste.
Esse banco que foi criado por Rômulo Almeida, que foi
o seu primeiro Presidente, para sustentar o desenvolvimento do Nordeste e que agora se apresenta como
o terror do produtor rural da nossa região.
Portanto, Srª Presidente, eu quero deixar aqui,
mais uma vez, a minha solidariedade e a minha luta,
como a de V. Exª, que tantas vezes já se pronunciou em
defesa do municipalismo do nosso País, especialmente
agora aos prefeitos da região do Semiárido, que estão
sofrendo muito com a seca que se abateu sobre nós.
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E quero solicitar a V. Exª que, além desse registro
aqui feito, possa registrar integralmente, publicar nos
Anais da Casa, o nosso registro também da passagem, no dia de ontem, do aniversário de 100 anos de
fundação do Porto de Salvador e do Dia Nacional de
Guias de Turismo do Brasil.
Portanto, eu quero agradecer a V. Exª e aos Srs.
Senadores presentes neste momento a paciência de
ouvir a nossa exposição. Mas queremos registrar ainda
estes dois fatos: a comemoração, a rememoração dos
100 anos de fundação do Porto de Salvador, que é um
porto de extrema importância para a nossa economia
e para os registros históricos da Bahia e do Brasil, e
também, no último dia 10 de maio, a passagem do Dia
Nacional do Guia de Turismo, que é um importante
profissional para a cadeia de turismo do Brasil, extremamente importante para animar e organizar a presença dos turistas em cada uma das nossas cidades.
Muito obrigada, Srª Presidente.
SEGUEM, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTOS DA SRª. SENADORA LÍDICE DA MATA.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, gostaria de registrar que
ontem, segunda-feira, dia 13 de maio de 2013, o Porto
de Salvador completou 100 anos de fundação.
Vale a ressalva que esta data refere-se à atual
configuração e localização do porto, uma vez que Salvador, como primeira capital do País e sua favorável
posição geográfica sempre teve a sua vocação portuária explorada desde os primórdios da colonização.
A data foi celebrada com uma sessão solene na
Associação Comercial do Estado da Bahia, onde foi
lançado o livro Tesouros do Comércio – História e Arquitetura da Zona Portuária de Salvador, do fotógrafo
Sérgio Pedreira e do escritor e jornalista Jolivaldo Freitas. A obra editada pela Companhia de Docas da Bahia
(Codeba) retrata um dos mais importantes conjuntos
arquitetônicos e monumentos históricos da Bahia, que
é a zona portuária de Salvador.
Um dos mais belos cartões postais de Salvador,
o Comércio vem sendo alvo de um processo de revitalização, impulsionado com a obra de requalificação
do Porto, com investimentos da ordem de R$ 30 milhões do Governo Federal, obra esta executada sob a
responsabilidade da Codeba, com o apoio da
Prefeitura de Salvador, que elaborou o projeto
básico, e do governo do estado, responsável pelo projeto executivo de engenharia.
A intervenção arquitetônica provera à nova esplanada do bairro do Comércio vista aberta para a Baía
de Todos os Santos e é considerada estratégica para
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os projetos turísticos da Copa de 2014. Será concluída em agosto com a inauguração do novo terminal
marítimo de passageiros.
Sr. Presidente, quero registrar também que estivemos há pouco na Presidência dessa Casa, para
acompanhar a entrega de documento da Confederação Nacional dos Municípios sobre a grave questão da
seca que aflige os municípios e os nordestinos.
Atingida pela maior estiagem dos últimos 50 anos,
a Região Nordeste passa, mais uma vez, pela terrível
rotina do flagelo da seca, levando milhões de sertanejos ao mais absoluto desamparo e desalento. Somente
na Bahia, são duzentos e sessenta e sete municípios
em situação de emergência, e lamentavelmente alguns
destes com uma realidade mais complicada devido ao
racionamento de água.
Esperadas para o fim do mês de março, depois
para abril e já chega o mês de maio, as chuvas não
chegaram de forma suficiente à maior parte dos municípios baianos, trazendo ainda mais preocupação
sobre a disponibilidade de água para seus habitantes.
E assim seguem os nordestinos – que compõem
a região de semiárido mais populosa do mundo, com
mais de 36 milhões de habitantes – em sua trágica rotina de escassez do bem mais precioso à vida, cujas
graves conseqüências sociais e econômicas são sentidas, de maneira bastante contundente, por toda a sua
sofrida e infatigável população.
Pois bem, Sr. Presidente, já passou da hora de
quebrarmos esse ciclo e dotarmos a Região Nordeste
de uma verdadeira política de desenvolvimento sustentável, planejado e que vá além dos paliativos de sempre.
Medidas como o Bolsa Estiagem, o Garantia-Safra, o Programa do Milho em Balcão, a construção de
cisternas, nesse sentido, são importantes e fornecem
ajuda emergencial para esses flagelados, mas não
podem se constituir no cerne da política de desenvolvimento para a Região e no combate às profundas
questões que o atravancam.
Precisamos resgatar, meus nobres colegas, os
verdadeiros ideais de Celso Furtado e de Rômulo Almeida que propuseram para esta região estudos com
foco no planejamento e execução das reformas verdadeiramente estruturantes para o Nordeste, no sentido
de desmontar o velho tripé do semiárido e oferecer um
novo perfil econômico aos seus habitantes.
Em primeiríssimo lugar, Sr. Presidente, deve ser
enfrentado o desafio fundamental da educação. A elevação qualitativa e quantitativa da mão de obra disponível na Região possibilitará novos e mais modernos
investimentos produtivos.
O fato é que os gastos por aluno na Região Nordeste ainda são bem inferiores aos que se encontram,
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por exemplo, nas Regiões Sul e Sudeste. Como conseqüência, se estabeleceu um hiato tecnológico que
diminui a atração de novos investimentos e a constituição de parques produtivos mais sofisticados. Esse
novo perfil da base produtiva, Senhor Presidente, deve
apontar para novos segmentos, adaptados às condições
locais e incentivado por medidas estruturais adequadas.
Nesse caminho, precisamos dinamizar e diversificar as atividades econômicas da Região, superando a
extrema dependência de algumas áreas em relação a
setores tradicionais. Para isso devemos pensar em dispor para o nordeste ações, políticas e programas como:
– Na indústria, setores como o petroquímico e o
automotivo, ainda extremamente concentrados
nas regiões Sul e Sudeste, começam a apontar
para determinadas áreas nordestinas, mas ainda
precisam oportunidades que viabilizem os projetos;
– O vigor da construção civil e de segmentos
ligados ao consumo popular, por sua vez, reforçam o dinamismo em suas cidades médias e
apresentam sempre grandes oportunidades de
emprego e renda;
– No que tange à matriz energética, a crescente
presença da modalidade eólica aparece como alternativa sustentável e adaptada às condições naturais da Região, não somente em seu belo e extenso
litoral, mas em municípios onde os ventos sopram
mais fortes, a exemplo do Porque Eólico de Caetité;
– No setor primário, que se disseminem os vários
estudos que contemplam tecnologias alternativas
que são elaborados pelos diversos órgãos de
pesquisa e de assistência técnica para o fortalecimento de atividades voltadas ao incremento
da produção agrícola;
– Por fim, a afirmação da vocação turística da
Região – com suas belíssimas paisagens, riquíssimas manifestações culturais e notável hospitalidade – sempre surge como grande potencialidade econômica, ainda não aproveitada em todo
o seu esplendor.
Srªs e Srs. Senadores, estamos convictos de que
o apoio à cultura do empreendorismo e da economia
criativa, associados à força e à tenacidade da alma nordestina, como já nos ensinou Euclides da Cunha que “o
sertanejo é, antes de tudo, um forte”, devem se constituir
em um diferencial produtivo de relevo para a Região.
Assim considero que temos um importante papel
que é o de apagar esta herança histórica do sertão
com proposta de fortalecimento de políticas sociais e
econômicas de forma sustentáveis e transformando o
sertanejo euclidiano num cidadão socialmente incluído.
Acreditamos fortemente nisso.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Um dia para homenagear os personagens do turismo brasileiro, que tem a
responsabilidade de transformar as informações contidas nos livros, revistas e folders em imagens, gestos,
cheiros e sabores.
Ser Guia de Turismo, é mais que ter formação
e conhecer um lugar, o Guia de Turismo utiliza com
exatidão o potencial de sua voz, gestos, movimentos
além de todo seu potencial expressivo para atingir a
comunicação com os visitantes. Quando um olhar é
direcionado por um Guia de Turismo o cartão postal,
ganha novos olhares, pois mesmo sendo um postal dos
mais conhecidos o Guia de Turismo consegue mostrar
sempre um detalhe que o turista desconhecia. Conhecer o Pão de Açúcar, uma trilha na floresta Amazônica,
contemplar as quedas de Foz do Iguaçu, vivenciar a
religiosidade, história e eventos culturais, experimentar
os sabores etc. com a condução de um Guia de Turismo, com certeza é muito mais enriquecedor.
O Guia de Turismo transforma o visitante em expedicionário dos lugares já descobertos, proporcionando-os ao fazer contemplativo, a integração pessoal e o
enriquecimento cultural. A capacidade de transformar
as frias letras e imagens de um texto em movimentos...
é sem sombra de dúvidas, fazer reviver um personagem
da história, dando vida e cor a um prédio, obelisco ou
monumento com as narrativas dos fatos que concretizaram a história do lugar.
A Federação Nacional dos Guias de Turismo- FENA6TUR homenageia a todos os Profissionais Guias
de Turismo do Brasil, que se dedicam a mostrar o que
de mais belo existe em nosso País. Agradecemos pela
dedicação, espírito de desprendimento e muito profissionalismo que demonstram ao transformar a cultura,
o esporte, o patrimônio histórico cultural e as paisagens naturais do Brasil, em instrumentos de trabalho.
Valorização, Fiscalização e Profissionalismo.,..
esse será o nosso lema para colaborar com o Brasil
na realização dos grandes eventos (Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíadas) além de desejarmos uma herança positiva pós grandes eventos.
Viagem + Profissional Credenciado = Sonhos
realizados com segurança! Parabéns aos guias de
turismo do Brasil!!!
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento a Senadora Lídice da Mata pelo
seu pronunciamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Srª Presidente, uma questão de ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues, que
estava na frente...

25804

Quarta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Na verdade, Excelência, é questão de ordem,
arguindo o art. 403 do Regimento Interno, c/c o art.
162, se V. Exª me permite.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A assessoria aqui da Mesa informa, Senador,
a invocação de V. Exª sobre o questionamento levantado à Mesa.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Perfeitamente.
É o que diz o art. 162, Srª Presidente, sobre o início
da Ordem do Dia. Diz claramente o art. 162 que se deve
iniciar às 16 horas, impreterivelmente, salvo prorrogação.
Como não há prorrogação, parece-me que nós
temos a necessidade impreterível, que reza o art. 162,
de iniciarmos a Ordem do Dia da sessão de hoje.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sr. Senador, esse questionamento foi feito por
outros Senadores, igualmente preocupados com a Ordem do Dia. A informação que tenho, como uma Presidente interina dos trabalhos aqui agora, é de que o
Presidente Renan Calheiros virá para cumprir a Ordem
do Dia definida para o dia de hoje.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira, como próximo orador inscrito.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, eu, até
para ser coerente com a posição que vou ter agora, que
vou exprimir agora, declino da minha inscrição, porque
nós estamos infringindo o Regimento Interno.
Na hora da eleição da Mesa, todos se precipitam
para ocupar os cargos. Não é o caso de V. Exª, que preside, como já presidiu tantas vezes, muito bem, desinteressadamente, cumprindo esse papel na ausência daqueles que são eleitos pela Casa para presidir a sessão.
Se o Presidente Renan está ocupado, como está
realmente recebendo prefeitos, delegações, existem
outros, existem Vice-Presidentes, existe toda uma ordem, não é? Agora, o que nós não podemos é conviver com essa afronta cotidiana ao Regimento Interno.
Não se trata de iniciar a Ordem do Dia segundo o desejo de cada um, mas de cumprir aquilo que,
como lembrou o Senador Randolfe, é uma obrigação
que vem reforçada pelo advérbio “impreterivelmente.”
Então, com as homenagens que reitero a V. Exª,
sabendo que V. Exª, de modo algum, é responsável por
esse atraso, eu insisto na necessidade de passarmos
à Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP
– RS) – As angústias minhas são as suas, Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
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O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Sem revisão do orador.) – Presidente, quero reiterar que, na verdade, a pessoa que eu menos gostaria
que estivesse presidindo neste momento seria V. Exª,
porque V. Exª, como muito bem disse o Senador Aloysio, o faz sempre despossuída de qualquer intenção.
V. Exª nem compõe a Mesa e está cumprindo a atribuição, pela ausência de outro Senador presidir a sessão.
Mas é que, de fato, o Regimento Interno reza claramente ... Inclusive, o Regimento, em poucos aspectos,
adjetiva, mas, neste, ele adjetiva. Ele diz que “impreterivelmente” a Ordem do Dia deve iniciar-se às 16 horas.
Eu sei que o Presidente Renan não está, mas,
enfim, me parece que é necessário, é fundamental,
imediato, urgente, pelo respeito que temos ao Regimento Interno, o cumprimento desse dispositivo.
Devemos iniciar a Ordem do Dia; se não tivermos
pauta para a Ordem do Dia, se não houver relator para
a matéria da Ordem do Dia, encerra-se a Ordem do Dia.
Mas parece-me que há um imperativo predominando
sobre nós. Falo com todo o respeito a V. Exª. Reitero
que a pessoa que eu menos queria nessa posição,
diante desta minha questão de ordem, era V. Exª.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Como V. Exª já ouviu, reitero o que disse ao
Senador Aloysio Nunes, que compartilho das mesmas
angústias com relação à Ordem do Dia, Senador Randolfe Rodrigues. A questão regimental é uma questão
relevante que temos de observar.
Voltamos à lista original.
Com a palavra o Senador Humberto Costa, porque
o Senador Aloysio Nunes Ferreira abriu mão em função
da expectativa de que a Ordem do Dia seja iniciada.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs Senadores, Srs. Senadores, ouvintes da Rádio Senado, expectadores da TV Senado,
acabamos, há poucos minutos, de participar de uma
reunião que envolveu o Presidente desta Casa, Senador Renan Calheiros, e representantes de diversas
associações de Municípios do Nordeste.
Ontem, inclusive, tive a oportunidade de participar
de um evento chamado Grito do Nordeste, na Assembleia
Legislativa de Pernambuco, ato organizado pela Associação Municipalista de Pernambuco – Amupe, para chamar a atenção para a situação de estiagem no Nordeste.
Tanto hoje quanto ontem, foram boas oportunidades para que pudéssemos conversar com os prefeitos,
com os parlamentares, com a sociedade em geral, sobre tudo o que vem sendo feito pelo Governo Federal
para reduzir os efeitos da seca.
A Presidenta Dilma, não obstante muitas dessas
reivindicações serem justas – e eu mesmo me asso-
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cio aos que reivindicam tais objetivos – tem mantido
um forte compromisso de combater esse flagelo que
castiga famílias e que retarda o desenvolvimento de
nossa região. Essas ações que ela tem realizado têm
sido feitas tanto por intermédio de ações emergenciais
quanto por movimentos que conduzem a obras estruturadoras para a nossa região.
Entendemos que são justas as reivindicações.
Uma delas, a de que os Municípios possam ter um
aporte de recursos adicional para fazer frente às perdas que vêm tendo por conta da redução dos repasses
do Fundo de Participação dos Municípios, tendo como
causa principal a desoneração do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industriais.
Naturalmente, nós estamos associados a essa
causa e esperamos que o Governo Federal, que já
tem um grupo de estudo avaliando essa questão,
possa tomar decisão semelhante à que o Presidente
Lula tomou no seu governo, após um período grande de desonerações de IPI e Imposto de Renda, de
acrescer um percentual a mais de recursos ao Fundo
de Participação dos Municípios e, com isso, viabilizar
os recursos para custeio da máquina e, também, para
o atendimento a obrigações que as prefeituras têm.
Essa é uma demanda com a qual nós temos absoluta concordância, bem como a demanda para que
possamos ter mais ações, ainda no que diz respeito aos efeitos da seca, em particular, para ampliar o
processo de negociação das dívidas dos agricultores,
especialmente dos pequenos agricultores, restabelecendo aquilo que o Congresso Nacional anteriormente
estabeleceu – e que foi vetado pelo Governo –, ampliando as condições positivas para renegociação, especificamente das dívidas dos pequenos agricultores.
Mas entendemos que esse trabalho precisa ser
feito não por um processo de enfrentamento, mas por
um processo de construção, por uma unidade, por um
momento de nós darmos as mãos e, assim, podermos
fazer um melhor acompanhamento dos efeitos da estiagem, das medidas adotadas até o momento e, também,
para que os recursos cheguem, o mais rapidamente
possível, aonde eles precisam chegar, que é exatamente à população que vive na região do Semiárido.
Entendo que esse não deve ser o momento para
reduzirmos um debate tão amplo, tão complexo e tão
importante a uma simples disputa político-eleitoral. Essa
não pode ser uma luta de a, de b ou de c, uns contra
os outros, mas uma luta que una a, b e c – Prefeitos,
Governadores e Presidente da República –, por uma
causa maior: pela saúde e qualidade de vida dos sertanejos, pela sobrevivência dos rebanhos e lavouras
e pelo desenvolvimento do Nordeste.
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Precisamos reconhecer, no entanto, as medidas
que vêm sendo adotadas pelo governo da Presidenta
Dilma. Os investimentos em obras estruturadoras no
Nordeste já somam R$32 bilhões em adutoras, barragens, canais, estações, entre outros empreendimentos.
As obras da transposição do Rio São Francisco, que,
sabemos, sofreram atrasos e passaram por dificuldades
pelas suas próprias dimensões, foram iniciadas somente
no governo do ex-Presidente Lula, um desafio que nunca
tinha sido enfrentado pelos governantes anteriores, desde a época da concepção dessa ideia, ainda no Império.
Aliás, como bem disse a Presidenta, quando esteve
em Pernambuco, em março deste ano, hoje só temos
dificuldades em relação à seca porque isso que nós estamos fazendo agora tinha de ser feito há muito tempo.
Nesse painel, as adutoras do Estado, por exemplo,
receberão mais R$733 milhões, sendo R$570 milhões
para a primeira etapa das obras do Ramal de Entremontes, que levará água do Eixo Norte do projeto de
transposição do Rio São Francisco até os açudes de
Chapéu e Entremontes.
A obra abastecerá todo o Sertão do Araripe, beneficiando Municípios como Serrita, Parnamirim e Terra
Nova. Ela dará segurança hídrica ao Sertão Centrai
e do Araripe, garantindo a melhoria da qualidade de
vida do sertanejo e o desenvolvimento dessas regiões.
Mais R$163 milhões estão sendo destinados à
adutora do Pajeú e já foi dada a ordem de serviço para
a construção da Barragem de Ingazeira. A barragem
vai levar água para consumo, irrigação, turismo e piscicultura para Municípios como Ingazeira, São José
do Egito, Tabira e Tuparetama.
Além dessas obras estruturadoras, o Governo
Federal lançou uma série de medidas emergenciais
para minimizar os efeitos da seca. De janeiro de 2011
a março deste ano, 126 municípios pernambucanos,
onde residem 1,3 milhão de pessoas em situação de
emergência reconhecida pelo Ministério da Integração,
foram atendidos com iniciativas do Governo Federal
de combate à estiagem.
Foram contratadas em Pernambuco 46 mil operações de crédito emergencial, que somam R$ 386,2
milhões.
Estão em operação 1.464 carros-pipa em 130 municípios, sendo que, desse total, 826 foram contratados
pelo Governo Federal, sob coordenação do Exército.
Como parte do programa Água para Todos, foram
instaladas, desde 2011, 51,7 mil cisternas em Pernambuco, sendo que, dessas, 34,5 mil foram entregues em
2012 e 5,3 mil já entregues em 2013.
Foram construídos no Estado sistemas coletivos
de abastecimento de água. No total, foram 1,4 mil sistemas, dos quais 296 em assentamentos indicados
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pelo Incra; um investimento de R$192 milhões, dos
quais R$48 milhões já foram pagos.
Foram construídos 440 barreiros (pequenas barragens) – e, ainda na semana passada, o Ministro da
Integração anunciou mil obras de pequeno porte para
o enfrentamento aos efeitos da seca. Tudo isso com
recursos do Governo Federal.
Teremos também o anúncio, ainda nesta semana, de mais R$800 milhões em recursos para obras de
segurança hídrica, também no Estado de Pernambuco.
Portanto, o nosso entendimento é o de que ainda
se precisa fazer mais. O nosso entendimento é de que
o Governo Federal precisa atender a essas demandas
que, hoje, às seis horas da noite, vamos levar, juntamente com os prefeitos aqui presentes, ao Ministro
da Integração Nacional, à Ministra das Relações Institucionais, para que S. Exªs possam atender a essas
demandas absolutamente justas.
Entendo, porém, que, ao mesmo tempo em que
é necessário fortalecer a busca pelo atendimento dessas demandas, é forçoso reconhecer que nenhum
governo, ao longo de tantos e tantos anos, foi capaz
de oferecer tanto para o enfrentamento, tanto emergencial quanto estratégico e estruturador, dos efeitos
da seca no Nordeste.
Muito obrigado, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Cumprimento o Senador Humberto Costa...
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
Pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Cyro Miranda.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu pergunto a V. Exª
se poderia ser lido um requerimento que se encontra
sobre a Mesa. Trata-se de um requerimento aprovado
pela CAE: o Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado (SCD) nº 402, de 2005,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de homenagem
permanente a Santos Dumont, o Pai da Aviação, nos
aeroportos, bases aéreas e similares.
Eu pedi regime de urgência para ser lido hoje.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador, já está sobre a Mesa o seu requerimento. Espera-se o início da Ordem do Dia e a consulta
ao Presidente e às lideranças da Casa a respeito do
requerimento.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Ana Amélia, por favor, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim, Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria que a
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Presidência verificasse para mim como está a ordem
das inscrições. Eu me inscrevi como Líder do PSD e
gostaria que V. Exª visse para mim, por favor...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª, Senador Sérgio Petecão, é o primeiro
inscrito após a Ordem do Dia. O segundo orador, após
a Ordem do Dia, na condição de líder, é o Senador Mário Couto, pela Liderança da Minoria, repito, também
após a Ordem do Dia.
Então, V. Exª é o primeiro, o segundo é Senador
Mário Couto, cuja inscrição solicitaram à Mesa.
Com a palavra, o Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Muito obrigado, Srª Presidente (Fora
do microfone.).
Srª Presidente, para mim é difícil, penosíssimo
mesmo, insistir com V. Exª, mas está na hora de iniciarmos a Ordem do Dia.
(Fora do microfone.)
Senadora Vanessa, V. Exª não é Vice-Presidente?
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Fora do microfone.) – Não.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Eu pensava que a Senadora Vanessa
Grazziotin fosse Vice-Presidente do Senado. Não estou vendo nenhum – o Moka também não é mais –,
mas o fato é que nós não podemos mais continuar.
Nós estamos realmente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – É. Eu gostaria até que...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ... em plena afronta ao Regimento.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– ... algum representante da Mesa estivesse aqui para...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Não é? Que alguém venha aqui.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – A informação que temos é que o Senador Renan
Calheiros, Presidente da Casa, está se preparando
para vir para cá, haja vista que está numa audiência
com os Senadores e também Prefeitos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, é no mesmo sentido do Senador
Aloysio, e eu reitero: não era diante de V. Exª que eu
queria insistir nessa questão de ordem, mas era ideal
que houvesse alguém da Mesa.
V. Exª sabe muito bem que nós estamos frontalmente infringindo o Regimento. E eu reitero: não era diante de
V. Exª que deveria ser colocada essa questão, mas, como
V. Exª está presidindo, parece-me que o momento seria
adequado para V. Exª abrir e encerrar a Ordem do Dia.
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Senador Randolfe, eu vou fazer a leitura dos
oradores inscritos e, não havendo oradores inscritos,
eu vou encerrar por 30 minutos a sessão, por falta de
oradores inscritos, até o Presidente desta Casa venha.
Estão inscritos: Senador Eduardo Amorim, Senador Humberto Costa, que acabou de falar, Senador Ivo
Cassol, Senador Flexa Ribeiro, Senador Cícero Lucena,
Senadora Angela Portela, Senador Francisco Dornelles,
Senador Casildo Maldaner, Senador Pedro Simon, Senador João Capiberibe, Senador Sérgio Souza. (Pausa.)
Pela ordem, Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Presidente, com base no art. 413 do Regimento Interno, apresento questão de ordem.
Nos termos do Regimento Interno, peço verificação de quorum.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Verificação de quorum, Senador...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Com o apoiamento do Senador Aloysio, do
Senador Ataídes e do Senador Cyro. Verificação para
continuar a sessão.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora
do microfone.) – Quem são os líderes que aprovaram?
Só Aloysio e V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Fora do microfone) – Não, não; é preciso de três
apoios. O Aloysio apoiou, o Cyro apoiou...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – São três partidos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – São três apoiamentos para verificação. Apoiamento de três Senadores. Temos três Senadores apoiando.
Eu solicitei... Não precisa ser de partido diferente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– A Assessoria da Mesa faz a interpretação do requerimento de V. Exª a respeito da verificação de quórum.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Srª Presidenta.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pela ordem, Senador Suplilcy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Para que a sessão continue e possa se realizar, há
a necessidade de quatro Senadores presentes. Nós
estamos com mais de quatro Senadores presentes.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Sim. Estão presentes, mas não há oradores
inscritos, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – É; e a Ordem do Dia já está na hora de se iniciar.
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Se for feita a verificação e se não houver quórum para
a Ordem do Dia, encerra-se a Ordem do Dia.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Suspensa...
A sessão está suspensa, porque a Ordem do Dia...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Fora
do microfone) – Senador Agripino vai falar?
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP – RS)
– Foi a proposta que fiz: suspensão por 30 minutos, conforme está no art. 155, referido por V. Exª, em seu §4º.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE. Fora
do microfone) – O Presidente está a caminho.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Está a caminho, informa o Senador Humberto
Costa, para dar início à Ordem do Dia desta tarde.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Está na hora de encerrar a Ordem do
Dia, uma vez que não há quórum para votar.
Srª Presidente, eu creio que não é o caso de se
suspender a sessão, mas de encerrá-la.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Foi a minha tentativa de fazer por 30 minutos,
Senador Aloysio, em função de não haver oradores
inscritos, uma vez que está claro no Regimento Interno exatamente essa condição.
O Senador Suplicy levantou que para...
Quatro Senadores, Senador Eduardo Suplicy, é para
começar a sessão. A sessão já começou às 14 horas.
Agora, estamos na expectativa do início da Ordem do Dia.
Como não há mais oradores inscritos, o Regimento prevê a suspensão da sessão por 30 minutos, até que se...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Srª Presidente...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Pois não, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Eu gostaria, então, de me inscrever para falar. Eu já
estava até inscrito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – V. Exª, Senador Suplicy, falou para uma comunicação inadiável. Nessa condição, V. Exª também sabe
que o Regimento impede duas manifestações. Poderia acumular, desde que fosse pela liderança do seu
partido, o que não é o caso. V. Exª fez uso da tribuna
para uma comunicação inadiável.
Com a palavra o Líder do PT, Senador Wellington Dias. (Pausa.)
Desculpe-me, Senador Wellington, mas o Senador
Agripino já havia solicitado antes a palavra.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com prazer.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Srª
Presidente, eu acho que estamos vivendo uma situação
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inusitada, em que o Regimento, que existe para ser
cumprido, reza alguns procedimentos. Se não há mais
oradores inscritos, urge que se instale a Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Chegou o Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – Todos viram, Senador Suplicy.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Acabou de chegar o Presidente. Se bem que não terá
descortínio melhor que o de V. Exª, que tem tanto equilíbrio e conhecimento do Regimento quanto o Senador
Renan, mas S. Exª é o titular do cargo.
Então, a ponderação que eu fazia a V. Exª faço ao
Senador Renan: tendo em vista que a lista de oradores se esgotou, que se inicie a Ordem do Dia para que
possamos – até pelo horário, são quase 17h – iniciar
o processo de deliberação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco/PP –
RS) – O nosso Presidente Renan Calheiros dará a
resposta a V. Exª e aos demais Senadores que aqui
também reclamaram o início da Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Aguardo, portanto, do Senador Renan Calheiros, a
manifestação sobre o início da Ordem do Dia.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Renan Calheiros,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, meu presidente, V. Exª já concluiu?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Já
concluí. A colocação que fazia era pelo início da Ordem
do Dia, tendo em vista, Presidente Renan, que não há
mais oradores inscritos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente Renan...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe e, em seguida, Senador Wellington.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente
Renan, acho que V. Exª deve estar a par dos encaminhamentos. Nós estávamos no momento da suspensão
da sessão por 30 minutos pela ausência de Senadores
inscritos. Nós havíamos feito uma verificação de quórum para checar a Ordem do Dia.
Parece-me que V. Exª terá, então, de tomar uma
decisão diante desse questionamento feito por nós,
pelo Líder Aloysio Nunes, e reafirmada agora pelo
Líder Agripino.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, primeiro, eu quero,
aqui, saudar V. Exª e dizer que nós realmente temos
condições e temos Senadores na Casa e no plenário,
como mostra o painel, para a realização da Ordem
do Dia. Mas eu queria só saudar dois encontros que
V. Exª acaba de presidir, de coordenar: um encontro
com as entidades dos pequenos Municípios e um
com a Frente Nacional dos Prefeitos. Ali, recebendo
uma pauta importante, tratando de temas importantes,
tanto relacionados aos temas regionais, como a Região Nordeste, como os temas próprios de todos os
Municípios, as dificuldades que ultrapassam e, ainda,
sobre a pauta apresentada para o Poder Executivo e
a pauta que querem apresentar e discutir com o Congresso Nacional. Então, eu queria saudar V. Exª pela
boa condução desse processo.
Eu também queria, apenas para contraditar, dizer
que nós temos número na Casa e no plenário para iniciar a Ordem do Dia e defender, então, que tenhamos
Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria exatamente pedir desculpas
aos Srs. Senadores porque, em função de compromissos
que nós tivemos que assumir, recebendo Prefeitos da
Confederação Nacional e, depois, da Frente de Prefeitos das Capitais, nós acabamos nos atrasando. Evidentemente, a culpa é minha e eu queria, mais uma vez...
Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/PSDB
– SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, V. Exª
não tem que se desculpar, porque eu até, na interpelação que eu fiz, lembrei que V. Exª estava às voltas com
comitivas de Prefeitos, circunstância que foi lembrada
também da tribuna. Acontece que há outros que podem
substituí-lo, para que nós não perpetuemos essa prática
de ter um horário elástico para a Ordem do Dia, porque
isso realmente é desconcertante para todos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Absolutamente. Eu até tinha combinado
uma conversa com o Senador Aloysio e com o Senador
José Agripino, mas deixamos de realizá-la exatamente em função dessa... E há outro fato que é preciso
também ser levado em consideração: hoje nós não
estamos contando com a presença da Cláudia Lyra, a
Secretária-Geral da Mesa. Mas, enfim, eu queria pedir
desculpas e consultar os Senadores e as Senadoras
se podemos começar a Ordem do Dia.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Podemos, Presidente. Reafirmando o que disse
o Senador Aloysio, não há razão nenhuma para pedido
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de desculpas. A Senadora Ana Amélia estava no exercício da Presidência e V. Exª tinha outros compromissos
na instituição de Presidente do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, na Ordem do Dia é o Projeto de Lei de
Conversão nº 6, Item 1 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de começarmos a Ordem do Dia, eu
gostaria de ler um requerimento que está sobre a mesa.
É do Senador Cyro Miranda, que requer, nos
termos do art. 336, inciso II, combinado com
o art. 338, inciso IV, do Regimento Interno
do Senado, urgência para o Substitutivo da
Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 402, de 2005, que dispõe sobre a
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obrigatoriedade de homenagem permanente
a Santos Dumont, o Pai da Aviação, nos aeroportos, bases aéreas e similares, de autoria
do Senador Marcelo Crivella.
É o seguinte o requerimento na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 426, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 336, inciso II,
combinado com o artigo 338, inciso IV, do Regimento
Interno do Senado Federal, urgência, para o Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do
Senado nº 402, de 2005, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de homenagem permanente a Santos Dumont, o Pai da Aviação, nos aeroportos, bases aéreas
e similares”, de autoria do Senador Marcelo Crivella.
Brasília, 17 de abril de 2013. – Senador Cyro
Miranda, PSDB/GO.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Este requerimento será votado após a
Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340, inciso
II, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com a nossa concordância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Sem revisão do orador.) – Presidente, eu
queria transmitir a V. Exª um apelo do Senador Paulo Bauer, Relator do Pronatec, projeto ao qual ele se
dedicou. Infelizmente, ele não pôde vir ao Senado por
estar acompanhando a sua genitora em uma ocorrência médica. Falei com ele há pouco e ele se justificou
e me pediu que indagasse de V. Exª sobre a possibilidade de votarmos amanhã, com o compromisso, evidentemente, de não termos nenhum tipo de obstrução,
de apenas ouvimos o seu parecer e, imediatamente,
passarmos à votação.
É uma circunstância de última hora. O Senador
Paulo Bauer é um Senador muito atuante, sempre
muito assíduo, mas é algo que fugiu ao controle dele.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Sem
revisão do orador.) – ..., só para lembrar que este
projeto, na verdade, já teve seu parecer apresentado na Câmara. Enfim, eu o avalio como um projeto
de grande importância. Penso que ninguém pode
desconhecer o Pronatec: são cerca de três milhões
de brasileiros.
Ainda hoje, recebemos aqui o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, e pudemos perceber, todos
que participamos ali – destaco o brilhante trabalho do
Senador Cyro Miranda na Comissão –, pudemos compreender a importância desse programa.
Então, é um projeto que não tem maiores polêmicas, tranquilo. Por esta razão, faço aqui o apelo,
porque regimentalmente é possível, para que façamos
a votação.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu quero, aqui,

Maio de 2013

parabenizar o Senador Cyro Miranda, que coordenou
os trabalhos da Medida Provisória nº 593, que resultou
no Projeto de Conversão nº 6.
A sua forma de conviver com as diferenças, de
contribuir para com as audiências públicas e na construção do parecer permitiu que o parecer do Senador Paulo Bauer fosse aprovado por unanimidade na
Comissão Mista. Em seguida, ele foi à Câmara dos
Deputados, onde também foi aprovado por unanimidade. Na fase de discussão, foi apresentado um destaque. Eu estive no plenário da Câmara e disse que
tinha sido feito um acordo entre os dois Relatores – o
Relator na Comissão Mista, Senador Paulo Bauer, e
o Relator-revisor na Câmara dos Deputados – e que
esse parecer tinha o aval também do Deputado Izalci,
um Deputado atuante daqui de Brasília, sobre esse
tema. Foi retirado o destaque, foi aprovado por unanimidade, veio para o Senado Federal, já completamos as 48 horas, as duas sessões que fazem parte
daquela decisão de V. Exª em qualquer matéria em
que não se peça acordo de liderança para antecipar,
e a matéria vence amanhã.
Pela sua relevância, pelo seu alcance e, particularmente, por tratar do Pronatec, eu peço a V. Exª que
a votemos hoje, fazendo as homenagens ao Relator,
Senador Paulo Bauer, e que, ao mesmo tempo, permitamos a sua tramitação pelo Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino, com a palavra
V. Exª, pela ordem.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – V.
Exª me dá a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, o microfone estava levantado e eu
pensei que V. Exª estivesse pedindo a palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Não, não. Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Desculpe.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria fazer um apelo à Casa, especialmente ao Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Como o prazo dessa matéria vai expirar amanhã,
por ser uma matéria de fundamental importância, em
função da nova tramitação das medidas provisórias
– agora, os pareceres já chegam às Casas do Congresso Nacional aprovados na Comissão Mista –,
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evidentemente, a presença do Relator e do Relator-revisor numa e noutra Casa do Congresso Nacional
serve apenas para efeito de prestar esclarecimentos,
de dirimir, eventualmente, alguma dúvida ou mesmo
para encaminhar a fusão de algum artigo, de alguma
emenda, eu gostaria de fazer um apelo à Casa para
que nós, embora não contemos com a presença do
Senador Paulo Bauer, mas em função do fato de a
medida provisória expirar amanhã, possamos deliberar sobre ela hoje.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Presidente, a Minoria não concorda.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Deixe-me falar a V. Exª. Estou brincando com V. Exª,
entre aspas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Certo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Certo? Eu só quero pedir a V. Exª, mais uma vez, que a
gente possa ter a atenção devida de saber o que compõe as lideranças e a oposição nesta Casa.
V. Exª se dirige ao Senador Aloysio Nunes e pergunta a ele, especialmente a ele, que é o Líder do PSDB.
Porém, todos nós somos iguais, somos Líderes iguais.
Senador, não é culpa sua. Talvez seja V. Exª quem
menos tem culpa, porque todos os Presidentes, com
exceção do Presidente Sarney, consideravam que a
Minoria, ou a oposição, como queiram, não deveria
ser chamada para nada. Aí, ficou comum isso, que é
exatamente o que nós queremos corrigir.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não. Eu vou repetir o que tenho dito,
mas V. Exª pode ficar absolutamente certo de que nós
não consultaremos as lideranças sem consultar V. Exª,
jamais, até porque, na forma do Regimento, V. Exª é o
Líder da Minoria no Senado Federal...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – E tudo
que eu quero é exatamente isto: respeito à oposição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – ... e não deixarei jamais de consultá-lo.
No caso específico do Senador Aloysio, foi porque ele fez a intervenção, em função da ausência do
Senador...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Eu
não tenho dúvida de que o Senador Aloysio é bem mais
inteligente que eu, bem mais capaz que eu, bem mais
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importante que eu, mas ele é igualzinho a mim quando
se fala em liderança. Não é isto? É igualzinho a mim.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª tem razão.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, longe de mim querer
me sobrepor ao Líder da Minoria. De modo algum!
V. Exª sabe disso e ele também sabe. Eu apenas fui
depositário de um pedido que foi dirigido a mim pelo
Senador Paulo Bauer, que gostaria de estar presente. A Câmara alterou o parecer que saiu da Comissão
Mista e ele gostaria de estar presente para dar os esclarecimentos a respeito da matéria. E a razão que ele
apresentou é uma razão altamente plausível. Agora, se
o Líder do PT não quer, eu lamento. É um dia depois
do outro. Nós vamos ver.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington, com a palavra V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, é só um apelo que eu quero fazer aos Líderes de todos os Partidos para que pudéssemos fazer
essa votação hoje. Se for o caso, se tiver alguma necessidade regimental, eu acho que pode o Presidente
fazer a indicação de um relator aqui em plenário, na
ausência do Senador Paulo Bauer. Com isso, poderemos não ter qualquer risco em relação a essa medida
importante, que é o projeto do Pronatec.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Item nº 1 da pauta:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 6, DE 2013
(Proveniente da Medida Provisória nº 593, de 2012.)
Discussão, em turno único, do Projeto que altera
as Leis nºs 12.513, para ampliar o rol de beneficiários ...
O SR. RALDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, eu apenas pediria a V. Exª alguns
minutos para que pudéssemos tentar buscar um entendimento com as Lideranças, tendo em vista– é
importante fazer este esclarecimento à Nação – que
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a razão apresentada pelo Senador Bauer é absolutamente plausível, como já foi dito aqui. Buscando
o entendimento e o compromisso das Lideranças...
Ainda estamos na iminência de termos aqui, ainda
no dia de hoje, em algum momento, dependendo da
votação na Câmara, a chegada da MP nº 595. É claro que é necessário que haja um bom entendimento
entre as Lideranças, porque teremos uma série de
questões com relação a essa MP. Então, eu pediria
a V. Exª apenas um minuto para que nós pudéssemos aqui buscar o entendimento com as Lideranças
a respeito do tema.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC) – Eu sei que o apelo que fez o Senador Paulo
Bauer junto ao Líder da Bancada, Senador Aloysio
Nunes, foi no sentido de aguardar até amanhã. Por
outro lado, também sei que a importância do relatório que ele fez ajuda a todos, que não há nenhuma
objeção. E eu quero aqui, como catarinense, louvar o
esforço que o Senador Paulo Bauer construiu nessa
MP. Nós, catarinenses, ficamos felizes com o relatório
que ele fez. Vejo que a Casa, como um todo, também
vê que não há nenhuma objeção quanto a votar hoje
ou amanhã, que há unanimidade em relação a isso.
Sei que ele não está aqui por força maior, por estar
acompanhando sua mãe em exames. Senão, não há
nenhuma objeção. Quero aqui louvar o esforço que ele
fez na construção dessa MP, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP) –
Presidente, parece-me que isso seria, neste momento,
até um gesto de cordialidade. Há um requerimento sobre a Mesa, assinado pelo Senador Aloysio, pedindo o
adiamento, sem prejuízo para a medida provisória. Ela
poderá, perfeitamente, ser apreciada amanhã, quando
ainda estará sob validade. Há um pedido com razões
mais que objetivas.
Então, em nome da razoabilidade – é um apelo
feito às Lideranças –, apreciemos o requerimento e
deixemos esta medida provisória para ser apreciada
amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu gostaria de suspender a sessão
por cinco minutos para que nós possamos concluir
este processo de entendimento. E recomendo ao Senador Eduardo Braga que, por favor, também ouça
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o Senador Mário Couto, que é Líder da Minoria no
Senado Federal.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senador Renan, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senador Renan, eu gostaria que o senhor me informasse a ordem de inscrições depois da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Depois da Ordem do Dia, o Senador
Sérgio Petecão é o primeiro inscrito, seguido do Senador Mário Couto e do Senador Francisco Dornelles.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Sr. Presidente, apenas para dizer a V. Exª que vamos
votar a MP nº 593 no dia de hoje e, portanto, cumprir
a orientação de V. Exª. Não havendo um entendimento
diferente entre as Lideranças, vamos, portanto, acompanhar a decisão de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (PSOL – AP)
– Presidente, parece que há um requerimento pedindo o adiamento. Diante da não existência de acordo,
no meu entendimento, teremos que fazer a apreciação do requerimento de adiamento da apreciação
da MP nº 593.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga parece que
informou, na sua intervenção, ter havido um entendimento para nós avançarmos na...
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, com relação à 593.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
O Relator não se encontra presente, mas o Líder do
Partido de S. Exª, Senador Aloysio Nunes, concorda
que seja designado, ad hoc, um relator. A matéria é
pacífica, é de interesse nacional. Nós poderíamos, com
o de acordo do Líder do PSDB, Senador Aloysio, que
responde pelo Senador Paulo Bauer, ler e aprovar a
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MP nº 593 e daí para a frente vida nova, principalmente em função de compromissos anteriores que foram
tomados e estão registrados.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sr. Presidente, agradecemos ao Senador Aloysio,
a todos os Senadores aqui presentes, ao Senador
José Agripino, ao nosso Líder da Minoria, enfim, a
todos os presentes. O que eu gostaria é que tivéssemos a designação de um Relator ad hoc para que
pudéssemos...
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) –
Sr. Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Sr.
Presidente, a posição do PMDB e do Senador Eunício
Oliveira é também votar a 593. Portanto, vamos cumprir
o que estava programado anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) –

ORDEM DO DIA
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

Quarta-feira 15

25813

estudo e pesquisa; dispõe sobre o apoio da
União às redes públicas de educação básica
na aquisição de veículos para o transporte escolar; e permite que os entes federados usem
o registro de preços para a aquisição de bens
e contratação de serviços em ações e projetos
educacionais (proveniente da Medida Provisória nº 593, de 2012).
O Parecer sob nº 11, de 2013, da Comissão
Mista, que teve como Relator o Senador Paulo
Bauer (PSDB/SC) e como Relator Revisor o
Deputado Ronaldo Zulke (PT/RS), é favorável,
nos termos do Projeto de Lei de Conversão nº
6, de 2013.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos.
Foram apresentadas à medida provisória 38
emendas. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados, no dia 8 de maio, com aprovação da Emenda
nº 16, destacada, e a supressão do art. 5º do Projeto
de Lei de Conversão nº 6, de 2013, apresentado pela
Comissão Mista, destacado. O prazo de vigência de
60 dias foi prorrogado por igual período pelo Ato do
Presidente da Mesa do Congresso Nacional nº 8, de
2013, e se esgotará em 15 de maio. O Projeto de Lei
de Conversão nº 6, de 2013, foi lido no Senado Federal, no dia 8 de maio.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Bauer, que
não se encontra presente.
Designo como Relator revisor o Senador Romero Jucá.
Coloco em votação os pressupostos de relevância,
urgência e adequação financeira da medida provisória.
Como expliquei inicialmente, em função da nova
tramitação das medidas provisórias, a exigência do
Relator-Revisor e do próprio Relator é para o caso de
esclarecimentos, e apenas de esclarecimentos, porque
o parecer já foi aprovado na Comissão Mista.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR.
Como Relator. Sem revisão do orador.) – Exatamente, Sr. Presidente. Portanto, o parecer é mantido. Pedimos a aprovação pela constitucionalidade
e também, no mérito, pela aprovação da matéria da
forma como veio.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – De modo que a designação do Senador
Romero Jucá como Relator substituto para o encami-
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nhamento da matéria é apenas para o caso de haver
necessidade de prestar algum esclarecimento.
Em votação os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira da medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados os pressupostos de relevância, urgência e adequação financeira e orçamentária.
Discussão do projeto de lei de conversão, da medida provisória e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, declaramos
encerrada a discussão.
Passamos à votação do projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental, nos termos
do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos
Deputados.
(Procede-se à votação.)
Senador Randolfe.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Não, Presidente, só na hora da votação para
registrar meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Está bem.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o projeto de lei de conversão, que tem preferência regimental,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Voto contrário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com os votos contrários do Senador
Randolfe Rodrigues, que representa o PSOL nesta
Casa do Congresso Nacional.
Aprovado o projeto de lei de conversão na forma
do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados,
ficam prejudicadas a medida provisória e as emendas
a ela apresentadas.
A matéria vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos, pela ordem, concedo a palavra a V. Exª.
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O SR. JARBAS VASCONCELOS (Bloco/PMDB
– PE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas
para dar uma notícia em primeira mão ao Plenário do
Senado. E ela deve se dirigir sobretudo aos Líderes da
Oposição aqui nesta Casa: Senador Randolfe, Senador
Aloysio Nunes, Senador José Agripino.
Eu acabei de ver, Sr. Presidente, não foi ninguém
que me disse, acabei de ver na televisão o Deputado
Arlindo Chinaglia, Líder do Governo, dizer que o Senado estaria fazendo sessão até onze e meia da noite para receber a MP dos Portos e fazer a sua leitura
para ser votada amanhã.
Isso, Sr. Presidente, é uma desmoralização total e completa do Congresso Nacional. A Câmara dos
Deputados está num debate de alto nível – V. Exª poderia dar uma olhada na televisão. Garotinho, Eduardo
Cunha, esse pessoal de bom nível está promovendo
um debate também de alto nível na Câmara dos Deputados. E o Deputado Chinaglia acabou de dizer agora
na televisão, na Globo News, que é preciso votar. A
sessão vai ser reaberta agora. São 17h25min. A sessão vai ser reaberta às 17h30min, do Senado, porque
o Senado vai parar e por isso é que a Ordem do Dia,
que era para começar às quatro horas, começou quase às cinco horas da tarde. E a gente fica aqui, nesse
papel se não de palhaço, de menino bobo, de menino
buchudo, esperando que dê onze e meia da noite, talvez antes, para ser feita a leitura aqui da MP dos Portos, porque, se passar da meia-noite, não pode mais
ser feita a leitura.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O processado da proposição vai à Comissão Mista, nos termos do art. 11 da Resolução nº
1, de 2012, para a elaboração do projeto de decreto
legislativo que disciplina as relações jurídicas decorrentes da medida provisória no prazo de quinze dias
contados da decisão.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria informar à Casa que, evidentemente, com todo o respeito, o Deputado Arlindo
Chinaglia não fala em nome do Senado Federal. Não
há nenhum planejamento com relação a um esforço
maior para nós votarmos a MP dos Portos.
É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que o que for
possível fazer nós faremos, porque essa medida provisória é de interesse do País, mas nós não vamos fazer
o que não for possível. Se esta Casa entender que não
há como apreciar a medida provisória, é evidente que
nós não vamos apreciá-la, porque se há uma coisa
que não pode continuar é a Câmara dos Deputados
mandar uma medida provisória faltando dois dias para
ser estudada e votada pelo Senado Federal.
O Senador José Sarney tinha um procedimento
adotado com os líderes partidários no sentido de que
as medidas provisórias pelo menos observassem um
prazo de 10 dias para que pudessem ser apreciadas e
discutidas aqui pelo Senado Federal. E há a imposição
de um acordo, substituindo um vazio do Regimento,
de que o parecer terá que ser publicado em pelo menos 48 horas.
É evidente que se não houver um esforço desta
Casa para nós apreciarmos a medida provisória ela
não vai ser apreciada, não vai poder ser apreciada.
Eu aproveito a oportunidade para dizer também
que o Senado Federal já aprovou uma proposta de
emenda à Constituição, subscrita em primeiro lugar
pelo Senador José Sarney e pela Mesa do Senado
Federal, que teve como Relator o Senador Aécio Neves, que modifica os prazos de tramitação da medida
provisória e que o Senado Federal, diante do fato de
que essa proposta de emenda à Constituição não tramita na velocidade que as circunstâncias exigem, nós
vamos ter que estabelecer informalmente, com os líderes e com os Senadores e Senadoras, prazos para
serem evidentemente observados.
Na semana que passou, nós excepcionalizamos
aqui a votação de uma medida provisória. Se for o caso
– e consultarei os líderes partidários –, nós faremos
um esforço para apreciar, durante esta semana e ainda
dentro do prazo de validade, a Medida Provisória dos
Portos. Mas esse procedimento, do ponto de vista do
Senado Federal – eu queria concordar com o Senador
Jarbas Vasconcelos –, não pode continuar. Evidentemente, não pode continuar.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Pimentel.
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Depois, falarão o Senador Eduardo Braga e o
Senador Eunício Oliveira.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – E, posteriormente, falará ainda o Senador Agripino.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero parabenizar V. Exª por resgatar toda a história de
procedimento das medidas provisórias. Todos nós, os
Líderes do Senado, os Senadores e as Senadoras,
temos a convicção de que a melhor forma de resolver tudo isso é aprovando a proposta de emenda à
Constituição que teve o Senador José Sarney como
autor e o Senador Aécio Neves como relator. Aquele
procedimento resolverá esse processo com o qual nos
estamos deparando hoje.
Eu queria também registrar que, após a decisão
do Supremo Tribunal Federal exigindo a constituição
da comissão mista de procedimento e de análise de
parecer de mérito sobre as medidas provisórias, em
parte foram dirimidas aquelas dificuldades que nós
enfrentávamos antes: a medida provisória vinha para
o Senado, e aqui era designado o relator, que proferia
seu parecer, muitas vezes, da tribuna, dificultando o
conhecimento dos Líderes e dos nossos Pares. Com
o advento da comissão mista, V. Exª, como Presidente
da Mesa, propôs – e todos nós acordamos – a proporcionalidade na designação das relatorias, medida
corretíssima, para que todos os Senadores e os blocos
partidários pudessem participar de toda a discussão.
Nós acompanhamos rigorosamente a decisão de V.
Exª sobre a proporcionalidade.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – Com
isso, o conhecimento da matéria é fruto de audiências
públicas, de discussões e de votação, com todo o processo regimental na comissão mista. Aquele prazo
de dez dias, no meu entendimento, foi preenchido, foi
resolvido com a instalação da comissão mista. A matéria vai à Câmara, e ali o relator ou o relator revisor
atua e, na maioria das vezes, por conta da resolução
comum, determina que a Câmara mantenha o texto
que saiu da comissão mista, limitando-se às emendas
previamente apresentadas na comissão mista e que
foram objeto de análise por aquela comissão. E vem
a matéria ao Senado.
Portanto, sob a óptica da instrução da matéria,
da discussão,...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
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O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – ...do
debate e da construção dos entendimentos, há, hoje,
o foro da comissão mista, que está resolvendo a questão. Evidentemente, isso não resolve totalmente o problema. Por isso é que sou daqueles que entendo que
nós deveríamos continuar insistindo, como V. Exª tem
feito, junto à Mesa Diretora da Câmara, para votar a
PEC do rito das medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eduardo
Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
também na mesma linha, congratulo V. Exª por, neste
momento, trazer ao Plenário um tema que já foi sobejamente discutido.
Na semana passada, quando da votação da MP
nº 590, que tratava de aumento de repasses de transferência de renda no Bolsa Família e no Brasil Carinhoso,
tivemos a oportunidade de ouvir, inclusive, a manifestação do Líder Agripino Maia, que lembrava que esta
Casa aprovou por unanimidade o novo rito das medidas
provisórias. Até agora, a Câmara dos Deputados ainda
não havia se manifestado por aquela PEC. E todas as
Lideranças se manifestaram em igual sentido.
Imagine, Sr. Presidente, que a Câmara poderá – e
digo “poderá”, porque não se sabe se a Câmara efetivamente votará ou não – votar a Medida Provisória nº
595 no dia de hoje. Se a Câmara votá-la, nós teremos,
amanhã, nesta Casa, novamente um desafio à compreensão das Lideranças, à compreensão da Presidência
desta Casa, tendo em vista que há um movimento nacional em torno do fortalecimento da infraestrutura e
da modernização dos portos. Há mérito com relação
a essa matéria. E, mais uma vez, por não contarmos
com a aprovação do rito das medidas provisórias pela
Câmara dos Deputados, continuamos correndo o risco de, no Senado, quanto a essa medida provisória,
haver um debate sobre quebra de interstício, para que
possamos levar a bom termo sua votação.
É claro que todos os brasileiros que nos assistem
neste momento, Sr. Presidente, querem que o Brasil
avance, modernizando e aprimorando seus portos,
que são os responsáveis pelo escoamento da nossa
produção e da nossa economia.
Aditando no que disse o Líder Pimentel, eu queria
dizer o seguinte: a preocupação que todos nós temos
em conhecer a medida provisória com antecedência,
o parecer da medida provisória e as emendas, ficou
até certo ponto respondida a partir do momento em
que o novo rito do Supremo, através da comissão
mista, estabeleceu um relatório que é aprovado pela
comissão mista e é do amplo conhecimento de todos
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os membros do Congresso Nacional. Portanto, não há
de se dizer que, neste momento, nenhum Senador ou
nenhuma Senadora deixa de conhecer o parecer dado
pela comissão mista sobre qualquer medida provisória.
Portanto, Sr. Presidente, desde já, antecipando
um cenário que poderá acontecer no dia de amanhã,
quero congratular-me com V. Exª, porque V. Exª traz
à luz do Plenário uma questão já debatida por todos
nós, Senadores, Senadoras, Lideranças, Mesa, com
relação ao rito das medidas provisórias, matéria que
se encontra pendente na Câmara dos Deputados, Sr.
Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eunício Oliveira.
Estão inscritos o Senador Eunício, o Senador
Mário Couto e o Senador José Agripino.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
só quero cumprimentar V. Exª por trazer essa matéria
ao debate no plenário do Senado Federal.
Eu era Presidente da Comissão de Constituição e
Justiça e, ainda no primeiro semestre do ano passado,
tive o privilégio de entregar ao Senador Aécio Neves,
para ser relator, essa matéria do tramite das medidas
provisórias. V. Exª era líder do PMDB e nos apoiou naquele momento, quando, inclusive, este Plenário fez
novo requerimento, novas emendas que foram submetidas à Comissão de Constituição e Justiça, para que
definíssemos o rito das medidas provisórias, o trâmite
das medidas provisórias nas duas Casas. O Senador
Aécio Neves novamente foi designado como relator.
Fizemos um relatório de entendimento e o encaminhamos. Desde o primeiro semestre do ano passado,
a matéria está na Câmara dos Deputados.
É fato que, desde a decisão do Supremo em relação a essa questão da criação da comissão, todos
nós temos condição de emendar as medidas provisórias naquelas comissões e de debater nas comissões
as medidas provisórias, mas há o entendimento deste
Plenário de que é preciso também ser dado conhecimento ao Plenário como um todo, porque nem todos
os Senadores, nem todos os Deputados participam
das comissões que são instaladas para discutir as
medidas provisórias.
Portanto, quero me congratular com V. Exª e quero
fazer aqui um pedido para que V. Exª faça um apelo à
Câmara dos Deputados para que vote essa matéria,
para que a gente não fique aqui recebendo medidas
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provisórias já quase vencidas, de afogadilho, criando
dificuldade para este Plenário.
Nós vamos receber essa matéria. Espero que,
ainda hoje, tenhamos condições de fazer a leitura desta
medida provisória extremamente importante: a Medida
Provisória dos Portos, que vai dar competitividade a
este País, que vai dar oportunidade de novos investimentos neste País, inclusive pela iniciativa privada.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui me congratular com V. Exª. Essa posição V. Exª a transfere, inclusive,
para a responsabilidade do Plenário e dos líderes. Há
uma angústia nesse sentido – nós a compartilhamos
com V. Exª –, no que se refere ao trâmite das medidas
provisórias, mas temos de dar celeridade e pedir a
compreensão dos demais Líderes para a importância
que tem essa medida provisória, que deverá chegar
ao plenário desta Casa.
V. Exª já antecipa, de certa forma, esse debate,
para que a gente, ao aprovar essa medida provisória,
dê oportunidade ao Brasil. Mas que também se busque
alternativa, para que a gente não fique aqui sempre
votando de afogadilho. A Câmara está encaminhando sempre na última hora as medidas provisórias. A
matéria fica lá por um mês, por dois meses, por três
meses, até ser encaminhada a esta Casa.
Portanto, quero me congratular com V. Exª e dizer
do apoio que nós damos neste momento a essa importante matéria que V. Exª traz ao Plenário do Senado.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, peço a palavra para apresentar uma questão de ordem, nos termos do art. 403 do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Pelo art. 403 do Regimento Interno, Sr. Presidente, suscito uma questão de ordem, arguindo o art.
176 do Regimento Interno sobre a Ordem do Dia. Eu
solicito encarecidamente a V. Exª que pergunte aos Líderes se há acordo para nós prosseguirmos a Ordem
do Dia. Caso não haja acordo, parece-me que o Regimento manda, no art. 176, que a Ordem do Dia seja,
então, encerrada por V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Encaminho, encarecidamente, essa questão
de ordem a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em seguida, responderei a questão de
ordem de V. Exª, Senador Randolfe.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Presidente Renan
Calheiros, a metodologia usada por V. Exª em ocasiões
anteriores... Espero V. Exª. Posso falar, Sr. Presidente?
Lembro a metodologia criada por V. Exª em discussões sobre a pauta, como aconteceu na votação
de várias medidas provisórias importantes e polêmicas, como o caso da Medida Provisória dos Portos. O
que eu gostaria era que V. Exª pudesse usar a mesma
metodologia. Deu certo, Sr. Presidente! Nós tivemos
menos trabalho. V. Exª discutiu e pôde ouvir cada Líder
no seu gabinete. Cada Líder pôde colocar sua interpretação com referência à matéria.
E, quanto às pautas, eu gostaria de dar uma sugestão, se V. Exª me permitisse. Não pense que estou
me intrometendo nos trabalhos de V. Exª. Sei que V.
Exª é um homem que gosta de opiniões, de sugestões.
Se V. Exª sempre nos chamasse às terças-feiras para
conversar sobre a pauta, com certeza nós viríamos
para cá com muita tranquilidade para votar. A pauta
seria votada rapidamente, como também a questão
dos portos. Teria de ser feita uma consulta prévia, para
que, aqui, não tivéssemos de colocar nossas posições
a favor ou contra, o que levaria muito mais tempo.
Então, sugiro a V. Exª: como nós estamos observando que o Governo está procrastinando na tarde
de hoje, para esperar a votação da Medida Provisória
dos Portos, será bem melhor encerrar a Ordem do Dia
de hoje, chamar todas as lideranças para virem aqui
amanhã e já combinar como poderemos proceder na
votação dessa medida provisória. Aí nós teríamos
tranquilidade para votar, aí nós teríamos acordo para
a votação. Assim, nós teríamos condições de chegar
ao plenário e de votar, seguindo toda a sequência necessária para se aprovar uma medida provisória, sem
procrastinação, sem perturbação, sem discussões mais
ásperas, sem estresse.
É a sugestão que dou a V. Exª: encerre a Ordem
do Dia de hoje, já que não há acordo para se votar
mais nenhuma matéria. Encerre a Ordem do Dia! Não
há acordo para se votar nenhuma matéria. Amanhã,
no seu gabinete, escutaremos V. Exª, que já colocará
na mesa o que poderá ser feito com relação à Medida
Provisória dos Portos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador José Agripino.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a gentileza de V. Exª me inscrever para falar,
após a Ordem do Dia, pelo Partido dos Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – V. Exª já está devidamente inscrito, Senador Anibal, logo em seguida ao Senador Francisco
Dornelles.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero confessar
a V. Exª que eu, que tenho quatro mandatos de Senador, estou, nesta tarde, muito temeroso pela imagem
do Congresso. Estamos vivendo momentos de muita
tensão em função da MP dos Portos.
Vamos direto ao assunto, sem rodeios: quem é
que, no Brasil, pode ser contra resolver um problema
que as televisões do Brasil, há menos de um mês,
mostraram e que se refere às filas de 30 quilômetros
de caminhões na porta dos portos do Brasil, pela ineficiência do sistema portuário do Brasil, que não foi
modernizado pela insuficiência de investimentos por
parte do Governo?
Ninguém pode estar contra. Somos todos favoráveis a que se encontre uma solução. Foi proposta uma
medida provisória, por medida provisória, foi proposto
um projeto de providências. Eu diria, um projeto de mudança de procedimentos, voltando às nossas teses, às
nossas do Democratas e do PSDB, que é o processo
de concessões, de privatizações, de fortalecimento
do capital privado, onde o Governo mostrou que não
tem dinheiro para investir, como é o caso flagrante na
infraestrutura, no caso, dos portos.
Muito bem. O Senador Eduardo Braga, Presidente da Comissão Mista Especial, na Câmara e Senado,
para avaliar a MP nº 595, fez um trabalho exaustivo.
Ele, que é um Parlamentar experimentado, um político
experiente, deu tratos à bola e produziu um relatório.
Quando esse relatório, depois de muitas discussões
na Comissão Mista Especial, foi entregue à Câmara, a
Câmara começou a análise do texto de S. Exª e apresentou emendas.
Aí surgiu a discórdia. O texto que durante meses
foi discutido, foi aperfeiçoado, foi consensuado na Comissão Mista, pelo Senador Eduardo Braga, chegou à
Câmara e recebeu emendas. Emendas que provocaram uma explosão de sentimentos entre Parlamentares
da Base do Governo, que se acusaram mutuamente
e que colocaram, por exemplo, na minha percepção,
uma grande dúvida: será que eu vou votar o texto do
Senador Eduardo Braga com a inclusão de emendas
que geraram acusações seriíssimas na Câmara dos
Deputados? Qual o texto que vai ser votado na Câmara,
se for votado? Eduardo Braga? Com emenda aglutinativa? Emendas que geraram acusações de parte a
parte e que me trazem dúvidas a votar? Quando é que
esse texto chega aqui? Chega hoje, chega amanhã?
O Senado vai ser obrigado – como o Deputado Arlin-
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do estaria anunciando, na palavra do Senador Jarbas
Vasconcelos, que o Senado ficaria até 11 horas, 11h30,
meia-noite – a aguardar que a Câmara, que não votou
o procedimento de análise das medidas provisórias,
que o Senado aprovou por unanimidade, e a Câmara
até hoje não aprovou, por negligência da Câmara, nós
seríamos obrigados, em 24 ou 48 horas, a apreciar um
texto que poderia estar eivado de dúvidas? Dúvidas
decorrentes de acusações entre Deputados da Base
do Governo!
Presidente Renan, eu fico em dúvida seríssima
sobre votar uma matéria dessas e permanecer com
a imagem do Congresso intacta. Eu penso que votar
uma matéria dessas sem saber que texto vem e se vier
com emendas que provocaram o debate acirradíssimo que está lá na Câmara, transfere para o Senado
a responsabilidade de votar coisas sobre as quais
pairam dúvidas.
Eu me recusarei a votar matérias sobre as quais
pairem dúvidas de natureza ética. De natureza ética.
A Câmara está, neste momento, sub judice. O Senado
está sub judice. Estamos vivendo momentos de tensão. Cabe ao Presidente do Senado, por etapas – evidentemente, não é de uma vez só –, administrar com
competência e com serenidade os fatos, e não agir sob
pressão de quem quer que seja, nem de afogadilho,
porque esse não é o temperamento de
V. Exª.
Então, o apelo que quero fazer a V. Exª é que
nós guardemos serenidade. Não vamos pegar no arranco nem vamos votar textos sobre os quais pairem
dúvidas, dúvidas que estão gerando atritos seriíssimos
na Câmara dos Deputados e dúvidas que não podem
ser transferidas para que esta Casa vote algo sobre o
qual tem dúvida.
Então, o apelo que faço a V. Exª é este: serenidade, calma, para que, se tivermos que votar a Medida
Provisória dos Portos ou agora, ou amanhã, ou depois
de amanhã, ou daqui a um mês, porque este assunto
pode ser tratado como projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, nós votemos com consciência,
com a consciência de quem quer resolver o problema
das filas dos caminhões nos portos do Brasil, e não
votar sob pressão, com a perspectiva de amanhã sermos acusados de ter votado interesse de terceiros.
Eu não vou votar sob a perspectiva e a ameaça de ter
votado o interesse de terceiros.
É a palavra de ponderação que apresento a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Senador Francisco Dornelles.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (Bloco/PP
– RJ. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
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e Srs. Senadores, eu quero discordar do meu ilustre
Líder, meu querido amigo Eduardo Braga, da análise
que ele fez da sistemática de medida provisória. Hoje,
quando chega uma medida provisória ao Congresso, é
criada uma comissão especial. E nós temos que ir para
a realidade. Nesse período, quem examina a medida
provisória? É examinada exclusivamente pelos componentes da comissão. Os Deputados não examinam
nesse momento porque ela vai posteriormente para a
Câmara, onde eles terão oportunidade de examinar.
Os Senadores esperam a chegada dela no Senado.
E o que está ocorrendo, Sr. Presidente? Verifique hoje
a MP dos Portos, matéria da maior importância, que
vai chegar ao Senado. Nós temos duas alternativas:
sim ou não. Qualquer emenda, qualquer destaque que
for aprovado praticamente inviabiliza a aprovação de
matéria tão importante.
De modo que eu faço um apelo a V. Exª, Senador Renan Calheiros, para que V. Exª continue nesse
trabalho de fazer com que o Senado possa ter maior
tempo para examinar essas medidas provisórias, para
que elas cheguem aqui de forma diferente, como vai
chegar a MP dos Portos, que não poderá receber nenhuma emenda. Emendar a MP dos Portos será simplesmente rejeita-la, porque não haverá prazo para
que ela volte à votação na Câmara.
Por isso o meu apelo é no sentido de que V. Exª
continue a trabalhar nessa direção, para que o Senado
possa participar ativamente do processo de votação
de medidas provisórias.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, nossa questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Em seguida, darei a palavra a V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Não, é só a resposta...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Responderei à questão de ordem levantada por V. Exª.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Como nós já não temos mais matéria a ser votada –
não há entendimento para votar as demais matérias
–, o que eu sugiro a V. Exª é que possamos encerrar
a sessão para podermos cada um de nós... Inclusive
para ter o prazer de ter a conversa que foi programada
com V. Exª, na companhia do Senador Agripino.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Nosso apelo é no mesmo sentido, Presidente, conforme...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria...
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª preferência, já que
há o entendimento, inclusive com o Líder do Governo,
no sentido de votamos o projeto original do Funcaju,
que já foi votado na CAE, já foi votado na CCJ e está
na pauta do dia de hoje.
Eu pediria a V. Exª preferência para submeter
essa matéria e votarmos antes de encerrarmos a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria comunicar à Casa que, na
Ordem do Dia de hoje, temos dez itens, a maioria deles
de propostas de emenda à Constituição, a 86, a 46, a
123, a 89, a 42, a 61. Temos, também, um projeto de
decreto legislativo, que é o item 2 da pauta, e o item
9, 10, melhor dizendo, que é o substitutivo que foi referido pelo Senador Eunício Oliveira, da Câmara dos
Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 163, que
cria o Fundo de Apoio à Cultura do Caju, o Funcaju.
O Regimento do Senado Federal, Senador Randolfe, diz, no seu art. 176:
Art. 176. Esgotada a Ordem do Dia, o tempo que restar para o término da sessão será
[prorrogado] destinado, preferencialmente, ao
uso da palavra pelas lideranças e, havendo
tempo, pelos oradores inscritos na forma do
disposto no art. 17 [do Regimento Interno do
Senado Federal].
Portanto, a questão não é acabar com a Ordem do
Dia. Porque a sessão vai continuar, acabada a Ordem
do Dia, e terá o mesmo tempo, podendo, inclusive, ser
prorrogada. Quantas vezes nós já não prorrogamos
o tempo aqui das sessões? Não é essa a questão. A
questão é a seguinte: nós vamos avançar na Ordem
do Dia, nós vamos apreciar essas propostas de emenda à Constituição, ou aceitamos a preferência pedida
pelo Senador Eunício, para nós votarmos o Funcaju,
que é o último critério da pauta?
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, para responder à indagação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Respondendo à
indagação de V. Exª, quero dizer que há entendimento
em torno da questão do Funcaju. Queremos votar, com
o pedido de preferência, portanto, o Funcaju, e, desde
já, orientar no sentido de que votemos por acordo, no
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relatório do Senador Wellington Dias, proferido aqui no
Senado, porque, fazendo assim, nós estaremos fazendo uma votação de acordo com a Constituição, com a
competência de autorizarmos a criação de fundos como
prevista pela Constituição. Portanto, há acordo, nós queremos votar de acordo com a indicação do Líder Eunício Oliveira e apoiamos a preferência para o Funcaju.
E gostaríamos de solicitar também, Sr. Presidente... Há um requerimento da Liderança do Governo à
Mesa, pedindo a preferência também para votarmos,
após o Funcaju, o PL 126, Sr. Presidente, que trata da
criação de cargos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para atendermos uma demanda extremamente
importante da ciência e tecnologia, que se encontra
na pauta do Senado.
Portanto, acompanhando a solicitação e respondendo a V. Exª, estamos de acordo com o pedido de
preferência no Funcaju, e lembrando que há um requerimento de pedido de preferência sobre o PL 126,
que se encontra à Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Sem
revisão do orador.) – Pela ordem.
Sr. Presidente, sobre a Funcaju, apesar de eu
não ter sido consultado, não há problema nenhum.
Sabe, Presidente, ou a gente põe moral na Liderança da Minoria, ou, então, é melhor extinguir essa
Liderança. Se os Líderes não respeitarem, sinceramente, é melhor extinguir.
Mas, mesmo assim, sem ter sido consultado
pelo Líder Eduardo, eu concordo com a Funcaju, está
certo? Mas nem outra matéria! O Funcaju encerra a
Ordem do Dia. E a V. Exª quero alertar, fazendo um
bem para o Senado: prossiga o que V. Exª começou a
fazer, reúna os Líderes para discutir com antecedência
a pauta, principalmente quando houver matéria polêmica, como V. Exª começou a fazer. Continue fazendo
isso, para que tenhamos mais consistência e menos
problemas aqui no plenário.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – De acordo com o Funcaju, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aloysio concorda com a inversão da pauta.
Eu queria, desde já, comunicar ao Senador Eduardo Braga que essa matéria, cuja preferência V. Exª
pede, não está elencada na Ordem do Dia de hoje.
Ela está pronta para votação e, se for o caso, se não
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houver objeção da Casa, nós poderemos apreciá-la,
mas apenas se não houver objeção da Casa.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Capiberibe.
O SR. JOÃO CAPIBERIBE (Bloco/PSB – AP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito que V. Exª coloque em votação o Requerimento nº 405/2013.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento a que V. Exª se refere
será observado logo após a Ordem do Dia. É o que o
Regimento estabelece como regra para apreciação.
O SR. LINDBERGH FARIAS (Bloco/PT – RJ) –
Sr. Presidente, eu também estou entregando à Mesa
um requerimento de Líderes, com base no art. 336,
II, pedindo urgência ao PLC nº 57/2010, de autoria
do Deputado Gilmar Machado. Vou entregar a V. Exª.
Se conseguíssemos votar hoje, também agradeceria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O requerimento que V. Exª acaba de ler,
Senador Lindbergh, será apreciado logo após a Ordem
do Dia, para que nós possamos, como consequência,
estabelecer a data da apreciação dessa matéria, importantíssima matéria.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Como não há objeção da Casa, nós vamos
fazer a inversão da pauta e vamos apreciar o Item 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 nºs 1.380 a 1.382, de 2012,
– da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como Relator o Senador
Eunício Oliveira, pela constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da matéria (em
parecer preliminar, nos termos do Requerimento nº 48, de 2009-CAE);
– da Comissão de Assuntos Econômicos, que
teve como Relator o 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
– Comissão de Agricultura e Reforma Agrária,
que teve como Relator o Senador Benedito de
Lira, também favorável.
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Discussão do substitutivo.
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNICIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, só para dizer que esta matéria é extremamente
importante, porque faz a criação aqui do Fundo de
Apoio à Cultura do Caju. Já foi amplamente discutida
nas comissões. Eu tive o privilégio, inclusive, de ser o
Relator na Comissão de Constituição e Justiça, onde
apoiei a alteração do art. 1º do Projeto, inclusive, para
criar o Funcaju.
Sabemos da relevância do cultivo do caju para
os Estados nordestinos.
No começo dos anos 2000, a cajucultura gerava
300 mil empregos no Nordeste brasileiro, empregos
esses extremamente necessários para a sobrevivência da nossa gente.
No que tange especificamente ao Ceará, a castanha de caju figura entre os mais importantes produtos
de exportação da economia local. São 337 mil hectares
plantados, milhares de empregos gerados e cerca de
US$ 150 milhões de exportação.
Contudo, Sr. Presidente, quero deixar claro que,
por ser a produção do caju um setor estratégico para
a economia nordestina, ela precisa ser protegida por
lei e fomentada com recursos de um fundo próprio,
motivo pelo qual encaminho favoravelmente à aprovação do projeto. Trata-se de uma medida de grande
interesse para o Ceará, para o Nordeste, para todos
os brasileiros que ali vivem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga, V. Exª está
com a palavra.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acompanhando a posição da Liderança do PMDB,
eu gostaria apenas de dizer que nós, da Liderança do
Governo, apoiamos a criação do Funcaju, entendemos
que estamos hoje chegando a um entendimento importante, porque é um projeto que tramita nesta Casa
desde o ano de 2000, Senador Eunício. Finalmente,
encontra-se um entendimento e um procedimento de
lideranças que viabiliza a sua votação.
Eu apenas sugiro que seja aprovado de acordo
com o Substitutivo encaminhado da Câmara, apenas
com alteração do art. 1º para o projeto original, que volta
ao caráter autorizativo da criação do Fundo, ficando o
art. 1º: “É o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo
de Apoio à Cultura do Caju (Funcaju), cuja finalidade
constitui-se em...”, entre outras já manifestadas pela
Liderança do PMDB nesta Casa.
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Portanto, encaminho a votação favorável ao Funcaju, com o destaque a essa questão do art. 1º, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
também quero encaminhar favoravelmente à criação
do Funcaju para a Região Nordeste e, em especial,
para o Estado do Ceará.
É muito importante este projeto de lei, porque vai
fortalecer os nossos pomares, vai dar mais valor agregado àqueles que preservam o meio ambiente com a
cajucultura e, acima de tudo, é um projeto de lei que
tramita no Congresso Nacional desde o ano 2000. Foi
à Câmara em 2002, ali ficou um bom período. No final
de 2011, início de 2012, voltou ao Senado Federal. Tivemos o nosso Senador Eunício Oliveira como Relator na Comissão de Constituição e Justiça; o Senador
Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, como
Relator na Comissão de Assuntos Econômicos; e o
Senador Benedito de Lira, na Comissão de Agricultura.
Portanto, é uma matéria muito discutida e, a exemplo do nosso Líder Eduardo Braga, estamos destacando
o art. 1º, nos termos do parecer já proferido na CAE
– Comissão de Assuntos Econômicos, para que possamos aprovar esta matéria e ir à sanção presidencial.
Por isso, Sr. Presidente, o nosso posicionamento
é favorável ao Funcaju.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Discussão do substitutivo, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir o substitutivo,
declaramos encerrada a discussão.
A Presidência esclarece que, nos termos do art.
287 do Regimento Interno, o substitutivo da Câmara
ao projeto do Senado será considerado série de emendas e votado, separadamente, por artigos, parágrafos,
incisos, alíneas e itens, em correspondência aos do
projeto emendado, salvo aprovação de requerimento
para votação em globo ou por grupos de dispositivos.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requerimento que passa a ser lido:
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação por
grupo de dispositivos, Substitutivo da Câmara
ao Projeto de Lei nº 163, de 2000, do Senador Luiz Pontes, que cria o Fundo de Apoio à
Cultura do Caju.
Senador Wellington Dias.
É o seguinte o Requerimento na íntegra:
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REQUERIMENTO Nº 427, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 287, do Regimento Interno do Senado Federal, votação por grupo de
dispositivos 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.
Sala das Sessões, de de 2013.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
Em votação os arts. 2º a 4º do Substitutivo de
pareceres favoráveis das Comissões de Assuntos Econômicos, de Agricultura e Reforma Agrária.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam,
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Em votação a ementa e o art. 1º do Substitutivo
da Câmara de pareceres contrários, da Comissão de
Assuntos Econômicos, e favorável, da Comissão de
Agricultura e Reforma Agrária.
A Presidência esclarece que a rejeição da ementa e o art. 1º do Substitutivo da Câmara implicam no
restabelecimento dos dispositivos do projeto de lei do
Senado Federal.
As Senadoras e os Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Eu queria, mais uma vez, alertar a Casa, esclarecendo ao Plenário, que a rejeição da ementa e do
art. 1º do Substitutivo da Câmara implica, portanto, o
restabelecimento dos dispositivos do projeto de lei do
Senado. Ou seja, ao rejeitar a ementa e o art. 1º do
Substitutivo, essa decisão restaura os dispositivos do
projeto de lei do Senado; do projeto, portanto, original.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Portanto, Sr. Presidente, apenas para esclarecer à
Bancada de Apoio ao Governo que recomendamos o
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voto “não”, rejeitando, portanto, a emenda da Câmara,
mantendo o texto original do Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Pimentel.
O SR. JOSÉ PIMENTEL (Bloco/PT – CE) – O
Bloco de Apoio ao Governo, Sr. Presidente, também
encaminha o voto “não”, resgatando o texto do Senado Federal, a exemplo dos pareceres aqui relatados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, houve um acordo. Havia um requerimento do Senador Eduardo Braga para o adiamento
desta matéria. Nós fizemos um entendimento. Houve
um acordo.
E quero aqui registrar e agradecer ao Senador
Wellington Dias, que deu seguimento a esta matéria na
CAE; quero agradecer ao Líder, ao Senador Eduardo
Braga, que anuiu que votássemos esta matéria hoje,
e a todos os Líderes, inclusive o Líder da Minoria, que
concordaram que votássemos esta matéria no dia de
hoje, depois de 13 anos, uma luta de 13 anos – com
isso, fica claro aqui que nada para o Nordeste brasileiro
é fácil –, 13 anos para aprovarmos esse Fundo, que
é extremamente importante para a sobrevivência de
milhares de empregos no Nordeste brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, eu concordo com o encaminhamento que foi fruto de um acordo; e o encaminhamento é exatamente igual ao que fez o Líder do
Governo, Eduardo Braga.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós agradecemos a V. Exª.
Mais uma vez, eu gostaria de deixar claro que
a rejeição da ementa e do substitutivo restabelece os
dispositivos do projeto de lei aprovado no Senado,
portanto, do projeto de lei original.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam essa
condução, esse procedimento, esse requerimento permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Rejeitado.
Há, sobre a mesa, um parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final, que será publicado
na forma regimental.
É o seguinte o parecer oferecendo a redação
final:
PARECER Nº 353, DE 2013
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 163, de 2000 (nº 6.167, de 2002, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Lei do Senado nº 163, de 2000 (nº 6.167,
de 2002, na Câmara dos Deputados), que autoriza a
criação do Fundo de Apoio à Cajucultura – Funcaju, e
dá outras providências, consolidando os dispositivos
do Substitutivo da Câmara dos Deputados aprovado
pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de maio de
2013.

ANEXO AO PARECER Nº 353, DE 2013
Redação final do Projeto de Lei do Senado
nº 163, de 2000 (nº 6.167, de 2002, na Câmara dos Deputados).
Autoriza a criação do Fundo de Apoio à
Cultura do Caju (Funcaju), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar o
Fundo de Apoio à Cultura do Caju (Funcaju), cuja finalidade constitui-se em:
I – desenvolver o financiamento e a modernização da agroindústria do caju e seus produtos
derivados;
II – incentivar o aumento da produtividade da
cultura do caju e produtos derivados;
III – fortalecer a exportação de produtos relacionados à agroindústria do caju;
IV – incentivar o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas à agroindústria do caju; e
V – promover a defesa do preço no mercado
interno e externo e das condições de vida do
trabalhador rural.
Art. 2º O Funcaju tem por fonte de recursos:
I – recursos orçamentários da União e créditos
adicionais que lhe forem atribuídos;
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II – doações e contribuições a qualquer título de
entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, e de pessoas físicas;
III – recursos provenientes de ajustes e convênios
firmados com instituições públicas e privadas;
IV – rendimentos de aplicações financeiras em
geral.
Art. 3º Os recursos do Funcaju destinam-se a:
I – apoiar o desenvolvimento da cultura do caju,
promovendo a disseminação de tecnologias que
concorram para o aumento da produtividade e
da qualidade do produto;
II – fortalecer o agronegócio do caju, para expandir os diversos segmentos de sua cadeia
produtiva;
III – realizar pesquisas tecnológicas, estudos e
diagnósticos sobre a cultura do caju;
IV – garantir o treinamento de mão de obra para
trabalho nos segmentos agrícola e industrial da
cultura e beneficiamento do caju;
V – investir na melhoria da infraestrutura de apoio
à produção e comercialização do caju e de seus
derivados para os mercados interno e externo;
VI – investir na melhoria da infraestrutura das
regiões produtoras de caju, compreendendo a
modernização de estradas vicinais, comunicação e eletrificação, além do apoio financeiro
a programas sociais integrados pelos Estados
produtores que visem a proporcionar melhores
condições de vida ao trabalhador rural;
VII – estimular e apoiar cooperativas e produtores sintonizados com os objetivos do Funcaju;
VIII – promover a cooperação técnica e financeira internacional com organismos particulares e
oficiais no campo da cultura do caju;
IX – promover campanhas publicitárias destinadas ao aumento do consumo do produto nos
mercados interno e externo;
X – promover pesquisas e estudos dirigidos à produção de subsídios para a execução de políticas
de comercialização voltadas para a conquista de
novos consumidores;
XI – estimular e financiar a substituição de copas de cajueiros que não apresentarem boa
produtividade;
XII – estimular e financiar o aumento da área
plantada com cultura do caju.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no primeiro dia do
exercício financeiro imediatamente subsequente ao de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir a redação final,
declaramos encerrada a discussão da redação final.
Passamos à votação da redação final.
Os Srs. Senadores que aprovam a redação final
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção e será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, o Senador Cyro Miranda
encaminhou, o Senador Crivella nos ligou, sobre um
projeto dele que fala sobre Santos Dumont.
Não há impacto econômico ou financeiro e eu,
em nome do Senador Crivella e do Senador Cyro Miranda, vejo a possibilidade de a gente votar o projeto,
já que é um projeto simbólico, simplesmente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Tão logo encerremos a Ordem do Dia,
nós vamos apreciar esses requerimentos todos, como
sugere o Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – O.k.,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Eduardo Braga sugeriu colocarmos na pauta o Projeto de Lei nº 126. Eu disse,
na oportunidade, que evidentemente iria depender de
não haver objeção do Plenário.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Fora do microfone.) – Fazemos amanhã, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Declaro encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
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.
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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
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
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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.
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
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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
do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte e sede
na cidade de Fortaleza.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 115, DE 2011
Primeira sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 115, de 2011, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Bauer, que altera o inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, para
vedar a instituição de impostos sobre os medicamentos de uso humano.
Parecer favorável, sob nº 1.536, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Luiz Henrique, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (substitutivo), que oferece.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, para uma questão de ordem,
art. 403.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu concederei a palavra a V. Exª para
uma questão de ordem.
Eu queria apenas apreciar, antes da questão de
ordem de V. Exª, o Requerimento de urgência nº 426,
de 2013, lido no Período do Expediente, o Substitutivo
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da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 402, de 2005.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
do Senador Cyro Miranda permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR) – Senador Renan, estou vendo esse esforço extraordinário do Senado para fazer avançar a votação
da medida provisória que ainda está em discussão
na Câmara. Mas eu queria indagar à Mesa por que
motivo o meu requerimento de 04/02/2013, que solicitava informações ao Sr. Ministro de Estado Chefe
da Controladoria-Geral da União sobre uma série de
questões, não foi votado até hoje.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Apenas porque o requerimento de tramitação de V. Exª é matéria de competência da Mesa
Diretora do Senado Federal, onde provavelmente já
tenha sido votado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– É um pedido de informação, que, segundo a verificação hoje nos computadores do Senado, está parado
desde 04/02/2013. É um pedido de informação sobre
inquéritos no Ministério do Planejamento.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu vou pegar a informação junto à Mesa
Diretora e darei já essa informação a V. Exª. Se não é
o caso de matéria de competência da Mesa, nós faremos a sua votação imediatamente aqui no plenário.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Não, Presidente. V. Exª já colocou os requerimentos? É após os requerimentos que V. Exª vai colocar. É uma questão de ordem a apresentar à Mesa.
Pode ser logo após os requerimentos que V. Exª vai
submeter à votação.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Aécio Neves, com a palavra
V. Exª, pela ordem.
O SR. AÉCIO NEVES (Bloco/PSDB – MG. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
uma intervenção bastante breve, mas julgo oportuna.
Vários Srs. Senadores aqui cobravam uma celeridade maior na aprovação, pela Câmara dos Deputa-

Maio de 2013

dos, de uma PEC de autoria do ex-Presidente desta
Casa José Sarney que tive oportunidade de relatar e
que estabelece um rito novo para tramitação das medidas provisórias.
Cobrei incessantemente, Sr. Presidente, já que
a matéria havia sido aprovada nesta Casa, por unanimidade – algo raro numa Casa tão plural como esta –,
celeridade para que a Câmara dos Deputados pudesse opinar e, eventualmente, até aprimorar a matéria.
Cada dia que passa, Sr. Presidente, ela se mostra mais urgente e necessária para ordenarmos os
trabalhos desta Casa. A matéria se encontra ainda na
Comissão de Constituição e Justiça, lá se vai um ano
e seis meses, praticamente, da sua aprovação.
E, para que nós revivamos, para que não venhamos a repetir episódios como, por exemplo, o que
ocorre neste instante na Câmara dos Deputados – lamentável, triste para o Parlamento – e outros que já
ocorreram aqui, acho que é absolutamente necessário
que V. Exª tenha com o Presidente Henrique Eduardo
Alves o entendimento para que essa matéria possa
ser submetida ao Plenário da Câmara dos Deputados
e retornar ao Senado.
Não estamos falando em cercear atribuições do
Poder Executivo; ao contrário, estamos falando em, de
alguma forma, recuperar prerrogativas do Congresso
Nacional.
As medidas provisórias são instrumentos, hoje,
importantes para o funcionamento da República, mas
não pode ser o único instrumento a ser utilizado para
que o Governo Federal faça aqui valer as suas vontades.
Nesse episódio a que hoje estamos assistindo
ocorrer no plenário da Câmara dos Deputados, o Líder
do PSDB, Deputado Carlos Sampaio, propõe aquilo
que, acredito, seja o caminho natural, isto é, que essa
proposta de modernização dos portos, que desde o
início conta com apoio do PSDB, já que foi exatamente o PSDB que iniciou essa reforma no ano de 1996,
possa vir a esta Casa, se não aprovado o texto hoje,
por projeto de lei, em regime de urgência. Esse é o
caminho adequado para que uma matéria de tamanha
importância não sofra os sobressaltos e as desconfianças que tem gerado na Câmara dos Deputados.
Portanto, Sr. Presidente, apresentar uma proposta
por meio de projeto de lei – e urgente como essa, em
regime de urgência – parece-me o caminho natural
para reequilibrarmos os Poderes e recuperarmos as
prerrogativas do Congresso Nacional.
Por dez anos, o partido que hoje ocupa a Presidência da República não considerou essa questão
urgente; portanto, é natural, é razoável que ela possa
retornar à Câmara dos Deputados, repito, por meio
de projeto de lei em regime de urgência, para que,
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num prazo de 45 a 60 dias, naquela casa ela possa
ser discutida e votada e, em seguida, pelo Senado da
República.
Seria uma boa oportunidade para que a Presidente da República demonstrasse com muita clareza
que não considera o Poder Legislativo uma extensão
do próprio Poder que hoje ocupa. Seria um gesto, a
meu ver, sensato, racional e de respeito ao Congresso Nacional. E acho que ninguém melhor para mostrar
isso àqueles que detêm hoje o Poder Executivo do que
os Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional – obviamente, entre elas, o Presidente da nossa
Casa, Senador Renan Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Agradecemos a V. Exª, Senador Aécio
Neves.
Nós já colocamos aqui e eu queria repetir: é evidente que a Câmara dos Deputados, ao agir dessa
forma, seja qual for o motivo, limita o papel constitucional do Senado Federal na apreciação de medidas
provisórias, tanto que, para prevenir essa circunstância,
o Senado Federal apresentou e votou, em primeiro e
segundo turnos, uma proposta de emenda à Constituição que modifica os prazos de tramitação das medidas
provisórias nas duas Casas do Congresso Nacional,
proposta de emenda à Constituição esta que teve o
Senador Aécio Neves como Relator na Comissão de
Constituição e Justiça e aqui, no plenário desta Casa.
É evidente que a tramitação das medidas provisórias não pode continuar como está, deixando ao
Senado apenas um ou dois dias, ou mesmo horas de
apreciação, limitando esta Casa, inclusive, com relação à supressão, à alteração, uma vez que qualquer
iniciativa nessa direção enseja a volta da medida provisória à Câmara dos Deputados, e o prazo já teria,
evidentemente, expirado.
Eu tenho conversado com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo Alves,
no sentido de que nós votemos a proposta aprovada
no Senado Federal, que altera os prazos de apreciação das medidas provisórias, mesmo que a Câmara
a altere, mas é fundamental que sejam colocados esses prazos para que o Senado, dessa forma, restaure
o seu papel na apreciação das medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria submeter à apreciação da
Casa o último requerimento, que foi lido, de autoria do
Senador Lindbergh Farias.
Requerimento do Senador Lindbergh Farias, que
pede que figure na Ordem do Dia do Senado Federal,
nos termos do art. 336, inciso II, do Regimento Interno,
o PLC nº 57, de 2010, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, que altera a Consolidação das Leis do Tra-
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balho, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio
de 1943, para disciplinar o rateio, entre empregados,
da cobrança adicional sobre as despesas em bares,
restaurantes, hotéis, motéis e estabelecimentos similares, conhecido como Projeto de Regulamentação
das Gorjetas.
É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 428, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeremos, com base no art. 336, II, c/c o art.
338, II, todos do Regimento Interno do Senado Federal,
urgência para que o PLC nº 57, de 2010, de autoria do
Deputado Gilmar Machado, que “Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para disciplinar o
rateio entre empregados da cobrança adicional sobre
as despesas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e
estabelecimentos similares”, conhecido como projeto
de regulamentação das gorjetas.
Sala das Sessões, de

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
As Srªs e o Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Concedo a palavra ao Senador Randolfe
Rodrigues para uma questão de ordem.
Com a palavra V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Para uma questão de ordem. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, abro uma questão de ordem,
mais uma vez, suscitando o art. 403 combinado com
o art. 155 do Regimento Interno.
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Quero reiterar que o art. 155 do Regimento Interno diz o seguinte:
Art. 155. A sessão terá início, de segunda a
quinta-feira, às 14 horas e, às sextas-feiras,
às 9 horas pelo relógio do plenário, presentes
no recinto pelo menos 1/20 da composição do
Senado, e terá a duração máxima [grifo meu,
Presidente] de quatro horas e trinta minutos,
salvo prorrogação ou no caso disposto nos
arts. 178 e 179.
V. Exª poderá argumentar “salvo prorrogação”,
mas eu só trago a V. Exª o art. 158, §1º, que dispõe:
“o Período do Expediente poderá ser prorrogado pelo
Presidente uma só vez para que o orador conclua o
seu discurso caso não tenha esgotado o tempo de
que disponha, após o que a Ordem do Dia terá início
impreterivelmente”.
São 18h22min, Sr. Presidente, ou seja, as quatro horas e trinta minutos a que alude o artigo referido
seria exatamente às 18h30min, quando se encerra a
sessão. Caso haja algum orador inscrito, obviamente,
como observa o Regimento, V. Exª pode prorrogar a
sessão para que esse orador conclua o seu pronunciamento. Parece-me que é claro o dispositivo regimental. Mas obviamente V. Exª contra-argumentou, e
com razão, Presidente, ainda há pouco, que há uma
condescendência a respeito da prorrogação para os
pronunciamentos.
Mas é óbvio, Sr. Presidente, que isso ocorre em
decorrência de um acordo existente no Plenário para
isso. E, no momento, na sessão de hoje, a situação
colocada – não vamos aqui dourar a pílula – é claramente a vinda da MP nº 595 para cá. E a respeito,
existem duas posições aqui colocadas claramente:
existe uma posição da maioria, que quer de qualquer
forma que seja votado lá e ainda seja lida aqui; e existe uma posição da minoria, contrária a que ainda hoje
seja lida aqui.
Nesse sentido, Sr. Presidente, estamos arguindo
o Regimento, utilizando o Regimento da Casa, nos termos, que me parecem claros, de que não há acordo,
como há em todas as sessões, para a sessão de hoje
ter continuação.
Portanto, Sr. Presidente, nesses termos, apresento questão de ordem e arguo a V. Exª o cumprimento
do dispositivo do Regimento.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan, uma questão de ordem, por favor.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Sérgio Petecão, para uma
questão de ordem.
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O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Sem revisão do orador.) – Segundo o que entendi, o
Senador Randolfe está querendo que V. Exª encerre
a sessão, e quero lhe comunicar que estou inscrito
pela Liderança do PSD e gostaria, sim, de fazer uso
da palavra.
Discordo totalmente da proposta do Senador
Randolfe. Eu gostaria de fazer uso da palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria dizer
ao povo brasileiro que fui Relator da Medida Provisória nº 595, que produziu o projeto de lei de conversão
que, neste momento, está, mais uma vez, em discussão na Câmara dos Deputados. E, diferentemente do
Senador Randolfe, tenho o maior interesse, juntamente
com o povo brasileiro, de ver resolvida a questão dos
portos brasileiros.
O Brasil, Senador Randolfe, precisa enfrentar
essa questão, já está enfrentando com algum atraso
a modernização dos portos. Temos assistido permanentemente a filas de caminhões de até 30, 40, 50
quilômetros nos grandes portos brasileiros. Estamos
diante de uma supersafra agrícola no Brasil, perdendo
contratos no País. E vem hoje o nosso eminente Líder
arguir a questão regimental?
Sr. Presidente, V. Exª sabe que, nesta sessão de
hoje, existem vários oradores inscritos que querem fazer
uso da palavra, no cumprimento do Regimento, para
debater problemas de interesse da Nação brasileira.
Portanto, para contraditar a propositura do eminente Senador Randolfe, por quem tenho o maior
respeito e admiração, digo que tomara a Câmara dos
Deputados consiga votar o projeto de lei de conversão
para modernização dos portos, que possamos recebê-lo ainda no dia de hoje. Sou daqueles que é otimista
até o último momento, Sr. Presidente.
Essa é uma matéria complexa, é uma matéria
polêmica, cujo projeto de lei de conversão precisou
de doze semanas para ser construído.
Dessa forma, faço um apelo aqui à Mesa e aos
companheiros Senadores que estão inscritos no sentido de que nós possamos dar prosseguimento à nossa
sessão do dia de hoje, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Randolfe Rodrigues invoca
questão de ordem e cita expressamente o art. 155 do
Regimento Interno do Senado Federal, que dispõe
que a sessão terá a duração de 4 horas e 30 minutos,
salvo prorrogação.
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O art. 158, também invocado pelo Senador Randolfe Rodrigues, dispõe que “o tempo que se seguir à
leitura do Expediente será destinado aos oradores do
período, podendo cada um dos inscritos usar da palavra pelo prazo máximo de dez minutos nas sessões
deliberativas”. Ou seja, o art. 158 trata do tempo do
Expediente, que já passou – já passou o Expediente
e encerramos a Ordem do Dia.
E o art. 180, que trata da prorrogação da sessão,
dispõe que “a prorrogação da sessão poderá ser concedida pelo Plenário, em votação simbólica, antes do
término do tempo regimental”.
Portanto, a regra geral do Regimento é que a
sessão, a qualquer momento, poderá, em votação
simbólica, ser prorrogada.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Então submetamos à votação simbólica.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Sim, mas não está encerrada a sessão;
ela está em plena duração. Nós só submeteremos à
votação simbólica quando houver o encerramento dessas quatro horas.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Exato, Sr. Presidente, mas isso é daqui a dois
minutos. Quatro horas e trinta minutos é daqui a dois
minutos; são 18h28min.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Faremos isso, como quer V. Exª.
A sessão começou exatamente às 14h10min e
completará...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Então será às 18h42min, perfeito?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Será às 18h42min.
Agradecemos a V. Exª, Senador Randolfe.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Sr. Presidente, apenas para o cumprimento regimental, então, encaminho à Mesa, nos termos do art.
178, XI, do Regimento Interno do Senado, o seguinte
requerimento:
Requeiro a prorrogação da sessão por mais 5
horas e 30 minutos para que os Srs. Senadores possam fazer uso da tribuna de acordo com a ordem de
inscrição.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa aguarda o requerimento de V.
Exª para submetê-lo à votação.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT) – Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Blairo Maggi.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acompanhei a discussão da Medida Provisória
nº 595 durante todo o tempo em que ela esteve na Comissão Mista. Ouvi a maioria dos participantes e sei
do trabalho que o Senador Eduardo Braga teve para
conduzir esta Medida Provisória até aqui, para fazer
o relatório e os encaminhamentos. E eu, sinceramente, gostaria que o Senador Eduardo Braga dissesse
depois se nós temos um acordo com o Governo, se,
aprovado o relatório de S. Exª, nós temos a garantia de
que a Presidente Dilma sancionará aquilo que foi feito
aqui, até porque o que veio da Casa Civil, o que veio
do Governo é diferente daquilo que o Senador Eduardo
Braga e a Comissão acabaram formando como ideia
em um documento que é a Medida Provisória e é a
lei que está sendo votada na Câmara dos Deputados,
que estão querendo modificar.
Então, na realidade, toda essa confusão sobre
se a gente fica com a sessão de pé, se ficamos com
a sessão aberta para votar a Medida Provisória, que,
votada na Câmara, chegará aqui praticamente no final
da noite praticamente, mas fica uma grande pergunta:
será que vale a pena? Será que vale a pena a gente fazer esse esforço, uma vez que, votada a Medida
Provisória, será vetada. Portanto, Senador Eduardo
Braga, eu gostaria que V. Exª fizesse um contato com
a Casa Civil, com o Governo, e nos dissesse. Se nós
vamos votar e aprovar e não vai ser feito nenhum veto
a esta Medida Provisória, é uma situação em que os
senhores Senadores poderão votar. Mas, se for para
votar a Medida Provisória e ela ser vetada pela Presidenta, eu não sei se nós teremos mesmo interesse
em votar essa Medida Provisória.
Assim, a situação é bem confusa e eu gostaria,
Senador Eduardo, que nós tivéssemos uma garantia
do Governo. Eu sei que V. Exª já foi lá, já brigou, mas,
mesmo na situação difícil em que o Governo se encontra, de a gente levar essa Medida Provisória até o
final, até o dia 16, não nos deu garantia de nada. Podemos fazer todo um trabalho, ficar aqui amanhã até
meia-noite ou uma hora da manhã para cumprir com o
prazo, e, na verdade, quando chegar para a Presidenta
Dilma, ela falar assim: “olha, isso aqui não me interessa. Isso aqui eu não quero. Isso aqui não está bom”.
Sr. Presidente, a Medida Provisória que veio da
Casa Civil, que veio da Presidente para cá, não é a
mais perfeita do mundo. Nós, aqui, no Senado, e a Comissão que fez todo esse trabalho, liderada pelo Senador Eduardo, como Relator, nós tentamos melhorá-la,
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tentamos deixá-la mais palatável para o mercado, para
os operadores de portos.
Eu confesso a V. Exª e aos demais colegas que
também sou um operador de porto e confesso, com
toda a sinceridade do mundo, que não sei se é melhor
deixar do jeito que estava ou vir para a medida provisória nova, porque nós não conseguimos fazer uma
medida provisória ou uma matéria que fosse de consenso, que todos nós entendêssemos que fosse uma
coisa boa para o País.
Vou dar um exemplo. O pessoal da CUT, do Paulinho da Força, briga muito para colocar a obrigatoriedade do serviço do Ogmo para dentro dessa medida
provisória. Eu, como operador de porto, não tenho
essa obrigação, não tenho a obrigação de trabalhar
com um Ogmo, e, no entanto, eu trabalho, porque lá
em Itacoatiara, no Estado do Amazonas, do Senador
Eduardo Braga, onde eu opero um porto, como eu não
tenho a obrigação, eu tenho um Ogmo, que discute e
negocia comigo.
Quando ele é obrigado, quando o operador é
obrigado a contratar esse Ogmo, ele já contrata com a
faca no pescoço. Ele não consegue discutir um monte
de coisa. Então, essas questões foram colocadas na
Comissão, foram discutidas na Comissão e chegou-se a um entendimento relativo. Então, por isso eu digo
que gostaria que o Senador Eduardo Braga pudesse,
como Relator, conseguir, que nós conseguíssemos, se
for o caso, ir à Casa Civil para conseguir um compromisso do Governo de que, votada a Medida Provisória,
aprovada na Câmara e aqui, no Senado Federal, tal
qual ela saiu da Comissão Mista, ela seria sancionada.
É esse compromisso que este Senado, que V. Exª,
como Presidente, e todos nós deveríamos arrancar do
Governo, para que não votemos a Medida Provisória,
após fazermos um grande sacrifício, e depois, chegando
lá, a caneta da Presidente Dilma, mais pesada, faça o
serviço que ela acha que deve ser feito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Eduardo Braga.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, em aditamento ao que disse o Senador Blairo Maggi, quero apenas
dizer que temos que aguardar o resultado da votação
da Câmara, até porque há destaques para votação em
separado, há emendas aglutinativas que estão, neste
momento, sendo debatidas, discutidas e votadas na
Câmara dos Deputados. Tão logo saia o texto aprovado
pelo Plenário da Câmara, Sr. Presidente, aí, sim, poderemos nos manifestar a respeito do mérito do texto
votado na Câmara.
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Acredito que a condução do posicionamento do
Senador Blairo vem exatamente no sentido de apoiar
aquilo que nós avançamos na Comissão Mista, Senado
e Câmara, sobre a Medida Provisória nº 595. Foram
mais de 150 mudanças realizadas no texto. Creio que
alcançamos boa parte do entendimento necessário para
a modernização dos portos. É uma matéria complexa
e controversa, há pontos de vista divergentes dentro
da mesma categoria, dentro do mesmo setor representativo, há interesses difusos de diversas naturezas
e creio que o esforço que fizemos naquela Comissão,
um esforço de 12 semanas, Sr. Presidente, de muito
trabalho, de muito debate, de muita negociação, acabou
fazendo com que aprovássemos um texto que, se não
era o ideal, era o possível de consenso para votação.
Tão logo tenhamos o resultado do périplo que
está acontecendo neste momento na Câmara dos Deputados, nós haveremos de ter uma posição da Casa
Civil e, com a mesma fidelidade que sempre adotei
junto a este Plenário e junto aos companheiros, haverei de anunciar a esta Casa os pontos em que há
entendimento e aqueles em que porventura não haja
entendimento.
Digo aos companheiros Deputados e Deputadas
que, se pudéssemos votar o PLV como saiu da Comissão, Senador Flexa Ribeiro, estaríamos dando um
passo, senão para resolver todos os problemas, mas
para resolver a grande maioria dos problemas. Teríamos que resolver, em outras oportunidades, algumas
questões pontuais que não puderam ser resolvidas até
por questão de segurança jurídica, mas avançamos
muito em outras áreas. Este é um apelo à Câmara dos
Deputados. Tão logo tenhamos o resultado da Câmara, nós poderemos, Senador Blairo, anunciar aquilo
que será o entendimento do Governo Federal sendo
mantido. O Governo Federal tem defendido o texto de
consenso que saiu da Comissão Mista, tem defendido o relatório apresentado por este Senador que lhes
fala, em parceria com diversas contribuições, pois não
sou ator exclusivo dessa construção. Pelo contrário. E
quero aqui destacar o Presidente da Comissão, Deputado Guimarães, que teve um papel preponderante,
quero destacar a participação de vários Senadores,
de vários Deputados, de várias Deputadas, de várias
Senadoras e até mesmo do Governo para a construção desse texto. No entanto, precisamos aguardar a
decisão da Câmara dos Deputados para podermos,
então, nos manifestar quanto ao mérito do texto que
sairá aprovado pelo Plenário da Câmara, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Antes de concedermos a palavra à
Senadora Kátia Abreu, eu gostaria de submeter à
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apreciação do Plenário requerimento que se encontra
sobre a mesa:
“Nos termos do art. 180, inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro
a prorrogação da sessão por mais 5 horas e
30 minutos”.
É assinado pelo Senador Eduardo Braga.
É o seguinte o Requerimento, na íntegra:
REQUERIMENTO Nº 429, DE 2013
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 180, II do RISF, requeiro a
prorrogação da sessão por mais 5h30min.
Sala das Sessões, de maio de 2013. – Senador
Eduardo Braga.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
maioria votou contra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aprovado o requerimento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Peço verificação, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Peço verificação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Não
foi aprovado, Senador. Faça a verificação do quórum,
por favor.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Peço verificação, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Regimento diz exatamente o que estou encaminhando, Senador Mário Couto.
Aprovado o requerimento...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então
V. Exª conte quem levantou a mão e quem está... Conte,
pelo menos, quem votou contra. Não pode, Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, estamos solicitando...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – É que o Regimento manda que façamos dessa forma.
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O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Assim da maneira como V. Exª fez?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Assim, da maneira que estou fazendo.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Então, pelo menos confira os votos.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, estou solicitando verificação.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Confira os votos, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Aprovado o requerimento em votação
simbólica e pedida a verificação nominal...
É isso que está acontecendo?
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Defiro o pedido de verificação nominal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Perfeitamente, Presidente.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, a Bancada do PSDB
está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Bancada do PSDB está em obstrução.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – A
Minoria também.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – O
Democratas está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Bancada da Minoria está em obstrução.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Sr. Presidente, o PMDB convida os seus Senadores
para comparecem ao plenário. Estamos em processo
de votação do requerimento do Senador Eduardo Braga. Encaminho o voto favorável.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço aos Srs. Senadores...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, o PSOL está em obstrução.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Em obstrução o PP.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSOL está em obstrução.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – O Partido Progressista em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Partido Progressista está em obstrução.
Peço aos Srs. Senadores que estão em outras
dependências da Casa que, por favor, venham ao
plenário. Estamos verificando a presença dos Srs.
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Senadores em votação de requerimento para a continuidade da sessão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, faço uma consulta a V. Exª. Acho que é de
10 minutos...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador José Agripino Maia.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Consulto V. Exª sobre se é de 10 minutos o prazo para
que se estabeleça a votação nominal neste caso.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, a Bancada do Partido dos Trabalhadores orienta
o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Bancada do Partido dos Trabalhadores orienta o voto “sim”.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan, por favor. Sérgio Petecão, do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – PSD.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
O PSD encaminha o voto “sim”, pela prorrogação da
sessão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O PSD encaminha o voto “sim”, pela
prorrogação da sessão.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, solicito que V. Exª abra o painel.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– V. Exª vai abrir o painel agora?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que,
por favor, prepare o painel para que nós comecemos
a votação nominal imediatamente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, consulto V. Exª em relação ao
prazo do painel aberto, conforme reza o Regimento
Interno. Consulto V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Peço à Secretaria-Geral da Mesa que,
por favor, prepare o painel para começarmos, imediatamente, a verificação para a votação do requerimento
apresentado pelo Senador Eduardo Braga.
(Procede-se à votação.)
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Claro, Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu queria dizer a V. Exª, respondendo,
que não há tempo regimental para votação. Nós nos
guiaremos pelo bom senso, pelo prazo médio, como
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sempre temos nos guiado aqui na Presidência do Senado Federal.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, parece-me – permita-me insistir
com V. Exª – que o Regimento prevê – eu posso trazer
o dispositivo regimental a V. Exª –, para abertura do
painel, o prazo de 10 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A partir da constatação da falta de
quórum, o que, ao final e ao cabo, o painel do Senado indicará.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Obviamente, ao final dos 10 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Ao final da constatação da falta de
quórum.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O painel ainda não foi aberto, Sr. Presidente. O painel sequer foi aberto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – É, acho que a primeira providência – concordo
com o Líder Eunício – é abrir o painel.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Acho que não é essa a discussão, não
é isso que vai nos dividir, não é a prorrogação indefinida do tempo para cabalar mais a presença de um
ou outro Senador. Esse nunca foi nem será nunca o
meu comportamento.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL –
AP) – Não, claro, e eu acredito no bom senso de V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senadora Kátia Abreu.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, eu gostaria de, aqui, se os colegas e o
senhor me permitirem uma argumentação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra V. Exª.
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – ...
pedir, encarecidamente, aos colegas que esperem a
votação na Câmara. Não é por uma vontade do Governo ou de qualquer ministério, mas por nós mesmos.
Imaginem o que vai amanhã, na opinião pública, por
nós não termos votado uma matéria que é de fundamental importância para o País.
Nós não podemos ser coniventes e colaborar
com o que está acontecendo, infelizmente, na Câmara, não por culpa da maioria. Ao contrário, a maioria
na Câmara quer votar. Uma minoria está obstruindo e
atrapalhando o crescimento do país.
Muitos aqui, inclusive eu, disseram na imprensa
que, se a MP caísse, o Governo tinha instrumentos,
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através de decreto, como era antes regulamentado via
decreto, para recompor e também regulamentar essa
lei com um novo decreto.
Sr. Presidente, o que acontece? Para a iniciativa
privada, para os investidores, uma lei não é um decreto.
Então é muito melhor e preferencial para os interesses dos empresários do país que uma lei possa ser
votada, regulamentando a questão da carga própria
e de terceiros.
Eu vou fazer rapidamente uma explicação, Sr.
Presidente: a Lei dos Portos, nº 8.630, de 1996, ainda no Governo Fernando Henrique, foi uma lei extremamente elaborada, uma lei maravilhosa, que definia
dois tipos de portos: o porto privado e o porto público.
Os portos públicos são aqueles que foram privatizados também no Governo Fernando Henrique. A
iniciativa privada comprou os terminais e fez os seus
investimentos. Não há nenhum problema. Ajudaram o
país? Sim. Fizeram bem, investiram dinheiro? Investiram. Ganharam dinheiro? Ganharam. Mas isso não
dá o direito a eles de querer a exclusividade do setor
portuário brasileiro. Eles têm os seus terminais, mas
não podem comandar 8 mil km de costa neste país.
O segundo tipo de porto, Sr. Presidente, é o privado. Existem dois tipos de portos privados: aqueles
que podem ter apenas cargas próprias e o segundo,
de carga própria e de terceiros.
Quais são as únicas empresas neste país que
conseguem ter um porto privado puro? Somente a
Vale do Rio Doce e a Petrobras. As outras empresas
precisam do porto privado misto para exportar a carga
de outros. A lei é claríssima ao dizer isso. E o que nós
estamos tratando agora é porque esse maldito decreto que foi publicado no Governo anterior desvirtuou a
Lei dos Portos e tirou a possibilidade de o Brasil construir portos privados mistos, em que se exporta carga
própria e carga de outras pessoas, carga de terceiros.
Qual é a grande polêmica hoje, na Câmara? Um
grupo restrito, mas poderoso, que quer manter a reserva de mercado, que quer manter a exclusividade
dos portos no Brasil, não tem interesse que o porto
privado misto se estabeleça, que nós possamos ter
concorrência, que nós possamos ter condições de
melhorar a performance dos portos do Brasil. Dentre
145 países, o Brasil fica em 130º de ruindade, não é
de bondade, não, Sr. Presidente.
Neste momento, esse grupo pequeno e poderoso
tenta manipular uma minoria na Câmara, obedecendo
ao Regimento, obstruindo pauta e impedindo que a MP
possa ser votada, que dê segurança ao País, que dê
segurança aos investidores, atrapalhando, em benefício
de um porto só, em benefício de dois grupos que estão
dentro do porto de Santos. Um é o Sr. Daniel Dantas,
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do Porto Santos Brasil, do terminal Santos Brasil; o
outro é o Grupo Libra, que comanda mais de 60% da
carga movimentada dentro do Porto de Santos, 40%
da carga movimentada em todo o País.
Sr. Presidente, nós, Senadores, não vamos permitir que isso aconteça. Vamos dar um basta a esse
poderio que só vê os seus interesses próprios em
detrimento do interesse público. É normal que o interesse privado seja discutido nesta Casa, mas não
pode prevalecer sobre o interesse da maioria, sobre
o interesse público. Se nós continuarmos aumentando
a movimentação de contêineres nos próximos anos a
10% ao ano, como o Brasil vem fazendo, nos próximos seis anos, nós precisaremos do dobro de portos
que temos hoje.
É só imaginar que uma licença ambiental demora
de três a quatro anos para sair e que para construir um
porto são mais três ou quatros anos para saber que nós
vamos ter um apagão portuário se ficarmos nas mãos
da Santos Brasil, do Sr. Daniel Dantas, e nas mãos
da Libra. Nós não vamos permitir que isso aconteça!
Aos Senadores, eu peço a cada um que aguardemos, sim, até a última hora, dando uma demonstração
ao Brasil de que estamos aqui de forma suprapartidária.
Não importa se essa matéria é do Governo. Eu trabalho essa matéria desde 2007, quando cheguei aqui.
Tentei aprovar várias emendas para desmanchar esse
decreto. Há projeto de lei meu de 2009, na CCJ, tirando
e terminando com esse decreto. Eu tenho feito a minha parte, assim como vários colegas que estão aqui.
Esta é uma oportunidade ímpar dessa MP, que
vem não só regulamentar a proporcionalidade de carga própria e de terceiros, mas vem dar condições para
aqueles portos que estavam construídos antes da Lei
dos Portos, que não têm contrato nenhum, que estão
trabalhando na ilegalidade total, na insegurança jurídica total.
O Governo demonstrou, por intermédio do relator, cinco anos de prazo; a comissão aprovou dez
– emenda do Senador Moka. Esses portos, que são
da maior importância para o País, não podem ficar à
deriva. São portos de interesse da Nação.
Então, eu clamo aqui aos colegas Senadores, de
forma suprapartidária: vamos aguardar até o fim, para
demonstrar ao Brasil que estamos aqui para defender o
interesse público e não o privado de duas, três pessoas.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, pela ordem, Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Randolfe Rodrigues.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Excelên-
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cia, só para reiterar, com todo o zelo, toda a cautela
necessária, o art. 293. E consulto V. Exª. É o art. 293
do Regimento Interno, inciso VIII.
Reza o art. 293 o seguinte:
Art. 293. No processo simbólico observar-se-ão as seguintes normas:
VIII – verificada a falta de quorum [e V. Exª o
faz, com razão, a partir do momento em que
aciona a campainha estacionada, a campainha
do plenário do Senado], o Presidente suspenderá a sessão, fazendo acionar as campainhas
durante dez minutos [o que V. Exª fez desde
as 18h42], após o que esta será reaberta,
procedendo-se a nova votação;
É esse o dispositivo regimental e, é claro, não
estou aqui arguindo, não é desconfiança de V. Exª – V.
Exª tenha ampla certeza disso. Eu sei que V. Exª terá
o bom senso para fazer à Mesa a análise necessária
do Regimento, mas parece-me que o Regimento reza
que há um tempo determinado. E o tempo determinado é desde quando V. Exª abriu o painel – e isso foi
às 18h42 – para que ocorra a verificação de quórum.
É esse apelo que faço a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Anibal Diniz, com a palavra
V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é muito importante
que a gente faça uma reflexão sempre à luz da coerência, daquilo que é o interesse maior do nosso País.
Quando o Presidente Lula estava para ser eleito
Presidente, nós tivemos declarações de empresários
dizendo que iriam embora do Brasil se o Lula fosse
eleito Presidente. Veja que, depois de dez anos, somados os governos de Lula e Dilma, nós temos o Governo Federal plenamente afinado com os interesses da
grande economia do Brasil, plenamente afinado com
a busca de correção das nossas falhas em infraestrutura. E, nesse momento, é muito importante que todos
os Senadores se façam presentes para darem a sua
parcela de contribuição a esse chamamento do País.
Hoje, o Governo da Presidenta Dilma está fazendo um chamamento em benefício da superação
de uma das nossas falhas: a falha em infraestrutura,
a falha em logística.
Depois, Sr. Presidente, quando da implantação
da Lei nº 8.630, de 1993, as organizações sindicais de
trabalhadores avulsos eram contrárias à instalação do
órgão de gestão de mão de obra. Agora esse mesmo
grupo quer que o órgão de gestão de mão de obra seja
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estendido aos terminais privados, como mencionou
aqui o Senador Blairo Maggi. Uma lei pode, portanto,
à primeira vista, parecer ruim e, depois, ser prestigiada pelos mesmos que a criticaram e a combateram.
Estamos diante, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
da possibilidade de termos inviabilizada uma proposta
que é boa para o Brasil, que é boa para a economia,
que é boa para a produção, para as exportações. E o
Brasil precisa dessa logística.
Então, nesse sentido, nós fazemos um apelo
especial aos Senadores que estão nos seus gabinetes, que estão nos corredores, que estão em outras
atividades aqui no Senado: venham ao plenário para
que a gente possa se manter firme, em alerta, em vigília pela aprovação desta matéria, que é da máxima
importância para o crescimento econômico do Brasil.
Não dá para entender que as mesmas vozes que
tentam criticar o Governo por falta de iniciativa com
relação à mudança de infraestrutura e sua melhoria
agora tentem criar dificuldade para a aprovação desta
matéria, que é essencial para o povo brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Pela ordem, concedo a palavra à V.
Exª, Senador Mário Couto e, em seguida, à Senadora Kátia Abreu.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, é
muito clara a posição do Governo em procrastinar esta
sessão para esperar a Medida Provisória dos Portos,
proveniente da Câmara, para ser lida hoje.
É muito mais prudente, Sr. Presidente, para o
Governo ter a calma necessária, ter a prudência necessária, irmos a fundo no Regimento, respeitarmos
o Regimento e poder amanhã, quem sabe, fazer um
acordo disciplinado do que fazer o que estão fazendo
agora. Isso, ao invés de resolver o problema, está começando a criar problemas.
Não vejo com boa intenção o que está acontecendo hoje. Eu acho que a gente deve, sinceramente,
encerrar tranquilamente. Vamos, amanhã, sentar, discutir, em vez de ficar aqui criando raiva um no outro.
Já começou a acontecer, a fazer a coisa na marra. Aí
não dá, Sr. Presidente. Aí não vai dar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Roberto Requião, com a palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu, na verdade, estou assustado com tudo isso que está acontecendo aqui. Abro a Internet e vejo notícias de que

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

o nosso Governo liberou R$ 1 bilhão de emendas na
Câmara. Por outro lado, ouço falar na corrupção. Um
Deputado disse que não é a Medida Provisória dos
Portos, mas é a Medida Provisória dos “Porcos”.
Vamos estabelecer um pouco de racionalidade
nesse processo.
É verdade isso tudo? É tão boa essa Medida
Provisória que privatiza portos no Brasil? Se é tão
boa assim, por que ela não existe no mundo inteiro?
Por que o país do capitalismo e da concorrência, os
Estados Unidos da América do Norte, trabalha exclusivamente com portos públicos, autoridades portuárias
municipais, estaduais e federais? Por que no mundo
nós conhecemos apenas dois países com portos privados? A Nova Zelândia e a Inglaterra. E por que os
portos da Nova Zelândia e da Inglaterra não são um
exemplo de desempenho no mundo?
Então, o que está acontecendo nesse processo?
Vamos tentar um raciocínio: imagine, Presidente, que V.
Exª fosse o prefeito de uma cidade, de Curitiba, capital
do meu Estado, o Paraná, que funciona, por exemplo,
com cinco empresas de transporte coletivo, com concessão de operação. Mas, de repente, surge a brilhante
ideia: vamos provocar a concorrência, vamos democratizar o transporte coletivo. Em vez de cinco empresas,
V. Exª abre uma licitação para dez ou vinte empresas.
Pois, muito bem, baixa o preço? Seguramente, não,
porque o preço do transporte coletivo depende da escala do serviço – mais empresas, mais oficinas, mais
estruturas administrativas e um custo, evidentemente,
mais alto. Com os portos, vai ser a mesma coisa. É
uma ilusão pensar que a multiplicação de portos vai
baratear o custo. Vai simplesmente diminuir a escala
e encarecer o processo.
Por outro lado, quem estabelece preço de porto
não é o operador portuário, mas é o armador, que escolhe o porto onde vai descarregar suas cargas, conforme suas conveniências.
Tenho citado um exemplo que vivi como Governador do Paraná. A Volvo e a Klabin me reclamavam que
não conseguiam berço no Porto de Paranaguá para
suas cargas, que o porto era ineficiente e tinha de ser
privatizado. Fui verificar o que havia. E o que havia?
O armador tinha uma carga – de 80% a 90% seriam
desembarcados no Rio de Janeiro; 10% eram da Volvo,
e 5% eram da Klabin –, desembarcava tudo no Rio de
Janeiro e mandava as empresas recolherem sua carga
com transporte rodoviário, porque não lhe convinha
ir ao Porto de Paranaguá, que tinha berço suficiente.
No entanto, Sr. Presidente, o que....
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Fora do microfone.) – Acabou a sessão!
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O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu estou sendo cassado aqui pelo Frederich, pelo
Randolfe Frederich.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Jamais, jamais! Com a palavra, V. Exª.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP. Fora do microfone.) – Não, não, não! Jamais!
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Eu concordo com o Randolfe em acabar a sessão.
Eu não gostaria de ver essa medida votada, porque
me parece que ela é extraordinariamente prejudicial
à organização portuária do Brasil. Os portos públicos
com operação privada são excepcionais. É como o
mundo funciona! A iniciativa privada organiza o porto, mas não é dona dele. Se o operador não funciona,
troca-se o operador. Agora, um porto privatizado, ainda
com dinheiro do BNDES, jamais terá reversão quanto
ao seu mau funcionamento.
Onde está o estrangulamento dos portos? Está na
falta de silos, na falta de pedágios, jamais na estrutura portuária, que tem defeitos, sim, e não são poucos,
mas normalmente podem ser corrigidos.
Como Governador do Paraná, acabei com as
filas com logística. Os caminhões saem das propriedades depois da colheita e, não havendo um silo para
colocar sua carga, transformam as estradas em silo,
sem condição sanitária, sem condição de produzir um
alimento decente, sem segurança. E ficam parados
nas estradas, esperando que navios com dois terços
de carga ou com um terço de carga, saídos de outros
portos da América do Sul, procurem comprar a sua
carga. A logística do Paraná estabeleceu que só entrasse na estrada caminhão com carga agendada. E,
da noite para o dia, as filas desapareceram.
E ainda vem a história de que nossa estrutura
não é capaz de receber os supernavios que estão navegando no mundo hoje. Nem a nossa estrutura nem
a de país algum são capazes disso! Só meia dúzia de
portos comporta os supernavios. E jamais a iniciativa
privada estabeleceria uma rede de superportos para
receber meia dúzia, sete, oito, nove ou dez navios
possíveis.
Então, o caminho está errado. E, nessa política
de paradoxos, eu me somo à análise do ex-Deputado
e ex-Ministro Delfim Netto: a estrutura legal do Brasil
é perfeita, o resto é briga de interesses dos que querem privatizar os portos e dos que querem mantê-los.
A medida provisória da Presidenta Dilma veio
com um vício, que já denunciei neste plenário. Ia ser
votado no Tribunal de Contas da União um processo
que penalizava os portos privados que estavam exportando cargas de terceiros. O voto do Ministro Carreiro
estava pronto, era pela condenação e pela obrigatorie-
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dade da licitação. Recebeu uma pressão da Casa Civil
para que a matéria não entrasse em pauta. Segurou
por dois dias. No terceiro dia, sai a medida provisória
legalizando a ilegalidade. Portanto, o vício da medida
provisória é original também. Existe, depois, o vício
do Dantas, o vício dos privatistas, mas quem perde,
seguramente, com isso tudo é o País.
Não vejo nenhuma necessidade dessa parafernália. Cento e vinte e nove novos portos não vão existir.
E, seguramente, com as liberalizações pretendidas,
quebrarão todos os portos públicos, e o País ficará
sem acesso, comandado pela União, às portas de
entrada e de saída.
Será, seguramente, uma maravilha para o País
que esta medida não seja votada!
A SRª KÁTIA ABREU (Bloco/PSD – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Acabou a sessão, não é, Sr. Presidente? Não se alcançou
o quórum. Acabou a sessão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Evidentemente, não há quórum.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Edison Lobão Filho, tem a
palavra V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Aí
não vai acabar nunca a sessão, Senador! Aí não vai
acabar nunca!
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, perceba que há
novos Senadores neste plenário que chegaram aqui
agora.
Eu sugeriria à Presidência que pedisse ao autor
do requerimento de prorrogação do tempo que fizesse a defesa e o encaminhamento desse requerimento,
para que os novos Senadores pudessem se posicionar, inclusive dando presença. Percebo que, na mesa,
por exemplo, vários Senadores não deram presença,
como há vários dentro deste plenário que também não
deram presença.
É importante que o Senador Eduardo Braga possa
fazer o encaminhamento, para que, dessa forma, todos
nós possamos tomar ciência desse requerimento, a fim
de que, efetivamente, possamos marcar a presença,
ajudando a formar o quórum. Assim, poderemos votar
“sim” ou “não” ao requerimento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Sr. Presidente, tenho o interesse de que
haja um bom diálogo entre nós e creio que realmente
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ficar esticando isso de maneira artificial só prejudica
as coisas.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Estamos começando a criar impasse.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – Isso só prejudica o entendimento. Isso
não é mais possível.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Eduardo
Braga.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Por questão de bom senso, parece-me que
chegamos ao limite.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, acho que é
absolutamente necessário mais uma vez avisar aos
nossos Senadores que estão na Casa e que não estão
em plenário que nós estamos em votação nominal de
um requerimento que trata da prorrogação desta sessão, para que nós possamos continuar o debate nesta
Casa a respeito da MP que trata da questão dos portos,
a fim de que possamos dar oportunidade para que a
Câmara dos Deputados vote uma MP absolutamente
necessária para o Brasil, Sr. Presidente.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM) –
Não é uma MP necessária para o Governo, para o partido A ou para o partido B. A modernização dos portos
brasileiros, Sr. Presidente, é uma necessidade do País.
A economia brasileira necessita de um novo marco regulatório que possa assegurar novos investimentos nos portos, que possa assegurar investimentos
públicos e privados nos portos brasileiros, para que
possamos abrir, de uma vez por todas, para carga de
terceiros os investimentos nos terminais privados; para
que nós possamos estabelecer a livre concorrência;
para que se busque, portanto, a eficiência da competitividade do capital público e do capital privado nos
portos brasileiros, a fim de que nossa indústria volte
a ter competitividade, de que o custo Brasil possa cair
e de que nós possamos voltar, Sr. Presidente, a gerar empregos de qualidade, empregos na indústria, e
possamos agregar valor aos produtos agrícolas. Com
isso, poderemos, portanto, Sr. Presidente, alcançar...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, quero fazer minha última interferência.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– ...a evolução necessária da nossa economia.
Este debate, Sr. Presidente, é absolutamente necessário. Esta é uma oportunidade que os Senadores
estão tendo de votar esse requerimento, em votação
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nominal, para a prorrogação desta sessão. Esta é uma
oportunidade de o Senado debater as ideias, sejam
elas a favor ou contra. Não deve haver cerceamento
do debate. É preciso que continuemos o debate sobre a modernização dos portos, sobre a questão dos
direitos trabalhistas nos portos brasileiros.
Sr. Presidente, essa lei de conversão traz inovações quanto ao direito do trabalhador extremamente
importantes. Traz, por exemplo, uma aposentadoria
especial para aqueles que não têm comprovação de
contribuição de tempo de serviço, Sr. Presidente, e que
já tenham alcançado 60 anos de idade, assegurando,
com isso, uma aposentadoria para milhares de trabalhadores que estavam numa área cinzenta do direito
da aposentadoria.
Portanto, Sr. Presidente, quero aqui, mais uma
vez, conclamar os Srs. Senadores que estejam na
Casa que venham participar desta votação, da votação nominal que ocorre neste momento na Casa, para
que nós possamos dar, finalmente, encaminhamento
a essa matéria.
Sr. Presidente, quero aqui fazer um apelo aos
Srs. Senadores que, inclusive, estão no plenário e que
não registraram sua presença para que registrem sua
presença, para que, com sua presença, possamos fazer um debate democrático sobre a modernização dos
portos, sobre esse novo marco regulatório.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente. É a minha última
intervenção. Eu lhe prometo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – O Senador Mário Couto está com a
palavra.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) –
Sr. Presidente, peço-lhe que, em seguida, V. Exª me
conceda a palavra.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Acho que, neste momento, o Senado Federal está sendo desmoralizado
na sua questão de ordem, Sr. Presidente. Não se pode
fazer o que está acontecendo hoje, Sr. Presidente. Isso
significa desmoralizar o Congresso Nacional e, principalmente, o Senado Federal, puxando dificuldade para
o próprio Governo. Amanhã, eu não concordarei com
nenhuma proposição que o Governo colocar em pauta.
Eu estou externando aqui meu sentimento.
Eu não quero pedir permissão a V. Exª. Quero
pedir permissão para mostrar à sociedade o meu repúdio. Eu vou me retirar desta sessão agora! Eu convido a oposição para se retirar desta sessão agora,
como forma de mostrar à Nação brasileira o que está
acontecendo no Senado Federal e não pode acon-
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tecer, porque, aqui, nós representamos a sociedade
brasileira! A sociedade brasileira não pode ser desmoralizada dessa forma!
Eu estou me retirando do plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu quero comunicar à Casa...
Tem a palavra o Senador José Agripino.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero só obter
uma informação de V. Exª. Há 40 minutos, o painel está
aberto. Eu gostaria de saber de V. Exª quanto tempo
mais vamos ter de esperar.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós vamos completar o tempo de 30
minutos, que considero um prazo razoável. Nós começamos a votação às 18h45. Impreterivelmente às
19h15, nós concluiremos o processo de verificação.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, faço um reparo só, sem querer polemizar
com V. Exª: o anúncio da convocação foi feito há exatos 40 minutos, às 18 horas e 32 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Exatamente. A abertura do painel, solicitada à Secretaria-Geral da Mesa, ocorreu exatamente, Senador José Agripino, às 18h45. São 19h13,
e, portanto, daqui a dois minutos, nós encerraremos
o processo de votação nominal.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Tenho uma dúvida regimental, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra pela ordem.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Tenho uma dúvida regimental.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Presidente Renan...
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Fora
do microfone.) – A presença de V. Exª conta como voto?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Conta!
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA. Fora
do microfone.) – Conta? Mas não está no painel, ali.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Conta! O Regimento não permite que
nós votemos, mas a presença do Presidente conta
para efeito de quórum.
O SR. LOBÃO FILHO (Bloco/PMDB – MA) – Então, falta só um.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Presidente Renan...
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Com a palavra, o Senador Waldemir
Moka.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu queria
fazer um apelo importante. Se cair a sessão aqui, Sr.
Presidente, este será um argumento, na Câmara dos
Deputados, para não se votar a medida. Aí vão dizer:
“Não adianta votarmos aqui, porque, no Senado, já
caiu a sessão”. Eu acho que isso é uma coisa muito
ruim. Acho que isso vai sinalizar de forma muito... É
complicado isso. Dá-se a impressão de que nós estamos aqui...
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Completou o número de 41.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– …jogando a toalha antes da hora.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Completou!
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS) –
Nós temos de ficar aqui até o último momento!
(Soa a campainha.)
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– Isso é importante para o País.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Completou o número de 41 Senadores.
O SR. WALDEMIR MOKA (Bloco/PMDB – MS)
– E aqueles que forem contra ou a favor vão se posicionar aqui. Agora, cair a sessão por w.o. não dá, Sr.
Presidente, embora a culpa seja da falta dos Parlamentares no plenário do Senado. Temos de ficar aqui, em
vigília, para que possamos votar uma matéria dessa
importância, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente...
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– O Renan conta.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Conta para votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Para efeito de quórum, a presença do
Presidente conta, sim.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – O
Presidente conta, sim.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Conta, sim, conta. É claro que conta.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Era
isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. Para efeito de
quórum, é contada a presença, sim, do Presidente.

Maio de 2013

Nós fazemos um apelo aí aos Parlamentares
que estejam nos seus gabinetes para que possam
comparecer, pela importância que tem este momento
aqui da votação.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Vamos encerrar a votação...
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Sr. Presidente, só um esclarecimento. Parece-me que são 41 votos.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Não.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não,
não, é a presença de 41 Parlamentares.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Quarenta e um presentes.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Eu só peço a confirmação de V. Exª. Eu consulto V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não,
não. Quarenta e um é maioria. É votação...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Presença de 41, diz o Regimento. Maioria simples.
Eu vou encerrar a votação e proclamar o resultado.
O SR. EDUARDO BRAGA (Bloco/PMDB – AM)
– Há mais um voto. Espere, Presidente. Há o voto do
Senador Ivo Cassol. Aí não há mais dúvida.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Ivo Cassol.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ele não votou. O Senador Cassol não votou.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Estando presente, pode anotar o voto, Sr. Presidente.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, o painel aponta 40.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Eu havia me comprometido a encerrar
o processo de votação às 19h15.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Sim, mas a votação não é secreta...
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Nós encerramos às 19h15.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Estando presente, ele pode anunciar o voto.
O SR. RANDOLFE RODRIGUES (Bloco/PSOL
– AP) – Presidente, o painel conta 36 mais 4, 40. Portanto, não foi alcançada a verificação. Precisa de 41
no painel. O painel não conta 41.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – SIM, 36; e 04 votos NÃO.
Está, portanto, aprovado o requerimento.
Portanto, continua a sessão por mais cinco horas
e trinta minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Tal como no
caso de V. Exª, a minha presença não está no painel,
mas eu espero que ela seja considerada.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará a presença de V. Exª,
Senador Roberto Requião.
O SR. ZEZE PERRELLA (Bloco/PDT – MG) –
Presidente, eu gostaria de registrar o meu voto, porque
eu me encontrava na Casa. Cheguei por um segundo
atrasado, mas acho que não se justifica. O meu voto
é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto do Senador
Perrella.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Sr. Presidente, eu só queria confirmar o meu voto “sim”, também, porque eu estava votando aqui na hora que o senhor encerrou a votação. Eu estava fazendo a votação
quando foi encerrada. Portanto, o meu voto é “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª, Senador Cassol.
Eu concedo a palavra ao Senador Sérgio Petecão,
primeiro orador inscrito após a Ordem do Dia.
Com a palavra V. Exª.
O SR. JARBAS VACONCELOS (Bloco/PMDB –
PE) – Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Senador Jarbas Vasconcelos, com a
palavra V. Exª.
O SR. JARBAS VACONCELOS (Bloco/PMDB
– PE) – Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu
voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – A Mesa registrará o voto de V. Exª.
Senador Sérgio Petecão, com a palavra V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Presidente Renan, só para um esclarecimento.
A sessão foi prorrogada por cinco horas, é isso?
Quer dizer que eu tenho cinco horas para falar, é isso?
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros. Bloco/
PMDB – AL) – Não, V. Exª dispõe de 20 minutos, na
forma do Regimento.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na verdade,
o Brasil todo está ligado na TV Câmara, até porque
a votação de hoje é importante, em que vamos votar
a medida provisória que, com certeza, vai resolver o
problema dos portos no Brasil.
Sr. Presidente, o que me traz à tribuna na tarde e
noite de hoje é que, na semana passada, estive nesta
tribuna e procurei me defender das acusações que foram feitas contra a minha pessoa e também procurei
das que foram feitas contra os membros da oposição
do meu Estado, o Acre.
Estou falando de um panfleto que foi distribuído no Estado todo, de Assis Brasil a Cruzeiro do Sul.
Mas o que mais me chocou, Senador Perrella, foi
a ida do Ministro dos Transportes ao meu Estado, e eu,
como Vice-Presidente da Comissão de Infraestrutura,
sequer fui convidado, sequer fui comunicado. E o pior,
aquele ato da ida do Ministro serviu exatamente para
a distribuição de panfletos tentando denegrir a nossa
pessoa, tentando enganar o nosso povo.
Esse panfleto dizia que as BRs do nosso Estado,
as ruas do povo do nosso Estado e a saúde do nosso
Estado estavam um caos. E que se as BRs não são
concluídas, Presidente Renan, a culpa era do Senador
Petecão, era da Deputada Antônia Lúcia, era do Deputado Marcio Bittar e era do Deputado Flaviano Melo.
Esses foram os panfletos distribuídos em nosso Estado.
O Vice-Governador do meu Estado fez questão
de colocar, Senador Gim Argello, a sua foto estampada
no panfleto, e – o mais grave – o diretório estadual do
PT fez questão de assiná-lo, Senador Eduardo Amorim.
Eu tenho outro documento aqui, Senador Ivo
Cassol, que eu guardei, e guardei, sofrendo junto com
a minha família e junto com meus amigos, Senador
Eduardo Braga, que foi uma acusação que o diretor
de polícia do meu Estado fez contra a minha pessoa.
Registrei ocorrência na delegacia informando que
minha casa havia sido atingida por vários disparos.
No dia 19 de outubro de 2012, Senadora Kátia Abreu,
nas vésperas das eleições municipais, a minha casa
foi alvejada por alguns tiros. Não vi as pessoas que
atiraram, mas ouvi os tiros. A polícia chegou lá e encontrou os projéteis.
O policial atendeu a ocorrência da vizinha da minha casa, já que foi ela que chamou a polícia, e não
eu. A minha vizinha chamou a polícia e disse que teria visto as pessoas atirando na minha casa. O policial
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militar que foi até a minha casa, Senador Renan, me
pediu que eu registrasse uma queixa porque ele achava
aquilo muito sério, já que havia encontrado os projéteis.
Eu, junto com minha esposa, meus filhos e uma
assessora do meu gabinete, Senador Anibal Diniz,
fomos até a delegacia de polícia e lá eu registrei o
boletim. Para minha surpresa, no outro dia, o diretor
de polícia do meu Estado, o Sr. Emylson Farias da Silva, foi a minha casa com os policiais e ali foi feito um
levantamento. Segundo ele, ficou comprovado – isso
em menos de 24 horas, foi a perícia mais rápida que
já houve no mundo, segundo os agentes da Polícia
Federal, pois também registrei a ocorrência na Polícia Federal –, ele constatou que quem atirou na minha
casa fui eu mesmo. Eu atirei na minha casa.
Esse delegado disse que eu havia atirado na
minha casa, Senador Anibal. Esse delegado e o Governador Sebastião Viana têm feito de tudo, de tudo
mesmo, para me prejudicar e atrapalhar meu trabalho
como parlamentar. Não acredito que um delegado, se
não tiver a conivência do governador, tenha coragem
de entrar com uma representação contra um Senador.
Não acredito. E não acredito que um delegado de polícia possa tomar a liberdade de fazer uma representação contra um Senador sem o governador saber. Eu
não acredito. Eu não acredito. Principalmente no meu
Estado, onde tudo o que se faz, tudo, tudo, tudo, tem
de passar pela mão do Governador.
Eu esperei por isso, Senadora Kátia, angustiado, sofrendo. É difícil. Lá no meu Estado é muito difícil. Esperei. O Senador Sarney recebeu a denúncia
representando contra mim no Conselho de Ética. Ele
ficou estarrecido. Chamou-me e disse: “Petecão, está
desse jeito no Acre?”. Eu respondi: “Está desse jeito,
Presidente”. E ele...
A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Senador
Petecão, um aparte, por favor?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Só um pouquinho, Senadora Kátia. Preciso esclarecer
algumas coisas, porque vocês não imaginam o que
tenho passado naquele Estado.
Hoje, para minha alegria... E olha que eu tenho
agradecido a Deus, de ontem para cá, Senador Eduardo Braga. Deus foi muito generoso comigo. Puxa
vida! Deus foi muito generoso comigo, porque, quando
distribuíram esses panfletos, eu já estava perdendo as
esperanças, confesso a vocês. Eu dizia: “Meu Deus,
será que as coisas aqui no Acre não vão ser esclarecidas? Será?”. A Polícia Federal esteve em Rondônia,
desbaratou uma quadrilha em Rondônia, eu pensei
que, de lá, eles tinham voltado. Ê Deus generoso! Foi
muito bom comigo!
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E hoje eu recebi do Ministério Público Federal.
Eles fizeram também uma representação lá no Ministério Público Federal. E, aqui, o Procurador Eduardo
Henrique de Almeida Aguiar pediu o arquivamento da
denúncia de que atirei na minha casa. Nunca usei um
revólver na minha vida, Renan! Nunca, na minha vida,
botei um revólver na cintura! Nunca, nunca!
E só fui registrar queixa, porque os policiais militares que foram à minha casa disseram: “Petecão, isso
é muito grave. Registra essa queixa!”. O senhor tem
conhecimento disso, Senador Aníbal? “Registra essa
queixa, porque isso é muito grave.” Eu registrei e, hoje,
graças a Deus, estou aqui com a alma lavada. A alma
lavada, a alma lavada.
Agora, meus amigos, quando o Fantástico, Fantástico não, o Jornal Nacional divulgou aquela notícia
lá do meu Estado de que tinha investigado, desde 2011
– desde 2011, desde 2011! –, e que tinha prendido um
grupo de 15 pessoas, secretários, empreiteiros, vocês
não imaginam a carga que tirei das minhas costas,
porque, antigamente, tudo o que acontecia no meu
Estado era culpa do Petecão, tudo. Tudo!
Na semana passada, quando eu mostrei este
panfleto aqui e o Senador Anibal me pediu um aparte,
um aparte que virou um discurso de quase oito minutos – quem estava presidindo aqui era o Senador Ivo
Cassol –, eu pensei que ele iria me prestar solidariedade por causa dessa forma rasteira de fazer política.
Confesso, Anibal, que eu pensei que você fosse dizer que não concordava com isso, mas você não
fez isso não. Você usou da tribuna e disse aqui que o
Governo do Estado do Acre é um governo honesto, é
um governo correto, é um governo digno, é um governo incorruptível, é um governo honrado, é um governo
probo, é um governo reto, é um governo virtuoso, é um
governo verdadeiro. E eu tive que aguentar calado:
mais uma vez, o Petecão estava mentindo.
Mas, olha, aquele Jornal Nacional... Eu estava
na minha casa quando saiu aquela notícia, Senadora
Kátia Abreu. A Mafisa, minha companheira, disse: “A
verdade tarda, mas não falha”. A verdade veio à tona.
Aqueles que posavam de bons moços, de honestos,
de honestos não têm nada. É como dizia o Manoel
Machado: ernestos... Manoel Machado era uma figura lá do meu Estado, foi Deputado... Não tinham nada
de honestos, e o pior é que no meu Estado ninguém
pode falar nada.
Quantos perderam suas vidas? Porque a pessoa
perde a vida não é só quando recebe um tiro não, não
é só quando é serrada não, não é não. Quantos pequenos empresários em 2012... Chegou à minha casa
um grupo de pequenos empresários desesperados
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porque não tinham oportunidade no governo. Tiveram
que vender suas coisas, tiveram que ir embora do Estado, porque se formou um grupo, um tal de G7, e não
sobrava nada para ninguém. Não sobrava nada para
ninguém, e os pequenos tiveram que desaparecer. Os
que não desapareceram tiveram que se submeter a
situações humilhantes porque os bacanas pegavam
as obras e eles tinham que pegar aqui embaixo; só
comiam o que caía: as migalhas. Quantos eu recebi
na minha casa reclamando!
É, mas a vida tem dessas coisas. Eu tenho passado por muitas dificuldades no meu Estado. Eu, sinceramente, aqui, faço parte do Bloco, junto com o
PMDB e outros partidos, o maior Bloco que há aqui
no Senado, e tenho procurado aqui, junto com a Kátia,
minha companheira, sempre me orientando, sempre
conversando, tentando votar o que é melhor para este
País. O que for melhor para o País, nós vamos votar.
E eu, na conversa que tive com o General Fraxe
– só um pouquinho, Senador Ivo Cassol –, Diretor do
DNIT – eu fui lá, porque aquele homem me transmitiu
uma segurança tão grande quando esteve lá na Comissão de Infraestrutura –, eu disse para ele: General,
como é que o senhor se presta a ir ao meu Estado
participar de uma atividade, de um evento que serve
para distribuir panfletos contra a minha pessoa? Eu,
que tenho feito um esforço aqui, que pago um preço
no meu Estado aqui votando os projetos de interesse do Governo Federal. E ele me pediu desculpas. E
disse: “Petecão, desculpe-me; eu não sabia que isso
tinha acontecido”.
Meus amigos, eu tenho dito que... Hoje houve um
ato lá no meu Estado, um ato heroico. Eu vi alguns jornais – porque lá no Acre não há jornal; 90% dos jornais
estão a serviço do Governo; lá eu não posso falar em
rádio e é por isso é que, nas vezes em que eu posso,
eu uso a TV Senado – e aqui eu não poderia deixar
de citar alguns que, com muita dificuldade... Mas, se
não fossem eles, a situação estaria muito pior. Agora
não, agora é público.
Hoje havia 100 pessoas lá, e aqui estão os jornais do PT dizendo que a manifestação foi fraca. Foi
fraca mesmo! Havia 100 pessoas.
Antigamente, quem é que ousava pelo menos
falar que aquele pessoal era ladrão; que aquele pessoal estava nesse mar de lama que foi divulgado pelo
Jornal Nacional, que foi divulgado pela Veja? E agora
vai ser divulgado por todas as revistas, porque o povo
do Acre perdeu o medo. Isso é muito legal! Isso é bom,
gente! O povo voltou a sorrir. Hoje tinha 100 pessoas
lá em frente ao Palácio, lavando a calçada do Palácio,
com água sanitária, com detergente.
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E aqui eu quero fazer um pedido, fazer um pedido
à Presidente Dilma. Ela não pode deixar de ajudar o
Acre. O Acre não vive sem o apoio do Governo Federal. O Acre não vive sem as emendas individuais, não
vive sem as emendas de bancada, não vive, Senadora
Kátia. É impossível! Nós não temos indústrias.
O Acre não é esse paraíso que dizem, não, gente!
O Acre é um Estado pobre, mas o povo é ordeiro. Pelo
amor de Deus, não pense que no Acre só há ladrão,
não. Lá há um povo honesto, um povo trabalhador, um
povo que lutou para ser acreano. Não há só ladrão não.
Hoje nosso povo está envergonhado. Está envergonhado porque as notícias foram muito fortes.
E aqui eu queria pedir desculpas ao Brasil porque esse negócio estava entalado na minha garganta. Quando esse negócio chegou lá a Porto Velho, eu
estava no mercado, domingo, Senador Perrela, e um
vendedor de peixe me disse: “Petecão, onde é que eu
arrumo um homem de preto daquele?”. O homem de
preto a que ele se referia era o pessoal da Polícia Federal. E eu queria passar o dia todinho andando com
esse homem nas costas, hoje! Essa Polícia Federal
cumpriu um papel no nosso Estado que vocês não
têm a dimensão, gente!
É porque aqui todo mundo pousava de bom moço.
Eu lembro, lá na Comissão de Infraestrutura, quando
o Senador Jorge Viana disse que tinha um monte de
parasitas que era contra a estrada, eu pedi ao Senador Fernando Collor que ajudássemos o Senador
Jorge Viana a descobrir quem eram os parasitas. E eu
jurava que esses parasitas iam demorar a aparecer,
e quando apareceram, foi tudo de uma vez, Senador
Eduardo Braga.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Petecão, V. Exª vai me permitir um aparte? Eu gostaria
que a Mesa também adotasse o tempo para a gente
poder democratizar o debate aqui no Senado.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– Mas o senhor está cuidando do meu tempo ou de
quando o senhor for falar?
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Não, eu
acho que tem que haver um tempo limite para todos
aqui, que a gente tem que cumprir.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Eu vou conceder um aparte para o Senador Ivo Cassol.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Senador
Petecão, eu quero...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador, eu peço licença ao Senador
Petecão, porque foi solicitado à Mesa para marcar o
tempo. O tempo está marcado, falta só registrar no
painel. Ele começou a falar, segundo o registro aqui,
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às 19h20min, portanto, há 25 minutos. Então, ele tem
tempo. Nós vamos marcar. Fique à vontade.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Senadora Vanessa, no meu discurso passado, eu dei
um aparte para o Senador Anibal e ele falou oito minutos no meu discurso, e eu não reclamei.
O Sr. Anibal Diniz. (Bloco/PT – AC) – Eu não
tenho problema em que o Senador Petecão fale usando o tempo que precisar para falar, mas eu gostaria
depois de usar um tempo igual também, para poder
fazer o contraponto.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Concedo um aparte ao Senador Ivo Cassol. Depois
eu lhe concedo.
O Sr. Ivo Cassol (Bloco/PP – RO) – Quero aqui
ser solidário ao Senador Petecão pela angústia. Eu
quero dizer, Senador, que eu passei oito anos no governo do Estado de Rondônia e quem mais me criou
problema, no meu Estado, com denúncias vazias, até
aqui na tribuna desta Casa, foi a ex-Senadora Fátima
Cleide, chamando-me de tudo quanto é nome. E ao
mesmo tempo, quando o Ministério Público, a Polícia
Federal resolveu investigar o PT do meu Estado, colocaram seis secretários na cadeia; seis secretários,
numa pancada só, foram para a cadeia! O pessoal
que comandava a Prefeitura de Porto Velho, não por
questão de nada .... Eu não quero aqui comparar com
a questão do Acre, porque eu não a conheço, estou
distante. Estou ouvindo V. Exª, mas, ao mesmo tempo,
só estou colocando aqui o que eu vivi e convivi dentro
do Estado de Rondônia. Até que enfim, no final do ano
passado, depois de praticamente oito anos de mandato
na Prefeitura de Porto Velho, com o Prefeito Roberto
Sobrinho, foram presos seis secretários; e, depois, neste
ano, também foi preso o prefeito. Então, infelizmente,
a gente vê isso com tristeza. Mas eu quero dizer para
você, Senador Petecão, que, nos nossos Estados da
Região Amazônica, não podemos admitir que só haja
desonestos e corruptos. Há pessoas sérias, íntegras
e honestas. Em todo o País onde há o ser humano, há
o dinheiro, há qualquer coisa, acontece.... Onde há o
poder, infelizmente, acontecem essas situações. Mas
eu só queria colocar aqui que, infelizmente, no meu
Estado não foi diferente. Aconteceu isso com a prefeitura e, com relação a tudo aquilo que eu passei lá
atrás, foi feito justiça; vieram à tona as irregularidades,
os desvios de dinheiro público que aconteceram na
administração do Prefeito Roberto Sobrinho em Porto
Velho. Eu só quis ser solidário a V. Exª.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Eu agradeço o aparte, e concedo um aparte à Senadora Kátia Abreu.
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A Srª Kátia Abreu (Bloco/PSD – TO) – Senador
Petecão, eu gostaria, em primeiro lugar, de me solidarizar com V. Exª que é aqui um colega, mas, acima de
tudo, um amigo. Uma amizade bastante profícua nós
construímos aqui no Senado. E sabe da admiração que
tenho por V. Exª, pela sua humildade, pela sua história,
que eu ouvi longamente me contar, contar como fez
para chegar até aqui: com muita luta, com apoio popular extremo; mesmo não tendo cúpulas partidárias,
forças políticas individuais, teve o apoio popular para
chegar até aqui. E hoje já está apontando nas pesquisas eleitorais – e isso, realmente, deve incomodar os
seus adversários – como candidato a Governador do
Acre, nas próximas eleições. A Justiça pode até tardar,
mas não falta, Senador Petecão. O Ministério Público
Federal deu-lhe a resposta arquivando um processo
por calúnia e difamação. Acho que esse é o processo
seguinte que você deve empreitar. Falo daqueles que
disseram que você deu os tiros na sua própria casa.
Isso pode dar resultado, não pela indenização financeira, mas pela indenização moral, para mostrar ao
Acre quem de fato você é e quem são aqueles que o
perseguem. Quero que você saiba que pode contar
com o seu Partido, com o seu Partido inteiro, mas especialmente com a sua amiga, Senadora Kátia Abreu,
que estará ao seu lado, acima de tudo, para qualquer
coisa que você precisar, para que possamos ir a todas
as instâncias que o Direito nos permite e que o nosso
direito permite, e buscar justiça para o que estão fazendo com você. Quantos jornais você traz para que eu
veja as denúncias? Falam até de estradas, de BRs, que
não ocorreram porque o Petecão não deixou. O Acre
precisa saber que, apesar de o Petecão ser oposição
ao PT de lá, aqui em Brasília, tem votado sistematicamente nos projetos de interesse do País, que não faz
charme, que não faz carinha feia. Ao contrário, vota
em tudo o que é bom para o Brasil, como fez agora. O
Governo ganhou aqui por um voto. Talvez esse voto
tenha sido o do Senador Petecão, ao contrário de muitos que foram eleitos pela Base e que não estão aqui
hoje. O Senador Petecão estava aqui presente e me
disse: “Vamos votar com o Governo porque essa medida provisória é importante, Kátia.” E votou, foi o voto
da vitória. Então, gostaria que pudessem respeitá-lo,
que pudessem tratar com gratidão o que ele tem feito
aqui pelo Governo durante todo esse período. Tenho
certeza de que você vai ter muito sucesso, de que as
pessoas estarão ao seu lado, como os seus colegas.
O povo do Acre também vai lhe dar esse presente em
2014, se Deus quiser.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Obrigado, Kátia.
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Aproveito aqui a presença do Senador Eduardo
Amorim, de Sergipe. Queria aqui chamar-lhe a atenção e fazer uma observação. O furacão que estava no
Acre ia em direção à sua terra. Uma das pérolas que
nós catamos aqui... Num primeiro momento, disseram
que era um gibi de denúncias, mas, se juntarmos, dará
mais do que uma enciclopédia Barsa, umas duas.
E aqui, Senador Eduardo Amorim, o senhor vai ver
como o Governador não sabia de nada, não viu nada.
Está aqui.
Governador: Salomão, tudo bem?
Salomão: Bom dia, Governador. Tudo bem?
Governador: Tudo bem. Tudo bem? Como estão as coisas por aí?
Salomão: Tá (sic) bem.
[Tem aqui um sic, a Polícia Federal não põe tudo.]
(Soa a campainha.)
Governador: Eu to (sic) de folga, tirei... treze
dias de folga to (sic) voltando quarta, aí to (sic)
em Sergipe, [lá na sua terra] estava conversando com o Governador aqui, eles tem uma
coisa muito interessante que é o banco do Estado deles... [Tem muito dinheiro lá, não tem?]
Salomão: Hã.
Governador: Eles emprestam dinheiro como a
gente queria, sem garantia da obra, sem necessitar daquelas amarras do Banco do Brasil,
do Basa e da Caixa Econômica, lembra? Que
a gente vinha tratando?
Salomão: Lembro... Pô, governador, se o senhor conseguir, o senhor dá outro ritmo...
Governador: Então, eu já falei com o Secretário da Fazenda aqui e aí, eu... Segunda-feira [tem uns pontinhos aqui] ... e o Leandro
conversem com... [aqui pontinhos] vão com o
Mancio, que aí ele vai ligar pra ele, eu já foi
fazer a mediação dos dois... Para vocês virem
aqui para tratar da operação de crédito com
ele, o secretário da Fazenda e a presidente
do banco, pra ver quais são... qual o modelo,
mas via Federação das Indústrias. Mediando
tudo, indicando, pode ser?
Salomão: Pode, Governador.
Governador: Com a Secretaria da Fazenda
atestando o contrato, tudo.
Aí, segue um trecho inaudível. Tem algumas coisas que a Polícia Federal não pode dizer. Esse inaudível,
acho, é porque eles não podem dizer, porque a informação que eu tenho é que as escutas do Governador
foram para outro fórum, que é o Supremo.
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Salomão: Governador, se o senhor vai fazer
(inaudível)...
(Soa a campainha.)
Se o pessoal não tá com carteira de obra e
sem capital de giro, eu sei por que eu passei
por... para todo mundo.
Governador: É, então, exatamente...
Salomão: Aí vai dar outro ritmo a essas obras,
capacidade os caras têm, mas... sem capital...
Isto aqui é um negócio tão grande, tão sujo e tão
nojento que nem vale a pena ler.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco/PSC – SE) – Senador Petecão...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
É só para dizer o perigo em que está o seu Estado,
porque esse furacão estava em direção ao Sergipe.
Concedo-lhe um aparte.
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco/PSC – SE) –
Senador Petecão, um jornalista e radialista chamado
Gilmar Carvalho, grande amigo, conhecido por todos
nós, sergipanos, tem diariamente noticiado esse fato
e chamado a atenção da atenção da população sergipana. O Banese é um dos poucos patrimônios, se
não a segunda empresa que resta ao Estado de Sergipe. Todas as outras empresas foram vendidas, foram
privatizadas. É um dos quatro bancos estaduais que
ainda persistem e sobrevivem no Brasil. Então, é um
patrimônio do povo sergipano, fruto do trabalho do
povo sergipano, que, graças a Deus, graças à proteção divina, nos ajudou a salvar-nos dessas mazelas
com certeza. Mas quero reforçar que, lá em Sergipe,
um jornalista e radialista renomado, conhecido por todos nós, tem diariamente denunciado esse fato, que
precisa também, em Sergipe, ser apurado.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Amorim (Bloco/PSC – SE) –
Que história é essa de emprestar sem garantia, sem
nenhum fundo, sem nenhuma garantia real o dinheiro
do povo sergipano?!
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Eu agradeço, Senador.
Eu aproveitei a oportunidade em que o senhor
estava no plenário só para ver o tamanho da questão.
Se eu tivesse dito isso antes, gente, eu teria sido
linchado no meu Estado, porque as redes de TV estão
todas na mão do governo, a maioria dos jornais também, com exceção de alguns blogueiros, de alguns
que chamo até de malucos que insistem em não se
curvar, como Altino Machado, que tem sido um guerreiro; o Luiz Calixto, por meio de seu blog; o AC24h,
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site muito acessado e outros pequenos. Esses é que
têm feito o enfrentamento.
A verdade é que, graças a Deus...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– Não gosto de desejar mal a ninguém. Quando
vim para cá, (Fora do microfone.) alguns amigos
me disseram: “Petecão, pense nas famílias, nas
pessoas que estão lá”. E eu penso. Eu acredito que
não é bom tripudiar sobre isso. É uma situação que
ninguém deseja para ninguém. Só que essas pessoas também não pensaram que, quando estavam
acabando com aqueles pequenos empresários, que
ficaram em situação difícil, sem ter oportunidade no
Estado, aqueles que ousaram contrapor o governo,
que perderam o emprego...
Então, meus irmãos, eu sei que o Acre está um
barril de pólvora. Com certeza, vou pagar muito caro
por conta deste discurso. Não tenho dúvida disso, mas,
hoje, eu digo a vocês que estou falando aqui com a
alma lavada, porque tudo que eu falava antes de isso
acontecer era “armação do Petecão”, é “o Petecão que
é contra o desenvolvimento do Estado”, é “o Petecão
que é contra o Estado do Acre”, é “o Senador que se
elegeu e atrasou o Estado”.
Então, meus irmãos, vocês desculpem esse desabafo, porque nós estamos diante do maior escândalo
que já houve no meu Estado. Foi dinheiro da saúde
pelo ralo, foi dinheiro das estradas... E o pior...
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Senador
Petecão, eu gostaria de saber se vou ter direito a um
aparte nesse discurso.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – E o pior,
Senador Romero Jucá, é que o Estado está todo endividado. Nós devemos mais de R$2 bilhões. Esse tal de
Ruas do Povo veio agora nas eleições, para eleger o
atual prefeito. Se vocês virem, está aqui: as empresas
cujos donos estão na cadeia foram todas empresas
que contribuíram para a campanha do governador, que
contribuíram para a campanha do prefeito. Não sou eu
que estou dizendo, não; é o TRE que está dizendo; é
a Veja que está dizendo agora, porque, agora, meu
amigo, saiu...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Concedo um aparte ao Senador Anibal.
Desculpe, Senador.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Petecão, V. Exª acaba de
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conceder um aparte, mas só queria comunicar que V.
Exª já teve 10 minutos a mais.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Mas eu
poderia dar dois minutos para o Senador?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente, mas que façamos isso.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Até
porque eu, como democrata, e lá no Acre...
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Aníbal, V. Exª terá a reciprocidade no tempo.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Se o tempo do Senador Petecão acabou, eu gostaria de usar
o art. 14 e fazer uma réplica, por favor.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Eu estou lhe concedendo um aparte. O senhor vai fazer um
discurso ou um aparte?
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Não tem
mais tempo; são 30 segundos e acabou.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pode fazer; a Mesa concede o tempo
para que V. Exª faça o aparte.
O Sr. Anibal Diniz (Bloco/PT – AC) – Eu prefiro
utilizar o art. 14, já que o tempo dele acabou, para eu
poder fazer um posicionamento.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (PSD – AC) – Então, meus amigos, eu agradeço. Peço desculpas se
me exaltei. Vocês não imaginam os dias que passei
angustiado, esperando esta oportunidade. Eu sabia,
Deus é generoso. Eu sabia que Ele não ia faltar. Agora, eu não sabia que Ele ia vir com tanta velocidade.
Mais uma vez, obrigado, meu Deus, e obrigado,
Presidente, pelo espaço.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DO SR. SENADOR SÉRGIO PETECÃO
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PMDB – PR.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, tenho a impressão de que estou sendo, por
ser da oposição ao Governo do meu Estado, o Acre,
vítima de perseguição política. Inclusive, sem o direito
de me manifestar. Em razão dos seguintes fatos:
Primeiramente, só disponho desta Tribuna do Senado Federal, pois, no meu Estado não tenho espaço
algum nos meios de comunicação.
Tive a oportunidade de relatar nesta Tribuna um
importante episódio ocorrido na noite do dia 19 de outubro sobre disparos de arma de fogo que atingiram
minha residência.
Em uma nítida tentativa de intimidar e prejudicar meu trabalho de oposição, a Polícia Civil do Acre
promoveu uma investigação. Nesta malfadada investigação, subverteu-se a ordem dos fatos, fazendo com
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que minha família e eu fôssemos tidos como culpados.
Em vez de sermos a vítima dos tiros passamos a ser
acusados de denunciação caluniosa.
A investigação deturpada da Polícia Civil resultou em duas Representações contra a minha pessoa:
uma no Senado Federal e outra no Supremo Tribunal
Federal, onde ambas foram arquivadas liminarmente.
Outro caso muito estranho foram os Panfletos
orquestrados pelo governador, vice-governador e pelo
diretório estadual do PT/AC.
– Tentativa clara de desmoralizar a minha pessoa diante à população, sob o argumento de
que eu era contra a BR-364, a construção das
ruas, e de que a saúde do Estado estava precária por minha culpa.
Agradecer a Deus pela certeza de que o escândalo do PT no Acre viria à tona a qualquer momento.
– Para boa parte povo acreano isso não foi
nenhuma surpresa.
Muitos que foram contra o governo do Acre morreram. Entretanto, não morreram de tiro ou de algo
neste sentido. Morreram de outra forma.
– Se fossem empresários, estavam fadados a
“quebrar” em um prazo de trinta dias; se fosse
servidor, estava sujeitos a demissão e a passar
por uma verdadeira desmoralização pública.
Todos os meios de comunicação do Acre são
controlados pelo governo, com raríssimas exceções,
é o caso do competente jornalista Altino Machado, Roberto Vaz, Luiz Calixto e demais blogueiros que não
aceitam a falácia do governo.
Pedir para constar nos anais do Senado Federal
a matéria veiculada da página da Revista Veja na internet, sob o título: “Tião Viana avisou suspeitos sobre
crédito ‘sem amarras’”.
Apresentar degravações interceptadas pela PF
que mostram a relação do governador Tião Viana com
os membros da quadrilha.
Sergipe? Estado sortudo
Fazer saudação ao Senador Eduardo Amorim
(PSC/SE). O furacão estava direcionado ao Estado
de Sergipe.
– O governador havia encontrado mecanismo de
tirar dinheiro do Estado sem que os empresários
dessem garantia alguma.
– A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES estariam “fora” por que eles haviam
encontrado “meio” melhor de surripiar e fazer
desvio de verba pública.

Maio de 2013

Pedir à Presidente Dilma Rousseff que não abandone o Acre. O Acre não pode viver sem os repasses
das emendas e dos convênios.
Antes de a Presidente mandar novos recursos
ao Estado do Acre, será necessário realizar uma faxina antes.
Da forma que está, o Governo Federal estará
colocando dinheiro no ralo.
O Estado está todo endividado.
Hoje o Acre deve mais de R$ 2 bilhões, de dívida consolidada.
Todos os envolvidos no inquérito e citados pela
Polícia Federal são doadores de campanha do governo do Jorge, Tião e Marcus Alexandre.
O crime organizado não acabou do Acre, ele
apenas se sofisticou.
– É uma enorme balela acreditar que o crime
organizado em meu Estado acabou.
– Eles estavam tão organizados que nunca vimos
tamanha ousadia no meu Estado.
– Só dos seis contratos foram desviados mais
de R$ 4 milhões.
A Polícia Federal no meu estado estão sendo
vistos como verdadeiros heróis.
A população está indo para frente da sede da polícia com cartazes agradecendo a ação na operação G7.
Ouvi um depoimento de um senhor no mercado
dizendo que queria encontrar um “Homem de Preto”,
se referindo ao policial federal, que ele queria passar
o restante do domingo carregando ele nos ombros.
Em Tarauacá, de 100% das ruas que foram pagas, apenas 25% foram executadas.
– Na verdade a Prefeita Marilete não perdeu a
eleição, eles compraram a eleição.
– É muito importante que a Justiça Eleitoral olhasse para isso.
Honesto, Correto, Digno, Incorruptível, Honrado,
Probo, Reto, Virtuoso, Verdadeiro.
Como dizia o Deputado Manoel Machado, nada
de honesto e sim Ernesto.
Muito obrigado!
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
SENADOR SÉRGIO PETECÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210, inciso I, §
2º, do Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Sérgio Petecão, o
Sr. Renan Calheiros, Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pela Srª
Vanessa Grazziotin.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pela ordem. Apenas para...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu estou com a palavra.
(Interrupção do som.)
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, Srª Presidente.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por favor, eu tenho direito à palavra pelo art. 14.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PMDB – RR) – Srª
Presidente, pela ordem, apenas para registrar o meu
voto “sim” ao requerimento nominal que houve há algum tempo. Eu queria que a Ata registrasse o meu voto.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Srª Presidente, é de forma bem rápida.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – A Ata registrará o voto de V. Exª,
Senador Romero Jucá.
Senador Eduardo Lopes.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, de
forma bem rápida, é só para pedir que, como foi feita
a leitura, antes da Ordem do Dia, do requerimento de
votação de urgência que veio aprovado pela Comissão
de Educação, fosse este requerimento votado nesta
sessão. Trata-se do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado nº 402, de 2005.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Eu não me lembro de ter lido, mas a
Secretaria da Mesa fará a verificação.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Foi lido antes da Ordem do Dia. A minha solicitação é,
pois, só no sentido de votar o requerimento.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. Se for lido, nós encaminharemos sem problema nenhum.
Senador Anibal, V. Exª pede a palavra pela ordem?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu quero exercer o meu direito de resposta, de acordo com
o art. 14.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pelo disposto no art. 14, “o Senador
poderá fazer uso”...
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Citou o
meu nome duas vezes.

Quarta-feira 15

25869

A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – “... da palavra: para explicação pessoal, em qualquer fase da sessão, por cinco minutos, se
nominalmente citado na ocasião”.
V. Exª tem direito ao art. 14 e está devidamente
inscrito.
Eu só gostaria, como fez o Senador Romero
Jucá, de pedir que conste em ata o meu voto favorável ao requerimento, de acordo com a deliberação e a
orientação do meu Líder, que aqui está ao meu lado,
a Liderança do PCdoB.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. Fora
do microfone.) – Pela ordem, Srª Presidente!
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Liga o som, Senador.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu gostaria
que esse meu humilde discurso, essa minha humilde
fala ficasse registrada nos Anais do Senado, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Sem dúvida, o pronunciamento de
V. Exª está devidamente registrado, como todos os
pronunciamentos de todas as Srªs. e Srs. Senadores.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 430, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 40, §1º, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a necessária
autorização para participar, como representante a serviço do Senado Federal, do II Workshop de Engenharia
de Petróleo, a ser realizado no Centro de Convenções
Raymundo Asfora, em Campina Grande-PB, conforme
convite que remeto anexo.
Na oportunidade, comunico Vossa Excelência
que me ausentarei dos trabalhos desta Casa no dia 15
de maio do ano em curso, para o desempenho dessa
representação.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. – Senador Cássio Cunha Lima.
OFÍCIO Nº 105/R/GR/UFCG
Campina Grande, 8 de maio de 2013
Assunto: Convite proferir palestra no II Workshop de
Engenharia de Petróleo.
Prezado Presidente,
1. Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, solicitamos a liberação do Senador Cassio

25870

Quarta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Rodrigues da Cunha Lima para que o mesmo possa
participar, como conferencista principal, do II Workshop
de Engenharia de Petróleo, no dia 15 de maio de 2013,
às 9h30min, no auditório do Centro de Convenções
Raymundo Asfora, em Campina Grande-PB, abordando o tema Royalties do Petróleo.
2. O evento acima citado tem como tema central
“Exploração e Produção de Petróleo”, estando estimada
a participação de cerca de mil pessoas, entre alunos
de graduação e de pós-graduação, além de professores e outros profissionais envolvidos diretamente nesta
área e em outras afins.
3. Na certeza de contar com a melhor acolhida
de Vossa Excelência, apresentamos, antecipadamente, nossos agradecimentos, ao tempo em que
nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Atenciosamente, –

OFÍCIO Nº 49/R/GR/UFCG
Campina Grande, 2 de abril de 2013
Assunto: Convite proferir palestra no II Workshop de
Engenharia de Petróleo
Prezado Senador,
1. Ao tempo em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos convidá-lo para participar, como conferencista principal, do II Workshop de Engenharia de
Petróleo, no dia 15 de maio de 2013, às 9h30min, no
auditório do Centro de Convenções Raymundo Asfora,
em Campina Grande-PB, abordando o tema “Royalties do Petróleo”.
2. O evento acima citado terá como tema central
“Exploração e Produção de Petróleo”, estando estimada
a participação de cerca de mil pessoas, entre alunos
de graduação e de pós-graduação, além de professores e outros profissionais envolvidos diretamente nesta
área e em outras afins.
3. Contando com a participação de Vossa Excelência neste evento, que vem se consolidando como
um dos mais importantes da área de Engenharia de
Petróleo no país, guardamos resposta ao convite que
ora fazemos.
Atenciosamente, – José Edilson de Amorim,
Reitor.
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OF. Nº 266/2013-PRESID
Brasília, 14 de maio de 2013
Magnífico Reitor,
Nos termos do convite formulado através do Ofício
nº 105/R/GR/UFCG, datado de 8-5-2013, comunico-lhe
que indiquei o Excelentíssimo Senhor Senador Cássio
Cunha Lima, para representar o Senado Federal no II
Workshop de Engenharia de Petróleo, a ser realizado
no Centro de Convenções Raymundo Asfora, na cidade
de Campina Grande-PB, no dia 15 de maio de 2013.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente do Senado Federal.
Brasília, 14 de maio de 2013
• CÓPIA DO OF. Nº 266/2013-PRESID
• ORIGEM: Presidência do Senado
Encaminho a Vossa Senhoria, em anexo, para
conhecimento e adoção das providências cabíveis,
cópia do OF. Nº 266/2013-PRESID, mediante o qual
o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado, Senador RENAN CALHEIROS, indicou o Excelentíssimo
Senhor Senador CÁSSIO CUNHA LIMA, para representar o Senado Federal no II Workshop de Engenharia
de Petróleo, a ser realizado no Centro de Convenções
Raymundo Asfora, na cidade de Campina Grande-PB,
no dia 15 de maio de 2013. – Luiz Fernando Bandeira
de Mello, Chefe de Gabinete.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – O requerimento que acaba de ser lido
será votado oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Antes de passar a palavra a V. Exª,
Senador Anibal, pelo art. 14, a Presidência designa,
como membros titulares, o Senador Walter Pinheiro,
em substituição ao Senador Rodrigo Rollemberg; e o
Senador José Pimentel, em substituição ao Senador
Inácio Arruda; e, como membros suplentes, os Senadores Anibal Diniz, Ana Rita, Lídice da Mata e Inácio
Arruda, em substituição, respectivamente, aos Senadores Eduardo Lopes, Randolfe Rodrigues, Walter Pinheiro e Zeze Perrella, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
613, de 2013, conforme Ofício nº 81, de 2013, da Liderança do Bloco de Apoio ao Governo.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Em votação o Requerimento nº 430,
de 2013, do Senhor Cássio Cunha Lima, que requer
licença, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno, para ausentar-se dos trabalhos da Cãsa, no dia
15 de maio de 2013, a fim de representar o Senado
Federal no II Workshop de Engenharia de Petróleo, a
ser realizado na cidade de Campina Grande, Estado
da Paraíba.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Em sessões anteriores foram lidos
os Requerimentos nºs 738 e 1.096, de 2012, e 152
e 405, de 2013, do Senador João Capiberibe e outros
Srs. Senadores, que solicitam a realização de Sessão
Especial destinada a homenagear o centenário de nas-
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cimento do político e guerrilheiro Carlos Marighela, a
realizar-se no dia 8 de julho de 2013.
Votação, em globo, dos Requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovados.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Senador Eduardo Lopes, que se
encontra em plenário, o requerimento que V. Exª solicitou já foi votado no plenário. Logo que se encerrou
a Ordem do Dia, ele...
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Foi lido e votado?
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Foi lido antes e votado depois.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Ok. Agradeço, então.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente.
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Eu passo a palavra agora, pelo art. 14 do nosso
Regimento Interno, ao Senador Anibal Diniz, por cinco minutos.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Presidenta Vanessa Grazziotin.
Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Senador Sérgio Petecão gosta muito de fazer o gênero
vítima. Contudo, eu posso dizer ao povo do Acre, que
nos assiste pela TV Senado, o seguinte: quem não
te conhece que te compre, Senador Sérgio Petecão.
Senador Sérgio Petecão, nenhum inocente chega
ao Senado Federal; nenhum ingênuo chega ao Senado Federal. V. Exª não é uma pessoa ingênua. V. Exª é
uma pessoa muita esperta, que aprendeu muito bem
as lições da política e sabe muito bem fazer o papel
de vítima quando lhe convém. Não é à toa que teve o
aparte tão bem fundamentado da Senadora Kátia Abreu.
V. Exª perguntou se eu tinha conhecimento do
fato de sua casa ter sido alvejada por tiros. Quando V.
Exª fez essa denúncia, o próprio Diretor de Polícia Civil
se encarregou de fazer essa investigação, levando a
política técnica, que não detectou nenhum vestígio de
qualquer bala, de qualquer projétil que tenha atingido
sua casa. Essa, tecnicamente, foi a resposta. Se houve
algum tipo de situação, isso não foi verificado pela polícia
técnica no momento. E foi isso que foi tornado público
pelo Diretor-Geral de Polícia Civil, Dr. Emylson Farias.
Agora, dizer que V. Exª atirou em sua casa, isso
não aconteceu, de boca e nem por nada escrito a partir da perícia técnica feita pelo exame de balística. O
que foi dito pelo Diretor-Geral de Polícia Civil foi que
não houve alvejamento da sua casa. Eu disse aqui,
no plenário, que, se houvesse qualquer tipo de alvejamento à casa de um Senador da República, a própria
República estaria sendo atacada e, certamente, seria
obrigação de todos nós, Senadores, prestar solidariedade. Só que isso não restou comprovado.
V. Exª, Senador Petecão, também disse que o
ato realizado com a presença do Ministro dos Transportes e do Diretor-Geral do DNIT no Acre foi para a
distribuição de panfletos contra V. Exª.
Ora, tenha santa paciência! Nós temos a maior
responsabilidade com o Governo do Acre e com a
conclusão de uma obra que é um sonho de todos os
acreanos. Utilizar uma solenidade, com a presença do
Ministro dos Transportes, com a presença do Diretor-Geral do DNIT, para distribuir panfletos? Tenha santa
paciência! A gente tem muito mais com que se ocupar
na política para governar o Acre!
Outra questão. Essa Operação G7, que foi tornada pública na última sexta-feira, com prisões de
empresários e de integrantes do Governo, teve uma
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resposta firme do Governador. O Governador deixou
clara a sua posição de que quer a Polícia Judiciária
chegando às conclusões que forem necessárias. Se
tiver pessoas culpadas, se tiver pessoas que restem
culpadas nessa investigação, é claro que serão tomadas as devidas providências.
Agora, num Estado democrático de direito, todos
têm direito a fazer a sua defesa. Essas pessoas foram
presas e não tiveram sequer direito a habeas corpus.
Elas ainda estão detidas porque sequer tiveram o direito
de apresentar habeas corpus. Mas a ação da Polícia
Federal teve o respeito e o apoio do Governador Tião
Viana. Portanto, não temos nada a temer com o que
está sendo investigado. Todos aqueles que porventura tenham praticado algum ato que não condiz com o
exercício público, com o exercício da função pública,
terão de responder pelos seus atos. E isso é natural.
Todos que estão à frente de um governo podem, eventualmente, se deparar com uma crise isolada, com uma
situação sobre a qual tenham que dar uma resposta,
e isso está acontecendo hoje no Governo do Acre.
Agora, o Senador Sérgio Petecão se sente muito
feliz em tripudiar sobre essas pessoas, em tripudiar sobre os empresários do Acre, como se o fato de terem
pegado essas escutas telefônicas feitas desde abril
do ano passado pela Polícia Federal, como se o fato
de pegar diálogos isolados, em situações específicas,
fosse o suficiente para condenar as pessoas.
O Senador Sérgio Petecão está muito enganado
ao tentar nivelar todos pelos seus padrões. O Senador Sérgio Petecão fala como se fosse uma pessoa
inquestionável, mas ele sabe que apresentou declarações falsas...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ...quando foi candidato ao Senado. Ele sabe que a sua declaração de renda restou fraudada, escondendo bens
que possui. Para se mostrar pobrezinho, ele esconde
declaração de renda, esconde fazenda, esconde loteria que lhe pertence. Isso é fruto também de processo
que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal,
e ele passa aqui como se fosse inocente. Então, para
apontar as falhas dos outros é preciso dar o exemplo,
e o Senador Sérgio Petecão não é exemplo.
As falhas que estão sendo investigadas no Governo do Acre – podem ter certeza – serão, sim, de
acordo com as apurações e, se houver condenações
pela Justiça a partir dos fatos consumados, todas as
pessoas serão devidamente punidas. Mas o que nós
temos no Acre... Nós não vamos nos sentir acuados
de fazer o bom debate porque nós sabemos o que era
o Acre há 14 anos e sabemos o que é o Acre hoje. O
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povo do Acre sabe o que era o Acre há 14 anos e o que
é o Acre hoje, sabe que o Estado democrático de direito foi ameaçado no Acre, foi aviltado, e que foi graças
ao Governo da Frente Popular, com Jorge Viana, com
Binho, com Tião Viana, que o Estado democrático de
direito foi restituído no Acre. E esse passado, de triste
memória, nós não queremos que volte.
As eleições acontecem de quatro em quatro anos,
e o povo do Acre não está se levantando agora, não,
pois o povo do Acre sempre foi um povo altivo, sempre
foi um povo que deu resposta muito positiva nas eleições, elegendo alguns e derrotando outros, e sempre
fez escolhas muito sábias.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Eu,
particularmente, não tenho nenhuma dúvida de que o
povo do Acre foi sábio ao escolher Tião Viana Governador, ao escolher Jorge Viana Senador e ao escolher
Petecão Senador, porque viu nessa forma de escolha
uma maneira de manter o equilíbrio no Acre. Eu não
condeno a decisão do povo. Acho que a decisão do
povo é sempre uma decisão falha. Agora, nós estamos
diante de uma investigação que não pode ser politizada,
que não pode ser “eleitoralizada”. É uma investigação
que tem de ser feita dentro dos rigores técnicos, e os
culpados que forem encontrados têm de se ver com
a Justiça. Mas não podemos, de maneira nenhuma,
aceitar que as pessoas sejam previamente julgadas e
condenadas, que as famílias sejam expostas da forma como estão sendo expostas sem que o direito de
defesa dessas pessoas sequer seja exercido.
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Então,
nesse sentido, eu vou me pronunciar com muito mais
tempo e com muito mais paciência para pontuar cada
um dos passos que têm sido dados desde que essa
operação foi tornada pública, porque foi uma surpresa
para todos. Foi uma surpresa para o Governo do Estado, mas foi uma surpresa também para o Ministério
Público, que foi informado de que a investigação estava
sendo feita pelos meios de comunicação, simplesmente
porque as pessoas foram sendo presas de um momento para outro. Mas vou me pronunciar a esse respeito.
Quero deixar claro que o Senador Petecão, que
se faz de vítima aqui, sabe perfeitamente que esse
teatro que ele faz aqui, nesta tribuna, não é um teatro
que engana também o povo do Acre, porque o povo
do Acre sabe da esperteza dele, da ardilosidade dele
e da forma como ele faz política com ódio, tentando
destruir, tentando impedir que as coisas boas...
(Interrupção do som.)
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O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Por mais,
Srª Presidenta, que o Senador Petecão tente passar a
ideia de que está sempre ajudando, não é essa a verdade. A verdade é que ele tem criado dificuldades. A
verdade é que ele tem espalhado picuinhas, dizendo,
por exemplo, que no Acre não se fez campanha para
a Presidenta Dilma, quando, na realidade, quem se
colocou frontalmente contrário ao projeto foi o próprio
Senador Petecão, juntamente com outros partidos da
oposição, para impedir que a gente tivesse uma boa
votação no Acre.
Então, essas inverdades todas que o Senador
Sérgio Petecão insiste em afirmar aqui no Senado terão o momento certo para serem desmontadas.
Hoje é o dia de o Senador Sérgio Petecão tripudiar sobre o nosso Governo, mas o tempo é o senhor
da razão e vai mostrar que a verdade precisa...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... de
tempo para se apresentar à luz.
Neste momento, ele está usando de toda a sua
prepotência, da sua arrogância, da sua falsa simplicidade, que, na realidade, é uma arrogância, para tripudiar sobre famílias e sobre pessoas de bem que estão
sendo arroladas entre outras que têm culpa, sim, e que
a Polícia Federal há de identificar, que a Justiça há de
identificar. Ele não pode colocar todos na vala comum,
porque o Acre é um Estado gerido por pessoas sérias,
o Governador é uma pessoa séria e, certamente, vai,
com toda seriedade, conduzir essa situação.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Anibal, a Mesa só informa
a V. Exª...
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC. Fora
do microfone.) – Srª Presidente, pela ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Já concederei a palavra, pela ordem, a V. Exª.
Apenas, Senador Anibal, para que V. Exª não
diga que a Mesa está sendo parcial, V. Exª teve muito
mais que o dobro do tempo regimental para fazer uso
da palavra pelo art. 14.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC)
– Eu também gostaria de citar o art. 14, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pedir a palavra pelo art. 14?
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC) –
Eu lhe prometo que não vou usar o tempo do Senador
Anibal. É apenas para que eu possa repor a verdade.
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A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Petecão, deixe eu dar uma
lida no art. 14:
O Senador poderá fazer uso da palavra: (...)
VIII – para explicação pessoal, em qualquer
fase da sessão, por cinco minutos, se nominalmente citado na ocasião, para esclarecimento
de ato ou fato que lhe tenha sido atribuído em
discurso ou aparte, não sendo a palavra dada,
com essa finalidade, a mais de dois oradores
na mesma sessão(...)
Portanto, a Mesa concederá a V. Exª um direito
que é seu e V. Exª será o último orador a falar, pelo
menos nesta sessão, pelo art. 14.
Antes de conceder a palavra, o Senador Eduardo
solicita a palavra.
O SR. EDUARDO LOPES (Bloco/PRB – RJ) –
Pela ordem, só para pedir a minha inscrição como
Líder, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Como Líder, está providenciada a
inscrição de V. Exª.
Senador Petecão.
O SR. SÉRGIO PETECÃO (Bloco/PSD – AC.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Senadora Vanessa, eu entendo o desespero do
Senador Aníbal. Ele disse que foi surpresa para todo
mundo, o que não é verdade. Não foi surpresa para
todo mundo. O povo do Acre não ficou surpreendido.
O povo do Acre já estava perdendo a esperança de
que isso pudesse acontecer.
Quantas vezes nós nos reunimos sem saber fazer
o que fazer: “Será que ninguém vai ver isso? Será que
ninguém vai ver essas Ruas do Povo?” Por exemplo,
no Município de Tarauacá, cem por cento as ruas foram pagas. Senadores, cem por cento das ruas foram
pagas. Lá havia uma candidata a Prefeita pelo meu
Partido, Prefeita Marilete. Coitada! Eu só tinha uma
candidata no Estado a prefeita. Ela pagou o preço por
ser minha candidata. Cem por cento das ruas foram
pagas e apenas 25% das ruas foram concluídas.
Senador Anibal, podendo ter a humildade de
aproveitar uma oportunidade dessas e pedir desculpas ao povo do Acre, de fazer um gesto de humildade,
de pedir que todo mundo se una agora, o Governador
deveria, de imediato, afastar essas pessoas que estão envolvidas nesse escândalo. Se for comprovado
que essas pessoas não têm culpa, Senador Anibal,
aí, sim, retornam todos. Ou V. Exª acha que, depois
desse trabalho que a Polícia Federal fez, desde 2011,
investigando, essas pessoas são todas inocentes? E
o pior é que a gente tem que ouvir isso e ficar calado.

Maio de 2013

Senador, só para repor a verdade, está aqui o Ofício nº 1.283/201. “Rio Branco, 8 de novembro de 2012”.
Dirigido a S. Exª o Sr. José Sarney, nosso ex-Presidente
do Senado, com cópia ao Ministério Público Federal e
à Superintendência da Polícia Federal no Acre:
Sr. Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do
presente para encaminhar a V. Exª cópia dos
Autos da Investigação Policial Preliminar n°
01/2012 - DITPC, instaurada e presidida pelo
Delegado de Polícia Civil titular da Delegacia
Itinerante, cujo relatório conclusivo aponta para
a possível prática do crime previsto no art. 340
do Código Penal Brasileiro, onde aparece como
suposto autor o Senador da República Sérgio
de Oliveira Cunha (Sérgio Petecão).
Destarte, considerando o disposto no Código
de Ética e Decoro Parlamentar, instituído pela
Resolução n° 20/93 dessa Casa, faço o presente encaminhamento, para as providências
que V. Exª julgar necessárias.
Então, eles me encaminharam, viu, Senador Aníbal? Só repondo a verdade, porque V. Exª disse que
eu estava mentindo, então estou lhe mostrando aqui.
Está aqui.
Então, Presidente, eu queria, mais uma vez, pedir
desculpas aos Senadores, porque este é um debate
que eu não gostaria de trazer para cá. Mas, se eu não
o trouxer para cá, não tenho condições de trabalhar
no meu Estado.
Esta Casa aqui me acolheu. Estou aqui representando o povo do Acre. Neste momento, estou representando a indignação de um povo que está cabisbaixo,
porque, mais uma vez, nós viramos escândalo nacional.
O pior de tudo é que não tem humildade. Com uma
oportunidade dessas que o Senador Anibal teve, era
para usar o microfone do Senado, o Parlamento maior,
para pedir desculpas ao povo acriano, pedir desculpas
ao povo brasileiro e pedir que a Polícia Federal investigue e coloque atrás das grades todos os culpados.
Obrigado, Presidente.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Pela
ordem.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Pela ordem, Senador Ivo Cassol.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Como a sessão foi prorrogada por mais cinco horas e meia e o debate entre os
dois Senadores já faz quase uma hora, que continuem
por mais quatro horas e meia. Desculpa, mas é que
infelizmente a Presidência está tomando o caminho
certo para evitar situações.

Maio de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Vamos nos solidarizar como povo do Acre também, junto com o que teve de bom.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Acompanhando a sugestão de V. Exª,
os Senadores poderiam voltar a falar sobre o assunto
lá pelas dez e meia, onze horas da noite, o que seria
muito interessante.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Pela
ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Pela ordem.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Só para saber qual a
ordem dos inscritos, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Perfeitamente. A Mesa vai ler porque
já está sendo demandada há bastante tempo.
Intercalamos os oradores inscritos com os líderes.
O próximo a falar é o Senador Wellington Dias,
como orador; na sequência, Senador Francisco Dornelles, pela Liderança do PP; Senador Valdir Raupp,
como orador; Senador Anibal, pela Liderança do PT;
Senador Ivo Cassol, como orador inscrito; Senador
Eduardo Lopes, como Líder do PRB; Senadora Vanessa, como oradora; e vários outros Senadores que
estão solicitando a sua devida inscrição.
Senador Eunício solicita a inscrição como orador?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB - CE)
– Não, inscreva-me como Líder, por favor.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Como Líder.
Convido agora, para fazer uso da palavra, o Senador Wellington Dias, que está se encaminhando,
Senador Líder do PT, do Bloco Parlamentar de apoio
ao Governo.
Com a palavra V. Exª, Senador Wellington Dias.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Só pela
ordem, antes de o Senador Wellington falar.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com o maior prazer.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Já que ele está bondoso hoje,
o nosso Senador, ex-Governador do Estado do Nordeste, do Piauí, mas que inclui toda aquela área bonita
e rica que sempre recebe a gente de braços abertos.
Estivemos ontem, eu e o Senador Raupp, Presidente Nacional do PMDB, juntamente com o Senador
Acir Gurgacz, com o Diretor Nacional do DNIT, General Jorge Fraxe, para fiscalizar a BR-364, uma vez
que as empresas tinham ganhado a licitação, foi dada
a ordem de serviço no mês de agosto do ano passado, e, infelizmente, a empresa não estava cumprindo
o seu contrato.
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Na semana passada, na Comissão de Infraestrutura, juntamente com o Senador Raupp e o Senador
Acir, foi proposto um requerimento para que a Comissão do Senado fizesse uma auditoria, fizesse uma visita in loco na obra.
A empresa, para alegria nossa, mobilizou todos
os equipamentos. Nós fizemos o trajeto de Ji-Paraná
à cidade de Presidente Médici, chegando a Cacoal
até Pimenta Bueno, onde o nosso Diretor Nacional do
DNIT pôde acompanhar a fragilidade e a precariedade
em que se encontra a BR-364, que é a espinha dorsal não só do Estado de Rondônia, mas também do
Estado do nosso Líder do Governo, Eduardo Braga,
ex-Governador do Amazonas, porque tudo o que se
produz em Manaus passa pelo Estado de Rondônia,
assim como o Mato Grosso para escoar a sua produção de soja. E aquela rodovia, hoje, é conhecida como
a rodovia da morte.
Então, víamos com tristeza, sendo político da Região Amazônica e de Rondônia, quando a população
cobrava de nós, no dia a dia, que ela fosse restaurada. Infelizmente, a construtora que ganhou a licitação
não estava cumprindo a ordem de serviço, mas, para
a nossa felicidade, com a visita do Diretor Nacional do
DNIT e dos demais diretores... Se o Senador Raupp
permitir, a cada 15 dias ou, no máximo, 30 dias, vamos convocar uma visita do Diretor Nacional do DNIT
à BR-364. Assim as empreiteiras vão continuar a todo
vapor, vão trabalhar dia e noite.
E a grande alegria nossa com o contato que tivemos com os empresários que vão fazer todos os
trechos, especialmente o trecho de Ouro Preto a Pimenta Bueno, como também o trecho de Ouro Preto
à cidade de Jaru – de Vilhena a Pimenta Bueno ainda
falta concluir a licitação –, só para concluir, Srª Presidente, é que o contrato do DNIT para o término da
obra seria até meados do ano que vem, e a empresa
nos garantiu que vai compensar o povo de Rondônia
e o povo do Amazonas entregando aquele trecho de
Pimenta Bueno até a cidade de Ouro Preto até, no
máximo, o mês de novembro deste ano.
Paramos em cima do córrego da Pirarara, em
Cacoal, onde, todo ano, há um alagamento atingindo
mais de mil residências e dando um prejuízo grande
demais para aquela comunidade. Nós solicitamos ao
Diretor-Geral do DNIT que fosse aditivada e feita uma
galeria dupla, do mesmo tamanho que tem lá, para
escoar, no tempo das águas, aquelas chuvas, aquelas
enxurradas, evitando, com isso, prejuízo para aqueles
moradores.
Portanto, quero aqui agradecer ao nosso Senador
Wellington e ao Diretor Nacional do DNIT, que esteve
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em nosso Estado, com toda a sua equipe, para, junto
conosco, fiscalizar as obras da BR-364.
E solicito aqui, nesta Casa, para encerrar, que
nós façamos, Senador Raupp, nos próximos dias, um
novo requerimento – e o Diretor Nacional do DNIT já
confirmou – para irmos também à 425, uma vez que
a Delta pegou aquela obra e fez um serviço, infelizmente, porco, para não dizer relaxado, sem condições,
sem qualidade, abandonando a obra. Hoje, está sendo
licitada e um novo edital de concorrência está sendo
aberto para contratar nova empresa a fim de atender
a 425 desde a BR-364 até Nova Marmoré e Guajará-Mirim. Além disso, também a 429.
Foi contratado o asfalto. O próprio Governo Federal muitas vezes não se entende. Por causa de um
pedaço pequeno, está paralisado até agora. Vai reiniciar o serviço, e as pontes não tinham sido licitadas.
Esperamos que o consórcio que ganhou a licitação para a construção das pontes da 429 não trabalhe em cima do cronograma da execução, mas para
atender ao povo da nossa região do Vale do Guaporé.
Inclusive, tivemos a presença hoje – eu e o Senador Valdir Raupp a atendemos – da Prefeita de São
Francisco do Guaporé, a Gislaine, conhecida Lebrinha
do nosso Deputado Lebrão.
A 429 é uma rodovia que integra não só o Estado de Rondônia com o Vale do Guaporé, mas especialmente com a Bolívia. Futuramente teremos um
trajeto saindo para a Bolívia, um novo corredor que vai
interligar os portos do Oceano Atlântico e do Oceano
Pacífico, do outro lado.
Portanto, para mim, é motivo de alegria fazer este
aparte. E dizer que a nossa ida, aliás, a recepção que
fizemos para o Diretor-Geral do DNIT foi fundamental para a fiscalização e para colocar a empresa para
trabalhar no nosso Estado. Acho que vamos fazê-la a
cada 15 dias como receita de um bom remédio, para
as obras não paralisarem e continuarem cada vez
mais fortes.
Um abraço e muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/
PCdoB – AM) – Senador Wellington Dias, na realidade
o Senador Ivo Cassol agradece o aparte. No entanto, V.
Exª não tinha nem iniciado o pronunciamento ainda. Mas
como a sessão tem vida longa hoje tudo é permitido.
Senador Ivo Cassol, o pronunciamento que V. Exª
faz neste momento, o jornal do Senado registra. Está
registrado no jornal do Senado.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Srª Presidente, só para confirmar, eu pedi pela ordem. Mas
depois o Senador Wellington, percebendo a importância que tem uma rodovia como a BR-364, como no
Estado dele também tem rodovias importantes como
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essa, ele deixou como aparte para incluir mais o meu
tempo e eu usar mais a palavra.
A SRª PRESIDENTE (Vanessa Grazziotin. Bloco/PCdoB – AM) – Muito obrigada, Senador Cassol.
Passo a palavra imediatamente ao orador inscrito,
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Ainda bem que… Quero primeiro dizer que é um prazer
ouvir o entusiasmo do Senador Ivo Cassol. E quero
parabenizá-lo, dizer que V. Exª nos dá um bom caminho
para a solução de obras complexas. Certamente o povo
do Piauí e do Brasil se alegra com o resultado positivo
pela visita do DNIT e, com certeza, com o andamento
dessas obras importantes que V. Exª cita aqui. Então,
já digo de pronto que considero incorporado ao meu
pronunciamento esse relato de V. Exª.
Srª Presidente, Senadora Vanessa, Senador Sergio Souza, Senadores aqui presentes, ocorre, neste
instante, na Câmara dos Deputados, a votação de um
requerimento que decide o andamento da votação da
Medida Provisória nº 595, que trata de um marco regulatório para a política portuária brasileira.
Eu não poderia, nesta oportunidade, deixar de
fazer alguns registros importantes. Esteve aqui hoje o
Ministro Aloizio Mercadante, e quero ressaltar a importância do debate travado. Primeiro, as condições
para que o nosso Líder do Governo no Congresso, o
Senador José Pimentel, apresentasse o relatório para
o Plano Nacional da Educação. Foi pedida vista coletiva e, agora, na Comissão de Educação, vamos dar
um passo importante para essa votação.
Hoje foi possível compreender um conjunto de
programas muitas vezes debatido aqui, como o que
trata da área de creches, ou seja, o próprio Governo
apresenta um conjunto de medidas relacionadas às
creches, em que os prefeitos e prefeitas de todo o Brasil têm a opção de trabalhar na forma tradicional ou
aproveitar um pregão eletrônico, uma licitação nacional
feita pelo MEC que permite agilidade na construção
de creches no seu Município. Hoje, há cerca de 4,5
mil convênios em todo o Brasil, 900 já entregues e há
expectativa de, até ao final deste ano, chegarmos a
duas mil novas creches construídas em todo o Brasil.
No meu Estado do Piauí, muitas estão em andamento.
Ainda hoje, estive com o Presidente da Associação dos Prefeitos, Prefeito Arinaldo e com prefeitos
de vários Municípios, e todos sabem da importância
desse projeto. Da mesma forma, as escolas de educação infantil. Tratamos sobre o programa de alfabetização. Mais uma vez, pedi ao nosso Ministro que nos dê
condições para a elaboração de um cadastro nacional
nessa área, de maneira que passamos, com esse ca-
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dastro nacional, garantir um programa mais eficiente
nessa área de alfabetização.
E o programa do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério da Educação... Foi trazida esta
semana a ideia de que há um programa para trazer
médicos cubanos, muitas vezes com uma característica
até de preconceito em relação a profissionais daquele
país. Hoje, aliás, fiquei satisfeito ao ver matérias publicadas por médicos brasileiros ressaltando a importância do papel do médico cubano. Nesse sentido, o
Ministro esclareceu que há uma coisa que é evidente.
Fui Governador e posso dar testemunho em relação
ao meu Estado. Hoje aqui tivemos o testemunho do
Presidente da Associação de Municípios sobre Municípios que abrem editais, e não há nenhum médico,
ninguém comparece.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Com
o maior prazer, Senador Eduardo Braga.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Senador Wellington Dias, V. Exª traz a este plenário um
tema de enorme relevância. Eu tive oportunidade hoje,
na Comissão de Educação, de abordar este mesmo
tema com o Ministro Aloizio Mercadante. Tal qual V.
Exª, tive oportunidade de governar o Amazonas por
oito anos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
com muita competência!
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Como V. Exª está dizendo – e eu quero assinar embaixo
–, efetivamente, nos Estados mais pobres do Brasil e
nos Estados mais distantes do Brasil, principalmente
nos Municípios distantes, nos nossos Municípios isolados, na fronteira etc., a maior punição que pode existir
para um brasileiro é não ter médico. Nós não estamos
nem discutindo se o médico é ruim ou se o médico
é bom. É não ter médico! É estar ainda na época da
pajelança, estar ainda na época da parteira, na época em que, lamentavelmente, uma criança brasileira
é obrigada a ter certidão de nascimento colombiana,
porque foi nascer na maternidade de Letícia, já que
não havia anestesista, obstetra, ginecologista ou alguma estrutura que pudesse dar-lhe suporte no Brasil.
Enquanto isso, a relação médico/habitante brasileira
não é verdadeira. Nós temos 1,8 médico por grupos
de mil habitantes no Brasil, mas quando se chega ao
interior da Amazônia esse número é de menos 0,5%
por cada lote de mil habitantes. Então, por que não
trazer profissionais estrangeiros, sim, para o Brasil?
Os profissionais de Cuba, do Peru, da Bolívia, da Colômbia, de Portugal, da Espanha estão ambientados
com o idioma, rapidamente dominariam o portunhol e
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se fariam entender. Ao mesmo tempo, os nossos países vizinhos e até mesmo Cuba estão absolutamente
aclimatados com o nosso clima. Daríamos a eles um
CRM provisório e geograficamente delimitado no Município. Eu sou contra dar um CRM provisório no território nacional. Sabe por quê, Senador? Quando fui
Governador, fiz um esforço no Revalida e consegui,
no Revalida, revalidar o diploma de algumas dezenas
de profissionais médicos de outros países. V. Exª sabe
de uma coisa? A primeira coisa que eles fizeram logo
após o CRM deles ser liberado foi sair do Amazonas e
ir para São Paulo, para Belo Horizonte, para o Rio de
Janeiro, onde eles realizavam o sonho de trabalhar em
uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. Portanto, quero aqui dizer que defendo com entusiasmo
a vinda de médicos estrangeiros com CRM provisório,
exclusivamente para trabalhar no SUS, com delimitação
geográfica. O médico que for trabalhar em Tabatinga
vai ter CRM provisório pelo tempo x, para trabalhar
no SUS de Tabatinga. O médico que for trabalhar na
região de Atalaia do Norte vai trabalhar com o CRM
de Atalaia do Norte. Se ele sair de Atalaia do Norte e
for para Manaus, o CRM dele vai ser cancelado. E ele
tem de ter um CRM provisório, esta é uma coisa. A outra coisa é, obviamente, a ampliação das residências
médicas. Senador Wellington, o Brasil forma por ano
15 mil médicos. Em que pese o esforço do Governo
da Presidenta Dilma e o fato de já termos aumentado
em quase 2,8 mil o número de residências médicas,
mesmo assim, meu caro Governador Senador, 50%
dos nossos médicos, todos os anos, não têm acesso
à residência. Por que, então, não levar universidades
públicas do Governo Federal com residência médica
para o interior do Piauí, para o interior do Amazonas,
para o interior do Acre, para o interior do Pará, onde
faltam médicos de toda espécie? Não são apenas os
médicos especialistas que faltam, até os generalistas
faltam! Repito uma frase que ouvi de um caboclo simples do interior do Estado. Ele virou-se àquela altura
para mim e disse assim: “Governador, o pior não é
haver aqui um médico colombiano que não tem CRM,
não! O pior é não haver aqui nenhum médico! O pior
é não haver quem possa nos socorrer na hora difícil
de um acidente, quando você tem uma fratura exposta
e precisa de atendimento urgente. Muitas vezes, você
não conta com ninguém no Município”. Portanto, quero
louvar a iniciativa do Governo da Presidenta Dilma. É
corajoso, sim! É inovador, sim! Outros países, como a
Inglaterra e como o Canadá, já adotaram essas medidas em outros momentos. Portanto, quero elogiar
a postura do Governo. Acho que já é hora de termos
uma iniciativa ousada nessa área, para podermos
dar uma resposta. O Provab é um programa lançado
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pelo Ministério da Saúde, que abriu quatro mil vagas
no Brasil. Para o senhor ter uma ideia, Senador, no
Estado do Amazonas, só foram criadas 46 vagas, das
quatro mil. E, das 46 vagas, 16 foram para a região
indígena, no entorno da região metropolitana de Manaus. Para o meio da floresta mesmo, só foram criadas 30 vagas. Lamentavelmente, muitos Municípios
acabaram se inscrevendo, mas não conseguiram os
médicos com bolsa para residência. Eu quero, portanto, cumprimentar V. Exª e o Governo pela iniciativa.
Tem de se trazer, sim, médico estrangeiro, com CRM
provisório e, volto a dizer, com CEP e com endereço.
Se o médico vai trabalhar no interior do Piauí, que se
dê o CRM provisório, seja por dois anos, seja por três
anos, seja por quatro anos, mas para ele ficar naquele
Município, no interior do Piauí. Não é para ele ir para
a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, disputar
emprego com médico brasileiro, não! É para ele ir lá,
para atender os brasileiros que precisam de médico.
Eu defendo isso e acho, Senador, que, quando nós
implantarmos essa ação e, além dessa ação, fizermos
residências médicas, nós vamos dar uma resposta de
curto, de médio e de longo prazo para brasileiros de
regiões pobres, muitas vezes isoladas e esquecidas,
como as do Estado do Piauí e as do meu querido Estado do Amazonas. Parabéns a V. Exª!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
é que lhe agradeço. Acho que é enriquecedor o seu
depoimento, com a experiência que V. Exª vivenciou
como Governador, como homem que esteve sempre
presente nos Municípios do Estado do Amazonas. Certamente, isso permite clarear a situação.
Veja só, primeiro, desde o governo do Presidente
Lula, o Governo Federal está fazendo uma expansão
no ensino superior, com a expansão de vagas de Medicina, para ter uma presença, inclusive, no interior do
Brasil. Agora mesmo, no meu Estado, o Piauí, para citar
um exemplo, onde só havia vaga em curso de Medicina em Teresina, foram criadas vagas em Parnaíba,
pela Universidade Federal, com mais uma faculdade
que já está pronta lá. Hoje mesmo, já está indo para
lá uma equipe. O Prefeito de Parnaíba se encontra em
Brasília, tratando disso. O Prefeito Florentino Neto está
aqui tratando dessa faculdade que, junto com a Universidade Federal, estará presente na região norte. O
Piauí tem mais ou menos 1,5 mil quilômetros de uma
ponta a outra. A ideia é a de que haja vagas no norte, no centro, na capital, onde também foram ampliadas as vagas, e no sul, na região de Picos. Estamos
defendo isso também para a região de Floriano e de
Bom Jesus, pela importância dessa descentralização.
A ideia é exatamente esta que V. Exª nos traz: a
de que haja o curso de Medicina e, junto com isso, as
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condições da residência, as condições da especialização. Por quê? Porque estamos precisando não apenas
do médico generalista, mas também, principalmente
nos atendimentos de média e alta complexidade, de
especialistas. Faltam pediatras, faltam obstetras, falta um conjunto de profissionais em todas as regiões.
Pois bem, paralelamente a isso, o Governo enfrentava uma situação em que os médicos reclamavam:
“Ah, o problema é que a gente faz um contrato, mas não
há segurança. Muda prefeito, sai prefeito, e alteram os
contratos, desprogramam a nossa vida”. Com isso, foi
criado o Provab, um contrato com o próprio Governo
Federal para quem quisesse, por conta de situações
de insegurança, como alegavam. É um contrato remunerado, em que são dadas todas as condições de trabalho pelo próprio Governo Federal, em que eles têm
participação nos resultados e atuam também nesses
Municípios que têm necessidade.
Pois bem! Mas qual é mesmo o mundo real, qual é
a realidade? A realidade é que há um conjunto grande
de cidades, de Municípios, completamente descoberto. Essa é que é a verdade! Eles estão descobertos,
sem atendimento.
Quando a gente analisa a média de médicos por
mil habitantes, vemos que aqui há 1,8 médico para cada
mil habitantes. Nos Estados Unidos da América, esse
índice é de 2,4; no Reino Unido, 2,7; na Alemanha,
3,6; na França, 3,5; em Cuba, 6,4; em Portugal, 3,9.
Enfim, o que quero dizer com esses dados, que penso
ser algo fundamental, é que, quando a gente retira as
maiores cidades, a realidade é dramática. Isto é o que
estamos falando: nesses Municípios, há a maior incidência de mortalidade infantil e a maior incidência de
mortalidade de gestantes. Ou seja, são pessoas que
estão morrendo por causa de doenças, e a falta de
médico é que leva a isso, pois há condições de cura.
Acho que temos de trabalhar investimentos. Nesse ponto, ainda agora, o Governo está selecionando
mais uma leva de Unidades Básicas de Saúde, de
equipamentos e de reformas em todo o País, para que
tenhamos condições de prestar um melhor atendimento, para que haja melhores condições de trabalho para
o médico, para o enfermeiro, para o dentista, para os
profissionais de saúde. Essas condições são dadas,
mas há escassez de médicos.
O que estamos defendendo é que se abra a oportunidade. Prioridade: médicos brasileiros. Se há lugares
que não são atendidos, abre-se essa possibilidade, da
forma como colocou o Senador Eduardo Braga. Que
se deem condições para quem quer trabalhar naqueles Municípios! É disso que se trata! Com essas novas
vagas de universidades, com essas novas residências,
que estão sendo ampliadas, é preciso que sejam da-
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das condições para também os médicos brasileiros
quererem ir para essas regiões.
Com o maior prazer, ouço o nosso querido Senador Magno Malta.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Senador
Wellington, eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento, pelo tema tratado na tribuna, até porque o debate
que V. Exª traz elucida tanta bobagem que se falou a
respeito disso. Eu nem vinha ao plenário agora, eu vim
aqui por conta da fala de V. Exª e do aparte importante
do Senador Eduardo Braga, chamando a atenção para
alguns detalhes que precisam ser ajustados. Esta foi
uma das primeiras coisas que ouvi: “É questionável o
preparo desses médicos, como eles foram preparados”.
A anatomia é igual no mundo inteiro: todo mundo tem
dois braços, duas pernas, dois olhos, um nariz, duas
orelhas, um coração, dois pulmões. Nem vou falar do
jeito que o Senador Mão Santa falou, nem vou falar
do restante. É tudo igual em todo lugar. Agora, o que é
preciso é que, num País com as dimensões do nosso,
cheio de necessidades – e não preciso mais fazer as
citações que o Senador Eduardo Braga e V. Exª fizeram
tão bem –, sejam criados critérios. Você quer vir aqui,
a necessidade se dá aqui, você tem esse tempo, você
tem residência fixa. Na verdade, bestas nem somos
nós! Se o cara vem para o Brasil e se, realmente, não
há critério, ele vai querer se enfiar nas grandes capitais mesmo. E não há de se condenar por isso, não!
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Não, não é isso.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – O cara
está procurando melhora. Eles estão sendo trazidos
para cá, recebendo uma oportunidade que não lhes
foi dada por conta de, no seu país, não haver condições, não haver economia estabilizada, como, graças a
Deus, vivemos hoje no nosso País. Como eles vão ter
essa oportunidade aqui, que eles para cá venham com
critérios estabelecidos. É uma falácia, uma bobagem
dizer que é questionável se eles foram bem preparados
ou não! Em lugar em que não há um médico... Médico
com doutorado e com mestrado, mas longe do doente
não vale nada! Gostou?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Gostei dessa!
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Tirei essa
do Nordeste. V. Exª passou daí para mim. Então, um
médico cheio de diploma, longe do doente, não vale
nada. Um médico sem doutorado, que tem seu curso
simples de universidade, que é um médico simples,
mas que está perto do doente, vale tudo. Então, o
que o Brasil está fazendo, o que o Governo Federal
está fazendo é trazer o médico para perto do doente,
dando-lhe oportunidade de praticar até os primeiros
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socorros, porque, nessas regiões do País, como dizia
o Senador Eduardo Braga, isso é absolutamente difícil.
Parabéns a V. Exª! Tem de se colocar um pouquinho
de critério para o Brasil ser feliz.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
quero inclusive Saudar V. Exª e ressaltar o trabalho
que realiza. E chamo a atenção do Brasil: o que se
quer discutir? Muitas vezes existe preconceito com
os profissionais só porque são de outros países. Às
vezes porque o país é comunista, porque é desta ou
daquela ideologia.
Mas vejam só: profissionais bem-preparados e
malpreparados existem em qualquer lugar do mundo.
É por isso mesmo que se fazem as condições das
avaliações, das regras e dos critérios.
V. Exª tem trazido aqui situações de profissionais
do Brasil que cometem, inclusive, crimes, não atendendo, deixando pacientes morrer, que, como se diz
na linguagem legal, cometem erros médicos, que, na
verdade, são crimes muitas vezes praticados.
O meu filho Vinícius faz Medicina. Esses dias ele
chegou e me disse: “Pai, me diz uma coisa, o senhor
me falou outro dia desse programa do Governo para
garantir a presença de médicas em todos os Municípios, e eu entendi. Lá na Faculdade onde estou fazendo
o curso, estão dizendo: ‘Não, é porque estão querendo abrir para trazer médicos despreparados, médicos
que querem ir para lá com salários baixíssimos’”. E
eu indaguei: “Você perguntou se eles topam ir nessa
condição?”. “Não.” “Então, também não há bobo nessa
história. Não vêm médicos de outros países. Se os do
Brasil têm essa dificuldade...”
Agora, convenhamos, hoje mesmo, eu conversei
aqui com prefeitos do meu Estado, que me disseram
que estão pagando R$10 mil, R$15 mil, R$20 mil, muitas vezes R$25 mil, muitas vezes, diárias de R$2 mil,
e não aparecem médicos. Diárias de R$2 mil, muitas
vezes, e não aparecem! É essa a realidade de muitos
Municípios.
Repito: minha mãe começou como enfermeira
prática. Fez curso de Enfermagem, no tempo do Projeto
Minerva, pelo rádio, com apostilas. E ela era médica lá
na minha cidade. Tinha que aplicar injeção, tinha que
fazer curativo. Lembro-me que, uma vez, um cidadão
entrou em uma briga no forró e chegou com a cabeça
toda cortada. Lá no forró, alguém teve a brilhante ideia
de jogar álcool na cabeça dele e o outro de ver com
a lamparina como estava. Pegou fogo na cabeça do
cabra e a saída foi jogar areia na cabeça dele.
O Sr. Magno Malta (Bloco/PR – ES) – Por isso
é errado haver álcool em forró.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Quando ele chegou à minha casa, eu estava lá. Ele

25880

Quarta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

parecia um cupim. Você lembra daqueles cupins? Na
cabeça.
Qual era a situação ali? O médico mais próximo
ficava a aproximadamente 200 quilômetros, no atual Município de São Miguel do Fidalgo. O lugar mais
próximo, Senador Anibal, em que havia médico ficava
a 200 quilômetros de distância. Qual foi a saída? Ela
teve que fazer a cirurgia.
Quantas vezes isso não acontece? Essa é uma
realidade. Esse é o Brasil real. Uma coisa é simples, é
eu estar na Faculdade de Medicina, normalmente em
uma capital, em uma cidade grande, nessa teoria. Eu
estou falando do Brasil real.
Agora, como V. Exª, Senador Magno Malta, e o
Senador Eduardo Braga disseram, que se faça com
critério. Em primeiro lugar, brasileiros. Abrem-se vagas.
Tem brasileiro querendo ir? Tem prioridade o brasileiro.
Mas o que fazer nos lugares em que o brasileiro não
quer ir? O que fazer? Vamos deixar entregues? Abandonados? Nessa situação de ter que ir para ouros países? Não. Em vez de o povo brasileiro ir para outros
países, temos que trazer profissionais de outros países.
E aqui eu cito, apenas para ilustrar, que, enquanto
o Brasil tem em torno de 1% de profissionais médicos
de outros países, países que são colocados como referência, como Inglaterra, Estados Unidos e Canadá,
têm em torno de 20%. Na Inglaterra, 30% dos profissionais que lá trabalham são médicos de outros países,
inclusive do Brasil. Essa é a realidade do debate, nós
não temos de ter medo de enfrentá-lo.
Hoje, o Presidente Renan Calheiros recebeu
duas equipes de prefeitos, uma delas da Confederação
Nacional dos Municípios, com prefeitos normalmente
de cidades menores. Qual era uma das pautas? “Nós
queremos solução para o problema da falta de profissionais na área da saúde.” E não só médicos. Há outras
áreas também com escassez.
Em seguida, a presença da nova direção, com o
Prefeito Fortunati, que tivemos a honra de ter em nosso Partido, e tive o privilégio de ser Deputado Federal
com ele, aqui no Parlamento. Hoje, Prefeito de Porto
Alegre. Agora, no lugar do Prefeito João Coser, de Vitória, no Espírito Santo, assumiu a Confederação Nacional dos Municípios, dos maiores, das capitais, das
maiores cidades. E qual era de novo o problema, que
pensamos ser só dos pequenos Municípios? Faltam
profissionais médicos. E há vários depoimentos de que
não conseguem. Ele mesmo citou o exemplo de Porto
Alegre, onde, em vários bairros e regiões do entorno do
Município de Porto Alegre, ele não consegue colocar
médico. Na minha Teresina, do mesmo jeito.
O que estou dizendo é isto: primeira prioridade,
médicos brasileiros. Em segundo lugar, com critério,
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com regra, para trabalhar onde precisa. Não é para
disputar vaga com profissionais brasileiros. E por um
período que eu espero que seja o mais curto possível,
mas, para fazer um curso de Medicina, até terminar o
curso em condições de atuar, são seis anos; mais residência, oito anos; se quiser fazer uma especialização,
dez anos. E o que nós vamos fazer daqui até 2022,
2023, quando esses profissionais estiverem prontos?
O que é que nós vamos fazer? Vamos deixar as pessoas morrerem à míngua, como se diz? Não!
Então, eu quero aqui parabenizar a Presidenta
Dilma, pela coragem de trazer esse tema à pauta, aliás,
como em outras medidas. Estamos aqui aguardando
o quê? A votação na Câmara do Projeto dos Portos.
Por que esse projeto é polêmico? Porque quer fazer
mudanças profundas em nosso País, pensando no
Brasil, pensando no povo.
E quero parabenizar V. Exª, Senador Eduardo
Braga, inclusive fazendo um parêntese na fala em que
ainda quero tratar da vinda do Ministro Mercadante. V.
Exª é um líder político que pensa no Brasil, um líder
que tem a coragem de fazer o enfrentamento ora com
membros da equipe do Governo, ora dentro do Parlamento, ora em discussões com trabalhadores. Primeiro,
pela forma brilhante como trabalhou aqui.
E quero ressaltar o papel de V. Exª, o do Deputado José Guimarães, do Senador José Pimentel, juntamente com a Ministra Gleisi, com o Ministro dos Portos, enfim, com a Ministra Ideli, para quê? Para fazer o
entendimento olhando os interesses, da mesma forma
que agiu com relação aos médicos. V. Exª ressalta o
lado do profissional médico como trabalhador, e também olha a questão dos portos tendo como primeiro
interesse o da classe trabalhadora, dar uma solução
para a classe trabalhadora. Ali foi feito um acordo, uma
costura, porque queriam – muita gente, é bom dizer
aqui – usar o trabalhador para os seus interesses, que
não são nem mesmo os dos trabalhadores.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Com prazer, com o maior prazer. E quero parabenizar V.
Exª aqui, de pronto, para todo o Brasil, por essa forma
corajosa. Se existe este debate do Brasil, devo dizer
que é porque, de um lado, a Presidenta Dilma teve a
iniciativa de tratar do tema, e, por outro, porque V. Exª
teve a capacidade de fazer inúmeras alterações. Eu
mesmo ajudei em algumas das mediações...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Verdade.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – ...
para alcançarmos o que alcançamos.
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O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – É
verdade.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
ouço V. Exª com o maior prazer.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Mas
a boa notícia, meu Senador, e por isso eu aparteio V.
Exª novamente, é que acaba de ser aprovado, na Câmara dos Deputados, o texto do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. E fui informado de
que os destaques estão sendo rapidamente votados.
Portanto, creio que alcançaremos nosso objetivo, pelo
bem do Brasil, pelo bem da economia brasileira, pelo
bem da oportunidade de empregos de qualidade. V. Exª
abordou muito bem... Aliás, o Governo da Presidenta
Dilma tem sido marcado por essas ousadias, seja na
mudança da regra da Caderneta de Poupança, seja
no enfrentamento...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Para baixar os juros...
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Para
baixar os juros! Seja no enfrentamento para baixar os
juros, seja no enfrentamento para baixar o custo da
tarifa da energia elétrica, acabando com uma remuneração que existia, dentro das distribuidoras e dentro
das concessionárias, de projetos que já haviam sido
amortizados, já haviam sido pagos pelo povo brasileiro. E nós continuávamos remunerando algo que já
havia sido pago. Enfrentamos! Estamos enfrentando
as concessões de estradas, rodovias, ferrovias e aeroportos. O Aeroporto de Brasília é hoje um canteiro
de obras; o Aeroporto de Guarulhos, um canteiro de
obras; o Aeroporto de Viracopos, um canteiro de obras.
A iniciativa privada, finalmente – nós estamos quebrando um paradigma –, envolve-se, cada vez mais, com
a concessão pública. E essa vergonha dos portos...
Veem-se filas de 30 quilômetros, 40 quilômetros, um
percurso de 30 quilômetros levar 12 horas para ser
percorrido pelo caminhoneiro que transporta a soja e
os bens da nossa indústria. Olhe, eu quero aqui dizer
a V. Exª que, graças à ajuda de Senadores como V.
Exª, como o nosso José Pimentel e como Humberto
Costa, que participou do debate na Comissão Mista
do Senado e da Câmara, da MP 595, inclusive com o
debate da questão federativa, extremamente importante. José Pimentel...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – E
melhorou o projeto, beneficiando Pernambuco.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Que
melhorou o projeto, beneficiando não só Pernambuco,
mas todos os Estados que tenham portos delegados...
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Exatamente.
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O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) –
Abrindo-se, portanto, novas oportunidades. A verdade
é que, mais uma vez, estamos quebrando paradigmas
e estabelecendo sempre um novo parâmetro na busca da eficiência e na busca da competitividade. A boa
notícia é que aquilo que parecia impossível hoje pela
manhã, agora se torna mais próximo do possível. Eu
sou um otimista. Muitos não acreditavam quando nós
aqui fizemos força para segurar esta sessão. Estamos segurando esta sessão no Senado para o bem
do Brasil, não porque o meu Estado tenha porto muito
importante ou coisa que o valha. É verdade que para
os produtos da indústria da Zona Franca de Manaus
é muito importante ter um porto competitivo, e tomara
Deus que tenhamos mais portos competitivos no meu
Estado, mas a verdade é que o Brasil precisa, a verdade
é que o trabalhador precisa, a verdade é que as fronteiras da nova economia que estamos criando precisa,
que a competitividade da nossa indústria precisa, e é
por isso que estamos aqui no Senado. Quero louvar o
pronunciamento de V. Exª. V. Exª abordou temas que
entusiasmam a nossa juventude, que enchem de esperança o povo brasileiro, porque queremos mais saúde para quem não tem médico, queremos mais saúde
para quem está isolado, queremos mais investimentos
em infraestrutura para a nossa economia, queremos,
na verdade, preparar um Brasil melhor para o futuro.
Parabéns, mais uma vez, a V. Exª.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Eu
que agradeço a V. Exª pelo aparte, como sempre competente, brilhante, com toda experiência.
Quero aqui, antes de passar ao Senador José
Pimentel, que também teve e tem um papel importantíssimo nesse trabalho, Senador, dizer exatamente isto.
Hoje, a votação, agora com aprovação, na Câmara –
acaba de nos chegar a informação – do Projeto de
Conversão é dessas medidas corajosas. Não se faz
mudanças sem ter coragem, não se faz mudanças
sem ter enfrentamento, não se faz mudanças sem ter
diálogo, como trabalhamos aqui. Estamos falando de
mudanças profundas, problemas que por muitos anos
perduram no País.
Há pouco eu falava da vinda do Ministro Aloizio
Mercadante.
Há quantos anos persiste o problema da falta de
médicos em muitos lugares do Brasil? E agora estamos aqui fazendo o enfrentamento. Há quantos anos
temos juros altos neste País? Um país que – e não
vou muito além –, em 1999, tinha, Senador Eduardo
Braga, juros de 49%. Nós recebemos o governo, em
2003, ainda na época do Presidente Lula, com taxas
de juros beirando os 30%. E o governo, com a Selic,
comprasse dinheiro a esse preço, quem ia pagar me-
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nos? Então, o Governo adotou medidas, medidas estruturais, medidas sérias, medidas que vão colocar o
Brasil naquilo que nós queremos para o nosso País,
um lugar desenvolvido, que tenha crescimento econômico, que tenha condições de gerar emprego para
todos os brasileiros, nas áreas que os brasileiros precisam desse desenvolvimento.
Pois bem. O que eu quero dizer aqui, com a maior
tranquilidade, é que, nesse contexto, nós estamos falando aqui da Presidenta Dilma. Por que não se baixava
os juros neste País? Porque havia medo de se alterar a
poupança. Ela fez a alteração e nunca a poupança do
povo brasileiro cresceu tanto, na Caixa Econômica, nos
bancos privados, no Banco do Brasil. E o juro pode ser
alterado lá nas consignações, lá no crédito pessoal, porque ainda é alto. Em muitas áreas, acho que temos que
ver alternativas, como em relação ao cartão de crédito.
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Mas
houve uma diferença muito grande na agiotagem, e é
claro que isso perturba quem vivia da ciranda financeira.
Alterações como essa do setor elétrico, é claro,
causam mudanças e alteram para muita gente. Se há
o povo brasileiro ganhando, esse dinheiro que hoje
aparece para fazer as obras, as ações, o programa,
não sai de nada. Ele sai exatamente dessa ciranda
financeira, sai do setor que ganhava indevidamente
no setor elétrico.
Nós temos mudanças profundas na área da política dos aeroportos – modernizamos os aeroportos –,
na política rodoviária – barateando inclusive o pedágio
–, na política ferroviária – agora estamos caminhando
para as hidrovias e os portos. Ou seja, como é que
este País vai crescer se não tem como dar conta, nos
portos existentes, de embarque e desembarque de
mercadoria? É disso que se trata. Então, é uma questão de interesse público, do povo.
E eu quero aqui agradecer e parabenizar os
nossos Líderes, aqui o Senador Eunício também, que
muito contribuiu nesse trabalho, nesse processo. Estamos trabalhando hoje são essas mudanças profundas.
Encerro, Presidente, esta minha fala, dizendo da
minha confiança, e sei que essa aprovação do Governo
da Presidenta Dilma tem a ver com medidas corajosas.
E nós não podemos, aqui principalmente, numa Casa
feita por homens, ver uma mulher corajosa na Presidência da República, buscando fazer enfrentamentos
dos temas que interessam ao povo, e nós afrouxarmos. Eu acho que é disso que se trata. É a hora de
saber quem está e quem não está com os interesses
do povo brasileiro.
(Soa a campainha.)
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O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Não
tem que ter medo. É hora de, aqui, estarmos nesse
enfrentamento. E o nosso papel aqui como Senadores, representando cada um os interesses dos nossos
Estados, é este mesmo.
Veja V. Exª, Senador Sérgio Souza, contribuiu para
melhorar os projetos de interesse do povo do Paraná.
Eu comemoro, por exemplo, agora, pois estamos em
via de concluir uma obra que começou nos anos 60,
do Porto de Luís Correia, para a gente poder estar no
PAC, sob o comando do Governador Wilson Martins,
buscando dar condições da conclusão do nosso porto.
Eu retomei essa obra, a colocamos no PAC, demos início a ela e agora ela prossegue no governo atual. Mas independentemente do meu Estado, que era o
único Estado com acesso ao Oceano Atlântico e que
não tinha porto e que passará a ter, há o interesse no
crescimento da produção,...
(Soa a campainha.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –...
na indústria, enfim, que se possam ganhar mercados
em outros lugares do mundo e até mesmo entre os
nossos Estados. Um produto do Paraná, em vez de ir
por ferrovia, ir pelo mar, que é muito mais barato. Um
produto produzido lá no meu Estado poder chegar a
outros lugares do Brasil através de navios, de embarcações. E, na situação que nós tínhamos, não era
possível dar conta da demanda.
Nós temos capacidade hoje – eu quero encerrar
com isso – para o transporte de 900 milhões de toneladas/ano e já há uma demanda na casa de um bilhão
e trezentas mil toneladas/ano.
Portanto, há necessidade de crescer. Por quê?
Porque o Brasil vai continuar crescendo e, para crescer, precisa transportar essa riqueza através de aeroportos, voos de cargas, transportar ....
(Interrupção do som.)
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Quero, aqui, Senador Sérgio, parabenizar todos que
trabalharam e, é claro, o nosso Congresso Nacional,
que faz este esforço hoje. Aqui estamos aguardando
essa votação da Câmara para fazermos a leitura desse
projeto e, se Deus quiser, amanhã, termos condições
de votação.
Muito obrigado.
Era isso o que eu tinha a dizer.
Durante o discurso do Sr. Wellington Dias, a Srª
Vanessa Grazziotin deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Wellington Dias, Líder do
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Partido dos Trabalhadores nesta Casa, que falou como
orador inscrito.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Agora, como próximo Líder inscrito, com autorização do Senador Anibal Diniz, eu vou conceder
a palavra ao Senador Eunício Oliveira. Antes, porém,
pela ordem, Senador Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Eu queria me
inscrever, então, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – V. Exª, como orador, está inscrito.
Com a palavra, o Líder do PMDB nesta Casa,
Senador Eunício Oliveira.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a noite de hoje é extremamente
importante, primeiro, porque nós aprovamos aqui um
dos itens que constavam da pauta, sobre a questão
do Funcaju. Essa matéria estava aqui, nesta Casa, há
quase 14 anos.
Nós conseguimos aprová-la nesta noite, para alegria dos nordestinos, para alegria do Líder Wellington
Dias, que tem no seu Piauí um dos maiores produtores
de caju do mundo. Ele teve uma participação significativa na aprovação dessa matéria, quando tramitou na
Comissão de Constituição e Justiça, e quando tramitou
na Comissão de Assuntos Econômicos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu subo à
tribuna para dizer que estou convicto de que a MP 595,
além de atualizar, organiza a exploração dos portos
brasileiros, dentro do conceito de um bem público que
necessita ser mais bem gerido para fazer frente aos
desafios de um Brasil moderno, um Brasil produtivo,
com gestão que valorize a mão de obra dos nossos
trabalhadores, que reconheça e estimule o papel da
iniciativa privada, que pratique preços e tarifas que coloquem nossa indústria exportadora em condições de
competir em novos mercados de consumo.
Otimização e expansão da infraestrutura, competitividade, desenvolvimento e modernização são sinônimos do que o Congresso Nacional buscou para a
qualidade do resultado final dessa medida provisória,
tão bem relatada pelo Senador Eduardo Braga.
Sr. Presidente, desnecessário relembrar, neste
momento, o realismo do noticiário, mostrando o quase
caos logístico que enfrentamos, em alguns terminais
portuários no Brasil, no auge da supersafra agrícola
que o Brasil semeou, colheu, mas teve grandes dificuldades para escoar e para exportar essa produção; os
quantos e quantos bilhões de dólares que deixarão de
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remunerar nossos produtores em função de contratos
atrasados ou perdidos, mais outros tantos bilhões que
perderemos, no futuro, por falta de competitividade.
Sem falar da perda de imagem internacional do
Brasil não só diante dos principais países, mas entre
os seus principais concorrentes em desenvolvimento.
Sr. Presidente, ao longo de intensos e naturalmente acalorados debates, em que foram ouvidos representantes de todos os setores envolvidos, a Comissão
Mista de Deputados e Senadores, relatada esta matéria pelo Líder Eduardo Braga, cumpriu exatamente
o papel que a população brasileira espera dos seus
representantes eleitos, que é o de trabalhar para que,
ao final, os interesses legítimos de todos os segmentos sociais estejam contemplados de forma segura e
de forma transparente.
Desde o início da sua tramitação, tivemos o cuidado de preservar os interesses da União no que diz
respeito à responsabilidade sobre as instalações concedidas ou arrendadas à iniciativa privada, como também
em relação à garantia de reversão e posse dos bens
ao final dos contratos. Sem deixar de combinar esses
deveres com o necessário direito dos parceiros privados de remunerar investimentos durante prazos adequados, como bem estabelece o capitalismo moderno.
Saliente-se que os Poderes Públicos concedentes, federal e estaduais, não perdem a iniciativa de
planejar e estabelecer diretrizes durante as licitações,
processos seletivos, vigências de contratos e demais
normatizações das operações portuárias. Atuações
que se somarão à de representantes de empresários
e trabalhadores, de forma a definir e conciliar rumos,
interesses, metas, critérios de avaliação e, obviamente, de resultados.
O Congresso Nacional, Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, quando é visto apenas através
do calor natural das manchetes, feitas exatamente com
este propósito, aparenta movimentar-se, muitas vezes,
sem rumo. Mas, ressalvadas e condenadas as exceções mais exaltadas e improdutivas, é exatamente esse
contraditório de opiniões que nos faz avançar, que nos
obriga ao consenso possível, que sempre procuramos.
Em algumas decisões, pode acontecer que nem
todos fiquem plena e imediatamente convencidos. No
médio e longo prazo, as razões sempre prevalecem.
Espero que seja dada a este Senado a opção de
decidir soberanamente. E me parece que a Câmara
dos Deputados acaba, Senador Pimentel, de aprovar a
matéria principal, e estão votando os destaques, para
que, ainda nesta noite, tenhamos condições de fazer a
leitura dessa tão importante Medida Provisória, que vai
fazer com que a infraestrutura brasileira possa avançar.
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Espero que seja dada a opção de o Senado decidir soberanamente sobre um assunto urgente, uma vez
que, sem dúvida, as deficiências do setor portuário do
Brasil não podem e não devem piorar ainda mais, sob
pena de que este País tenha de conhecer e respeitar
os outros países concorrentes, porque o custo Brasil
tornar-se-á cada vez mais insuportável.
Uma nação que deseja atingir elevados níveis
de competitividade, e assim trazer desenvolvimento e
qualidade de vida à sua população, não pode e não
deve prescindir de uma legislação que garanta investimentos em infraestrutura de rodovias, de ferrovias. E
hoje, nesta noite, há uma matéria tão importante a ser
aprovada do setor portuário nacional.
É nesse sentido, Senador Wellington Dias, que
caminharemos ao aprovar uma Medida Provisória
como a nº 595, que traz competição a um setor deficitário, que vai promover investimentos e reconhecer a
importância da parceria entre Governo, empresários
e trabalhadores.
Seremos cobrados pelo que vamos ou não decidir
nesta Casa. Minha certeza, e não mais uma esperança, é de que sejamos reconhecidos pelo trabalho que
vamos fazer, por aquilo que estamos fazendo aqui, segurando esta sessão, por cinco, seis horas. Vamos ficar
aqui até o último minuto desta sessão, para darmos a
oportunidade não a nós, mas ao povo brasileiro, de ter
um sistema portuário adequado, moderno, competitivo.
Para que tenha este País o direito de avançar como
país competitivo como os demais países concorrentes.
Sr. Presidente, eu subo a esta tribuna com o objetivo de dizer ao Ceará, de dizer ao Brasil, de dizer
àqueles que acreditam que este País pode avançar
ainda mais em todos os setores, na sua economia,
na questão de saúde, na questão de educação, na
questão de um país que seja realmente, como dizia o
Presidente Lula em seu slogan de governo, que seja
efetivamente um país de todos; e que seja, como diz
o slogan da Presidente Dilma, que não seja o País
que tenha mais que conviver com a pobreza e com a
miséria absoluta.
Eu quero, Senador Wellington Dias, agradecer
ao Senador Anibal Diniz, que permutou comigo para
que pudéssemos segurar aqui esta sessão a fim de
que a Câmara dos Deputados possa votar essa matéria e encaminhá-la, ainda na noite de hoje, para que
façamos aqui a sua leitura. E, amanhã, vamos dar uma
demonstração ao Brasil de que esta Casa, que este
Plenário do Senado Federal, que os seus componentes querem o melhor para que este País possa ser,
realmente, o Brasil de todos.
Muito obrigado.
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O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Eunício.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Senador Wellington Dias, desculpe-me.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – É só
um pouquinho. É só para registrar. Eu também tenho
o maior prazer de ouvir o Senador Anibal, mas queria
apenas, de um lado, parabenizar V. Exª por essa medida
dos portos e, também, pelo trabalho aqui, junto com o
Senador Pimentel e o Senador Inácio, que formam a
bancada do Ceará – aqui estivemos juntos nesse trabalho –, para a aprovação do Funcaju – Fundo de Apoio
à Cultura do Caju. É uma cadeia produtiva importante.
O Brasil precisa ganhar competitividade. Temos, se não
tivermos cuidado, nessa área de amêndoas, perdido
espaço para outras regiões do mundo. E o Ceará, o
Rio Grande do Norte e o Piauí são as maiores áreas
plantadas de caju do nosso País. Então, eu queria também parabenizar os cajucultores. Eu estive no Ceará,
debatendo esse tema. Estive no Rio Grande do Norte
e também no meu Estado, há poucos dias, na região
de Picos, onde nasceu o nosso querido Senador Pimentel, tratando desse tema. E, hoje, quero comemorar
aqui essa importante aprovação. E destaco o trabalho
de V. Exª. Muito obrigado.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– O Senador Pimentel já não é mais um piauiense. O
Senador Pimentel, hoje, pertence ao povo do Estado
do Ceará, que o colocou aqui, numa brilhante vitória
em 2010.
Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a V. Exªs,
agradecer ao Senador Eduardo Braga. Havia aqui um
requerimento para que essa matéria pudesse ser postergada, mas, depois, num entendimento com o Líder
do PMDB e demais Lideranças, em respeito a V. Exª,
ao Senador Pimentel e a tantos outros nordestinos que
sabem a importância que tem o Funcaju, iniciamos,
como eu disse, esta noite com a aprovação dessa
matéria importante. E vamos concluir esta noite lendo
aqui, talvez, a matéria mais importante para entregar
ao Brasil uma infraestrutura moderna e competitiva
para os portos nacionais.
Eu quero registrar aqui, em nome do PMDB, como
Líder do PMDB, a alegria de ter indicado o Senador
Eduardo Braga para ser o Relator dessa importante
matéria,
Ele teve paciência, sofreu, passou noites acordado. S. Exª me ligava angustiado porque, muitas vezes,
não podia atender a demanda de um companheiro,
mas teve a paciência de negociar, de parlamentar,
de ajustar, de, às vezes, até tencionar para que essa
matéria saísse daqui de uma forma que agradasse ao
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povo brasileiro já que vai fazer justiça nessa questão
de competitividade.
O setor do agronegócio brasileiro vai ser eternamente grato a V. Exª. O Brasil, Senador Eduardo Braga,
V. Exª que já deu uma contribuição tão grande para
este País, duas vezes Prefeito, Deputado Estadual,
duas vezes Governador, dos melhores governadores
que o Brasil já viu, e V. Exª, hoje, se destaca como
Senador, como Líder do Governo, mas fundamentalmente V. Exª marcou esse seu mandato porque fez
um relatório adequado para que este País possa ser
realmente um País de todos os brasileiros.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Já estou no limite com o Senador Anibal Diniz, mas
claro que quero ouvi-lo.
O Sr. Eduardo Braga (Bloco/PMDB – AM) – Em
primeiro lugar, quero cumprimentar V. Exª, cumprimentar os Senadores do Nordeste brasileiro. Hoje, o Senado da República aprovou uma matéria que estava em
tramitação desde o ano 2000. O Fundo do Caju estava
há 13 anos tramitando no Senado da República – há
13 anos no Congresso Nacional! E hoje votamos e encerramos esse périplo de 13 anos de uma matéria que
reputo importante pela tradição, pela cultura do caju na
Região Nordeste. Mas também pedi este aparte para
agradecer a V. Exª, na condição de meu líder, Lide do
PMDB. Se V. Exª não tivesse emprestado, primeiro, a
indicação para a relatoria dessa controversa, polêmica MP nº 595, a MP da modernização dos portos, eu
não poderia ter exercido essa relatoria. Em segundo
lugar, pelo apoio que o PMDB do Senado, em todos os
momentos e em todas as circunstâncias, emprestou
para que pudéssemos construir um projeto de lei de
conversão, Senador Pimentel, que representasse, se
não o ideal, o possível; se não aquilo que todos gostariam de ver, aquilo que era possível de acordo para
que pudéssemos aprovar na Comissão Mista, com a
maioria quase que absoluta, e diria mais, com quase
a unanimidade de seus membros, aquele projeto de
lei de conversão. Por isso, quero agradecer a V. Exª,
ao PMDB do Senado, a oportunidade que nos deu de
poder, em conjunto com muitos Pares, inclusive com o
Deputado José Guimarães, do seu Estado do Ceará...
Portanto, o Ceará presente nessa questão sob vários
ângulos, inclusive pela participação da Liderança do
PMDB. Quero agradecer a V. Exª, porque, sem nenhuma dúvida, se há uma medida provisória e um marco
regulatório que pode transformar, modificar, aprimorar
e melhorar as condições de competitividade da economia brasileira, é, sem nenhuma dúvida, o novo marco
regulatório dos portos brasileiros. Agradeço e faço
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meu reconhecimento público ao apoio do PMDB do
Senado para que pudéssemos chegar até aqui. Muito
obrigado, Senador.
O SR. EUNÍCIO OLIVEIRA (Bloco/PMDB – CE)
– Senador Eduardo Braga, na noite de hoje, é o Líder
e a Liderança do PMDB quem agradecem a V. Exª. Em
futuro muito próximo, se Deus quiser, será o Brasil a
agradecer a V. Exª por essa oportunidade.
Durante o discurso do Sr. Eunício Oliveira, o Sr.
Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. José Pimentel.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Quero parabenizar o Senador Eunício Oliveira pelo pronunciamento, pela defesa do Funcaju, pois
fez dele uma bandeira, seja como Presidente da nossa CCJ, seja como Líder do PMDB. Portanto, todos
nós, do Ceará e do Nordeste, temos muito orgulho de
seu mandato.
Quero convidar o Senador Anibal Diniz a fazer
uso da palavra.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Senador José Pimentel, Srs. Senadores, telespectadores da TV, ouvintes da Rádio Senado, o que me
traz à tribuna nesta noite em que fazemos um serão
no aguardo da medida provisória dos portos, que está
para ser aprovada na Câmara e que, acertadamente,
conseguimos aprovar o requerimento para que a sessão se estendesse pelo tempo necessário para que
pudéssemos receber a medida provisória dos portos e
dar essa grande contribuição ao Brasil, essa resposta
que o País está dando a esse problema de logística
que, certamente, terá um saldo de qualidade a partir
da aprovação da medida.
Mas gostaria de utilizar o tempo de hoje para fazer alguns esclarecimentos necessários.
Nós temos uma crise instalada por conta de uma
operação ocorrida no Acre pela Polícia Federal. Esse
assunto virou notícia nacional: O Jornal Nacional e os
grandes jornais deram repercussão. Os integrantes
da oposição, no Estado do Acre, tentam passar para
a sociedade a ideia de que nós vamos ficar de cabeça
baixa, que não vamos tratar desse assunto, que vamos
dar o calado como resposta, quando, na realidade, a
moralidade pública no Acre se instalou com os governos da Frente Popular, com o governo do PT, com Jorge Viana, com Binho e com o Governador Tião Viana.
O Estado democrático de direito, hoje, se faz presente no Acre e, de maneira muito mais viva, no Brasil
por conta também dos governos da Frente Popular. Foi
o Presidente Lula quem deu totais condições para que
os órgãos de Estado atuassem com maior liberdade e
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tivessem muito mais poder e capacidade de investigação, e no Estado do Acre não foi diferente.
Quando Jorge Viana assumiu o governo, em 1999,
o crime organizado estava incrustado nas estruturas de
governo, estava dentro da Polícia Militar, estava dentro
das estruturas de governo ditando as ordens, inclusive para o próprio governador. De lá para cá, muito se
trabalhou, houve muito empenho e muita dedicação
para transformar o Acre num Estado viável, num Estado respeitado, num Estado que atingiu um nível de
civilidade inclusive.
Todavia, é claro que quem está no governo, em
qualquer governo, pode se deparar com situações
desconfortáveis por conta de atitudes de pessoas isoladas, de grupos que precisam ter a devida correção.
Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, julgar por antecipação, estabelecer pré-julgamentos por
conta da investigação que está sendo feita. Há uma
investigação sendo feita, ela foi tornada pública, mas
as atitudes de governo continuam sendo tomadas, com
toda a responsabilidade, no sentido de dar segurança
à população de que o governo do Estado do Acre está
sendo conduzido com lisura, com respeito ao patrimônio público, com absoluta correção nos investimentos,
embora tenha esse caso surgido.
Pretendo, agora, ater-me às providências que
estão sendo tomadas.
Em primeiro lugar, foi a nota tornada pública pelo
próprio governador, que diz o seguinte:
Ao tomar conhecimento de operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta
sexta-feira, dia 10, o governador do Estado do
Acre vem a público expressar o irrestrito apoio
a toda e qualquer ação da Polícia Judiciária
no combate de ilicitude de natureza funcional
ou material. O governo do Estado é absolutamente transparente no exercício de suas
funções e intransigente na defesa dos valores
morais da função pública e pessoal. O governo
do Estado sempre expressou tolerância zero
contra qualquer prática de corrupção. Neste
momento, o governo se reserva o direito de
aguardar os devidos e plenos esclarecimentos
dos fatos para adotar, sempre que necessário,
as medidas em defesa da ética e da função
pública. Ao mesmo tempo, o governo do Estado do Acre afirma que, enquanto não houver
um juízo condenatório, quer seja na esfera
judicial, quer seja na esfera administrativa, é
justo fazer com absoluta consciência a defesa
à integridade moral de secretários e técnicos
de governo supostamente envolvidos em fatos
tornados públicos. Não se condena antecipa-
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damente e não se pune antecipadamente. A
presunção de inocência é um direito constitucional garantido a todo e qualquer cidadão.
Assina esta nota o Governador Tião Viana, Governador do Estado do Acre.
Ao mesmo tempo, houve uma tomada de posição em solidariedade à atitude do governo do prefeito de Rio Branco, Prefeito Marcos Alexandre, e houve
também uma nota de esclarecimento do Partido dos
Trabalhadores, do Diretório Regional do Partido dos
Trabalhadores, nos seguintes termos:
O Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores do Acre vem a público manifestar-se
acerca dos episódios relacionados à denominada Operação G7 desencadeada nesta
sexta-feira pela Polícia Federal e que resultou
na prisão de integrantes do governo do Estado
do Acre e de empresários da construção civil.
O Partido dos Trabalhadores reafirma o seu
compromisso com a ética na vida pública e
sua luta intransigente no combate á corrupção,
compreendendo que nenhum governo, por sua
dimensão, está livre de situações que, mínimas
que sejam, possam colocar sob suspeita seus
membros. O fundamental nessas situações é
a atitude dos governos em apurá-las.
Nesse sentido, consideramos elogiável a postura do Senador Tião Viana ao apoiar o aprofundamento das investigações, numa clara
demonstração de que tem um compromisso
verdadeiro com a transparência em sua gestão,
já demonstrado inclusive em recentes ações
da Polícia Civil que desbarataram supostos
esquemas de corrupção no Detran e na Sefaz.
Da mesma forma, diante da necessidade de
aprofundamento das investigações e de comprovação dos fatos, consideramos imprudente
emitir qualquer prejulgamento que venha a desabonar os investigados, alguns deles filiados
ao Partido dos Trabalhadores. Defendemos os
princípios constitucionais do devido processo
legal e da presunção da inocência. Neste sentido, devemos aguardar os desdobramentos
da investigação.
O Partido dos Trabalhadores no Brasil e no
Acre tem um legado republicano quanto a
democracia e transparência na esfera pública. Não devemos esquecer que foi em nossos
governos que foram criados os orçamentos
participativos, os portais de transparência, o
Diário Oficial online, as controladorias, a Lei de
Acesso a Informações Públicas e foram fortale-
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cidas as atuações da Polícia Civil e Federal, do
Ministério Público e dos Tribunais de Contas.
No mesmo teor está a nota da Prefeitura de Rio
Branco sobre a Operação G7: O Prefeito de Rio Branco,
Marcus Alexandre, divulgou a seguinte nota:
Nota de Esclarecimento.
A respeito da operação da Polícia Federal
ocorrida hoje, dia 10 de maio, em Rio Branco,
manifesto os seguintes esclarecimentos:
- Apoiamos toda e qualquer ação da Polícia,
dos órgãos de controle externos e internos no
combate à corrupção. Essas instituições foram
fortalecidas durante os nossos governos nas
esferas federal, estadual e municipal;
- A gestão da Frente Popular tem por princípios
a ética, os valores morais, o zelo e a austeridade com os recursos públicos. Fui membro
da equipe de Governo do Estado e sei da
firmeza do Governador Tião Viana e de sua
intolerância com a corrupção; e
- Não nos cabe neste momento qualquer julgamento prévio, sendo o mais sensato aguardar
a apuração dos fatos, à qual somos amplamente favoráveis, evitando qualquer condenação
antecipada e injusta.
Esta é a nota do Prefeito de Rio Branco, assinada
pelo Prefeito Marcus Alexandre.
Vale ressaltar, Srs. Senadores e telespectadores
da TV que nos acompanham, que a operação da Polícia Federal ela cumpre o seu rito e, depois, terminado
esse processo investigatório, vai passar pela análise do
Ministério Público e, posteriormente, pelo julgamento
do Tribunal de Justiça.
Mas vale sempre lembrar que, muitas vezes,
antes de esse processo ser concluído, as pessoas já
estão sendo julgadas e condenadas pelos meios de
comunicação. É isso que nos preocupa, porque, se há
evidências de diálogos comprometedores por parte de
algumas pessoas – e nós entendemos que as pessoas que têm responsabilidade por terem cometido atos
ilícitos devem pagar por isso –, nós devemos ter todo
o cuidado no sentido de proteger aquelas pessoas
inocentes que são envolvidas da mesma forma e são
tratadas na vala comum.
E vejam que as informações vão sendo postas
de maneira atravessada. Por exemplo, diz-se que, na
cidade de Tarauacá, foram executadas apenas 20% das
obras do programa Ruas do Povo, apesar de 100% das
obras já terem sido pagas. Na realidade, na cidade de
Tarauacá, foram projetadas 69 ruas. Dessas 69 ruas,
46 já foram concluídas e as 23 ruas restantes estão
programadas para 2013 e 2014.
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Na Vila Campinas, próxima a Rio Branco, foram
programadas 57 ruas. Foram executadas 11 e restam
46 para serem executadas.
O mesmo podemos dizer da cidade de Epitaciolândia, onde foram projetadas 263 ruas, todas executadas. Ou seja, 100% do que foi estabelecido como
meta na cidade de Epitaciolândia foi concluído.
Em Manoel Urbano, foi programada a pavimentação de 71 ruas. Foram concluídas 48, restando 23.
Em Plácido de Castro, foram projetadas 89 ruas.
Estão concluídas 17 e 72 estão em fase de execução.
Dessa forma, a gente pode pegar todos os Municípios do Acre. Cada um tem uma meta, e o Governo do Estado executou, quase sempre, a maior parte
dessa meta, restando a menor parte para os anos de
2013 e 2014.
O programa Ruas do Povo é um programa que
resgatou a dignidade de milhares de famílias no Estado do Acre, milhares de famílias que se encontravam isoladas por conta da quase inexistência de vias
de acesso até suas residências. O Governador Tião
Viana se lançou nesse desafio, um desafio extremamente ousado. Ele se lançou no desafio de pavimentar todas as ruas urbanas dos Municípios do Acre, um
desafio extremamente ousado, e tem procurado, com
todos os seus esforços, mobilizando toda a sua equipe, mobilizando o empresariado local, tentar concluir
esse objetivo até 2014. É um objetivo que exige muita
abnegação dos seus servidores.
Podemos citar aqui o exemplo do Secretário de
Obras, Wolvenar Camargo, que está detido, preventivamente, por conta das investigações que estão sendo efetuadas.
Wolvenar Camargo é uma pessoa que veio de Minas Gerais para morar no Acre. Ele veio como arquiteto
e praticamente iniciou sua carreira profissional no Acre.
Ele aderiu ao serviço público, abdicando, inclusive, das
vantagens que teria como arquiteto renomado que era,
aliás, que é, um excelente arquiteto, um arquiteto muito, muito renomado, com muitas obras executadas no
Acre. Ele aderiu a um chamamento para vir ao serviço
público. Veio e ajudou Jorge Viana quando era Prefeito de Rio Branco, ajudou Jorge Viana no Governo do
Estado, depois ajudou o Prefeito Angelim e agora está
ajudando o Governador Tião Viana. Ele teve, na sexta-feira, sua casa invadida por conta dessas escutas e
está preso. Veja o que escreveu o Senador Jorge Viana
em seu blog, em seu site e na sua fan page:
Compartilho com vocês uma carta que chegou
às minhas mãos escrita pelo Caetano, filho
do Wolvenar. Conheço bem o Wolvenar, um
dedicado técnico que nesses anos todos nos
ajudou a reconstruir o Acre. Vi a batalha dele
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e da Helena para criar seus filhos. O Caetano
tem 28 anos, é uma figura querida, cheia de
sonhos, como muitos dos jovens acreanos. O
Wolvenar é um profissional competente, honesto, talentoso e apaixonado pelo Acre. Para
trabalhar e se dedicar ao nosso Estado, muitas vezes perdeu a chance de estar perto do
filho Caetano e das filhas Liliane e Gabriela.
Agora que enfrenta um dos maiores desafios
de sua vida, que é lutar por justiça e enfrentar
a injustiça, Wolvenar tem aquilo que todo pai
sonha ter: os filhos do lado. Caetano escreveu
uma carta bonita e forte que reproduzo aqui.
Lendo essa carta, talvez as pessoas entendam
o quanto tem sido duro para algumas famílias
esse momento. O pior de tudo é o pré-julgamento e a agressão que eles vêm sofrendo.
Concordo com o Caetano: o que estão fazendo com o seu pai, Wolvenar, é uma injustiça.
Isso foi publicado pelo Senador Jorge Viana.
A carta do Caetano diz o seguinte:
O que fizeram com meu pai é uma injustiça.
Posso ser leigo, não entender como as leis,
os artigos, os parágrafos se desenrolam, porém, o pouco que eu imaginava ter conhecimento caiu por terra. Imaginava eu que todos
nós, perante a lei, somos inocentes até que
se prove o contrário e que, antes de qualquer
coisa, todos nós temos direito à defesa e de
termos conhecimento do que estamos sendo
acusados antes de qualquer represália.
De repente, acordo um dia e descubro que realmente eu sou um sonhador (como pessoas que
convivem comigo dizem, que vivo nas nuvens,
no mundo da lua). Em uma manhã tão normal,
como outra qualquer, vejo meu pai, sim, meu
pai, Wolvenar Camargo Filho, cercado pela
polícia na minha casa. Sabe aquele mineiro
de nascença e acriano de coração? Esse é
o meu pai, uma pessoa guerreira e corajosa,
que se formou em arquitetura e que, como
um bom cabeça dura, que sempre foi (como
poderia ser diferente um descendente de italiano e, pra quem acredita, ainda por cima,
nasceu ariano), ao conhecer o Acre, pouco
antes de sua formatura, já havia decidido que
iria voltar pra cá.
Foi assim que, há mais de 32 anos, com uma
mala na mão e um sonho em mente, chegou
aqui sem nada e fez daqui seu lar, escolhendo esta terra e a aceitando de coração, começando a crescer aqui e inclusive constituindo
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sua família. Mesmo passando dificuldades
e estando longe de todos seus familiares e
pessoas queridas, não desistiu e batalhou. E
como batalhou!
Chegando aqui para morar em uma humilde
casa (lembro-me de uma história marcante
que ele e minha mãe contam, que, como não
tinham condições, sentavam em sua varanda
para poderem escutar o jornal da TV do vizinho), com muito esforço, conseguiu fazer sua
vida aqui, sempre trabalhando árdua e honestamente para conseguir tudo que conquistou
até hoje. Fez nesta terra, da qual hoje sou filho,
seu nome profissional, sempre mostrando sua
competência, responsabilidade, esforço, honestidade e sempre tendo como maior riqueza o
seu nome, sua ética e sua honra. Um pai que,
mesmo não tendo muito, nunca deixou faltar
nada a nós três, seus filhos, que, mesmo em
momentos de grandes dificuldades, fazia questão de nos manter bem, de nos prover estudos,
de nos dar tudo que podia, e sempre foi assim.
Um pai totalmente amoroso, que sempre nos
ensinou a sermos corretos, educados e que
nos mostrava sempre que a base de tudo são
os estudos, que, se não batalharmos e estudarmos, não seremos nada nesta vida, uma
pessoa que sempre lutou tanto, que sempre
se dedicou ao máximo ao seu trabalho, sempre defendendo seus ideais.
Realmente, posso dizer, uma das pessoas
mais fortes que conheci em minha vida, que,
mesmo em frente a um câncer que lhe acometeu e lhe deixou sequelas, não se deixou
abater, levantando sempre a cabeça e enfrentando seus problemas de frente. Uma pessoa
que, por tanto empenho em seu trabalho, começou a apresentar sinais de cansaço, tendo
sua saúde afetada, mas que, mesmo assim,
nunca diminuiu seus esforços em relação ao
seu trabalho e ao cuidado dos filhos.
De repente, me vejo perdido em meus pensamentos. Acho que, por um sentimento de indignação e impotência, vejo a imagem de meu
pai sendo atingida de uma forma tão covarde,
sem nenhum direito de defesa, sem realmente não haver nenhuma prova concreta, sem
nenhuma explicação plausível. Simplesmente
quiseram assim e assim foi feito. Não que eu
ache que não deva haver investigação, que os
fatos não devam ser apurados, mas deveria,
primeiramente, haver respeito na forma com
que as coisas são tratadas. Deveria haver con-
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sideração, tratar meu pai como culpado sem
nem ao menos mostrar provas contundentes,
sem ter um julgamento, sem haver uma real
explicação, tratá-lo assim como um bandido
é uma forma de descaso que nunca mais poderá ser desfeita.
Meu pai, que sempre fez de tudo para melhorar o Estado que tanto ama, que, por escolha,
fez dele seu Estado do coração, que sempre
batalhou para que houvesse um futuro melhor e que, principalmente, sempre priorizou
a transparência. Isso, sem dúvida, nunca poderei chamar de justiça. Muito pelo contrário,
tudo que está ocorrendo, tudo que vejo falar
e nada provar, tudo o que temos passado só
pode ser descrito com uma só palavra: o que
fizeram com o meu pai é uma injustiça.
Essa carta é do Caetano Camargo, filho do Wolvenar Camargo, Secretário de Obras do Governo do
Estado do Acre...
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador…
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ..., que,
por conta das investigações, foi preso preventivamente.
Ainda que não tenha sido julgado, está sem o direito
de defesa, já sendo condenado por pessoas como o
Senador Petecão, que veio aqui para dizer que as escutas telefônicas que a Polícia Federal tornou públicas
já são provas, já são a condenação das pessoas. Na
realidade, condenação é a publicização exagerada, que
faz com que honras que são fruto de uma vida inteira
de trabalho sejam abatidas da forma como está sendo
abatida por pessoas irresponsáveis e inescrupulosas.
Há apoio às investigações? Sim. As investigações
estão sendo feitas. Por que a imprensa, as pessoas
que estão tripudiando sobre esses acontecimentos
não dão tempo, não esperam o resultado das apurações para publicarem as suas conclusões? Não. Eles
partem com aquela ideia de quem tem um site, quem
tem um jornal na mão tem a reunião dos poderes do
Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, do
Supremo Tribunal Federal, porque já saem condenando
as pessoas, sem imaginar que as pessoas têm uma
história, as pessoas têm uma vida e as pessoas têm
um legado.
Vai ver o que possui o Wolvenar! Wolvenar Camargo pegou um câncer. Sabe como foi tratado, Senador
Humberto? Fazendo vaquinha. A gente teve que fazer
vaquinha para mandá-lo para se tratar fora do Acre. E
hoje é tratado aqui por um Senador Petecão, que deveria agradecer de outra forma os votos que teve do
povo do Acre. Mas trata uma pessoa que sempre fez
bem ao Acre como o companheiro Wolvenar como se
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fosse um bandido, tão-somente por causa de escutas
telefônicas cruzadas que pegam parte de um, parte
de outro diálogo, como se fosse uma condenação inquestionável, indefensável.
Não é assim. Não é assim. Política a gente faz de
cabeça erguida. E nós vamos fazer a mesma política
defendendo os nossos ideais e defendendo o direito
do povo do Acre de ter a sua opinião final sobre cada
um dos acontecimentos. É claro que fica uma disputa
desigual quando a grande imprensa, quando o Jornal
Nacional solta uma informação sem apurar devidamente
os fatos. O que tem ali, posto pelas investigações da
Polícia Federal, é uma parte da história. Por que não
vai ouvir a fundo o que foi planejado, o que foi estabelecido como meta, o que foi executado, o que está
faltando para ser executado? Se há problemas em
uma ou outra rua que foi executada, que se responda por essa rua, o que não chega a 5% do total das
obras executadas.
Problemas na BR-364 – esse é outro assunto
que o Petecão traz costumeiramente –, nós próprios
viemos aqui tantas vezes para dizer...
(Interrupção do som.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... problemas existem quando se faz... (Fora do microfone.)
Quando se executa uma obra numa rodovia como a
BR-364, é natural que, com o passar dos anos, os
problemas aflorem. Mas não. Todas as vezes em que
aparece um problema, já coloca em questionamento
a honra de quem executou essa obra.
Não é assim que se faz política. Nós sabemos o
quanto é difícil conquistar as coisas, executar as coisas,
transformar um Estado como foi transformado o Estado
do Acre. Um Estado que era desacreditado, que não
tinha empresas, que não tinha iniciativa privada, que
não tinha... O Poder Público estava destruído, cinco
meses de salário atrasado. Salário, que é sagrado, do
servidor estava cinco meses atrasado quando Jorge
Viana assumiu o governo. Hoje o Acre é um Estado
superavitário, um Estado com capacidade de endividamento. A relação dívida/PIB do Acre é uma relação
absolutamente confortável. Aí, vem aqui um Senador
da República falar asneiras, dizer que o Estado está
endividado, inviabilizado. Que nada! Nós temos um
Estado absolutamente viável, tanto é que conseguimos recursos junto ao BNDES, junto ao Banco Mundial, justamente porque temos a comprovação de que
a nossa economia, a relação dívida/PIB do Estado é
uma relação que permite, que dá credibilidade para o
Estado obter recursos de financiamento.
Então, é sobre esse aspecto que a gente quer
refletir. Tem problemas no Acre? Tem. Tem disputa
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política? Tem. E nós reconhecemos. E nós reconhecemos o direito de o povo escolher. Disse há pouco:
o povo escolheu Jorge Viana Senador, escolheu Petecão Senador. Palmas para o povo! Foi uma decisão
que estabeleceu um equilíbrio. Agora, vamos respeitar
o sentimento do povo também e esperar que uma investigação dessa magnitude aconteça até a sua plena conclusão, com o trânsito em julgado e quem for
culpado. Aí sim, a gente vai poder estabelecer uma
posição definitiva, mas sair já, antecipadamente, festejando, dizendo que Deus trouxe esse momento para
ele, tripudiando sobre uma situação tão desconfortável
para o Acre, para as pessoas que estão vivendo isso...
Para todo mundo é muito desagradável. Quem é que
festeja porque alguém é pego cometendo um ilícito no
Estado? É extremamente desagradável...
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – ... porque
nós queremos transparência e decência na política. E
o dia em que alguém pratica um ato ilícito é algo extremamente ruim para nós, que fazemos política com
seriedade.
Cada vez que aparece um escândalo mancha,
de um modo geral, todos que fazem política, porque
as pessoas nos olham de forma atravessada. Então,
não dá para vir à tribuna do Senado comemorar porque
tem algo errado acontecendo num setor ou noutro do
Estado. Nós temos que lamentar que isso aconteça e
combater com veemência qualquer ato ilícito, qualquer
ato de corrupção.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – V. Exª
me permite?
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Ouço
com atenção o Senador Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Senador Anibal, quero, não só como Senador, mas também
como Líder do Partido dos Trabalhadores... Eu já me
manifestei aqui, primeiro a V. Exª, ao nosso Senador
Jorge Viana, que está lá no Acre, ao Governador Tião
Viana e ao Binho Marques, que esteve aqui hoje, para
transmitir primeiro a nossa confiança em toda a história, em todo trabalho desenvolvido no Estado do Acre,
trabalho que prima sempre por muita seriedade e por
muito compromisso com a população, compromisso
com o povo. Quando a gente passa dos 50 anos de
idade – eu já cheguei aos meus 51 –, a gente passa
por várias experiências da vida... Eu sei o quanto são
dolorosos momentos como esse, o quanto são dolorosos momentos como esse, de um lado, porque a
gente vive uma situação em que, como V. Exª disse,
as pessoas hoje... Quando se abre uma investigação,
o simples fato de abrir uma investigação – e isso é da
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lei e temos que dar todas as condições para os esclarecimentos. Mas já se têm, a partir daí, aqueles que
atuam para uma prévia condenação. E esse é um problema grave. Eu sempre me refiro – e não pego nem
no meu partido – a pessoas neste País. Lembro-me,
neste instante, do Deputado Alceni Guerra, que conviveu aqui nesta Casa e que foi exposto, condenado
e execrado em quantas capas de revista, em quantas
matérias de jornais, em quantos discursos, quantas
falas, enfim. Ele encarou o desafio de provar sua inocência. Lá na frente, comprovou sua inocência. Eu tive
o privilégio de conversar com ele certa vez, quando
visitava o Congresso Nacional. Mas quem vai apagar
isso da sua história? Será que serão dadas todas as
capas, todas as manchetes, todas as falas, o próprio
reconhecimento de quem fez as condenações? Eu
diria que não. Então, Senador Anibal, eu quero, neste
instante, dizer a V. Exª da importância de dar o legítimo
direito de defesa a essas pessoas. Comprovadamente,
em um julgamento de alguém que cometeu qualquer
crime, no nosso Partido, não tenho nenhuma dúvida,
vai pagar pelo crime que cometeu, seja quem for. É
assim que pensa o Partido dos Trabalhadores, mas
nessa fase é o legítimo direito de defesa. Eu ouvi a
carta do Caetano, dirigida ao povo do Acre, vendo essa
situação do seu pai, Wolvenar Camargo, e quero aqui
dizer, através das palavras dele, sabendo o tamanho
da dor de muitos pais, de todas as pessoas envolvidas, que no meio, certamente, a história vai mostrar
– e espero que seja breve – que é possível que haja
culpados verdadeiramente, com as provas devidas,
como manda a nossa legislação, mas também é possível que tenhamos inocentes. É por isso que o melhor
é aguardar o julgamento. De nossa parte, toda a nossa força, o nosso apoio para os que neste momento
sofrem com esse processo, que possam ter a oportunidade e as condições da defesa. Uma coisa é real, a
verdade sempre vence. Se Deus quiser, espero que
V. Exª e os nossos companheiros lá no Acre possam
dar oportunidade de defesa a cada uma dessas pessoas que fazem parte do nosso Governo e que foram
levadas a responder a esse processo.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Wellington.
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Senador Anibal, para concluir, porque o Senador Valdir Raupp pretende fazer uso da palavra o
quanto antes.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – O Senador Raupp está nos concedendo um pouquinho mais
de tempo, Senador Pimentel. Seja generoso comigo,
porque hoje o Petecão falou durante 40 minutos aqui.
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O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT
– CE) – Já se vão 39 minutos, nobre Senador. Eu sou
sempre tolerante.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Sr. Líder do Governo nesta Casa. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Permite-me um breve aparte, Senador?
O SR. PRESIDENTE (José Pimentel. Bloco/PT –
CE) – Com a palavra o Senador Valdir Raupp.
O SR. VALDIR RAUPP (Bloco/PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil vem
enfrentando grandes dificuldades na área de transportes. Essa semana mesmo, ou melhor, hoje mesmo,
estamos aqui, no Congresso, discutindo a MP dos Portos, a Medida Provisória dos Portos, uma importante
iniciativa do Governo no sentido da modernização dos
portos brasileiros, para torná-los capazes de carregar
e descarregar com celeridade e eficiência os navios
que levam e trazem os produtos que compramos e
vendemos para o exterior.
Todos os países desenvolvidos, ou aqueles que
se desenvolveram, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tiveram um amplo programa de construções, de
reformas, de revitalização dos seus portos. Até mesmo
Cuba está hoje construindo um porto moderno.
Estive lá há uma semana. Lá está a Odebrecht,
já que Cuba está fazendo uma pequena abertura econômica do seu país, a exemplo da China e de outros
países socialistas. Lá está uma empresa brasileira,
a Odebrecht, construindo uma obra de US$1 bilhão,
um porto moderno, o Porto de Mariel, que vai servir
também como um polo industrial, uma ZPE – Zona de
Processamento de Exportações. Será um porto que
vai servir toda aquela região ali do Caribe, para escoar
e receber produtos.
E o Brasil, a sexta economia do mundo, ainda
está com seus portos defasados. Muitos contratos estão se perdendo por falta de agilidade nos portos, por
falta de eficiência nos portos brasileiros. Recentemente, a China deixou de comprar um carregamento de
seis milhões de toneladas de grãos, porque os navios
demoravam até 60 dias para atracar, carregar e partir
de um porto brasileiro.
Então, não dá mais. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, na Câmara dos Deputados e no Senado
Federal, é o correto, é o justo, é o que deveríamos ter
feito há muito mais tempo, que é uma lei moderna para
a construção e a modernização dos portos brasileiros.
Não menos difícil, Sr. Presidente, é a situação
das estradas brasileiras, o que aumenta os custos do
transporte rodoviário e gera enorme desperdício.
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De acordo com o levantamento mais recente da
Confederação Nacional do Transporte (CNT), realizado
entre 25 de junho e 31 de julho do ano passado, dos
65.273 quilômetros de estradas pesquisados, mais de
39 mil, quase 60% do total, estavam em condições regulares, ruins ou péssimas. Apenas pouco mais de 26
mil quilômetros de estradas (40%) podiam ser considerados bons ou ótimos. Lamento dizê-lo, mas é muito
pouco para um País rico como o Brasil!
Eu já disse aqui que o Brasil fica alternando entre a sexta e a sétima economia do mundo. Como podemos ficar com nossas rodovias nessas condições?
Se essa é a situação média no País, imaginem, Srªs
e Srs. Senadores, a situação nos rincões mais distantes e menos aquinhoados, como o nosso Estado de
Rondônia e outros Estados do Norte do Brasil! Lá se
encontram em estado lamentável a BR-364 e a BR-425.
De acordo com a pesquisa da CNT, a que já me referi,
dos 3.777 quilômetros da BR-364 pesquisados no ano
passado pela Confederação Nacional do Transporte,
3.127, ou seja, 82,79%, encontram-se em condições
regulares, ruins ou péssimas. Destes, 1.727 quilômetros (55%) estão em situação ruim ou péssima. Em
Rondônia, parte da BR-364 está nessas condições.
A BR-425, que liga a BR-364 a Guajará-Mirim,
passando por Nova Mamoré e por Guajará-Mirim, está
numa situação ainda pior. Mas trago aqui um alento
ao povo de Rondônia e ao povo do Amazonas, que
se servem dessas rodovias, assim como ao povo do
Estado do Acre, que também se serve dessa rodovia,
porque a BR-364 é a espinha dorsal por onde passam
todos os produtos que vão para a Zona Franca de Manaus, para o Estado do Amazonas e até para Roraima,
para Amapá, muitas vezes, e para o Estado do Acre:
as obras tiveram início.
A BR-425 deve ter sua licitação aberta na próxima
sexta-feira, dia 17. Já houve o início de obras no ano
passado, mas elas foram abandonadas pela empresa. A
empresa as abandonou, e tiveram de refazer o projeto
e de licitar novamente. Novamente, os preços estavam
muito baixos, e aí foi prorrogado o prazo da licitação
para o dia 17. Espero que as empresas vencedoras
possam entrar imediatamente nessa obra e trabalhar
dia e noite para amenizar o sofrimento da população
de Nova Mamoré e de Guajará-Mirim. A exemplo disso, a obra do primeiro lote da BR-364 já teve início; as
obras deverão ser trabalhadas dia e noite.
Logo após o início das obras da BR-425, eu, o
Senador Acir Gurgacz e o Senador Ivo Cassol, que
somos membros da Comissão de Infraestrutura do
Senado, vamos convidar novamente o Diretor-Geral
do DNIT, General Fraxe, e alguns outros diretores a
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percorrerem as obras da BR-425, a fazerem o que já
fizemos na BR-364.
O pior de tudo, Sr. Presidente, é que as obras de
restauração das rodovias não estavam andando satisfatoriamente. No trecho de Vilhena a Pimenta Bueno,
três empresas participaram da licitação. A vencedora
desistiu, como também a segunda colocada. A terceira
convocada fez um esforço grande, buscou até algumas empresas locais que tivessem usinas de asfalto
para tentar fazer uma parceria para tocar a obra, mas
acabou desistindo também. O problema parece ser o
baixo valor oferecido para a realização da obra. É o
chamado barato que fica caro. Há muitas obras brasileiras que, quando mergulham no preço, quando o TCU
aperta muito, quando baixam os custos, as empresas
acabam abandonando antes mesmo de iniciarem, ou,
muitas vezes, abandonam as obras depois de iniciadas.
Já entre Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste,
o consórcio vencedor da licitação ainda não havia iniciado as obras, apesar das informações em contrário
do DNIT – em parte, verdadeiras; em parte, não, com
todo o respeito.
Por esses motivos, fomos em diligência, no início desta semana, à BR-364, em Rondônia, conforme
requerimento aprovado na Comissão de Infraestrutura
na semana passada. Lá estivemos junto com os Senadores Acir Gurgacz e Ivo Cassol e com os Deputados
Marinha Raupp, Marcos Rogério, Nilton Capixaba e
Carlos Magno. Também nos acompanhou na viagem
o General Jorge Fraxe, Diretor-Geral do DNIT, cuja
presença solicitamos em nosso requerimento à Comissão de Infraestrutura. E muito agradecemos, porque
foi muito importante a presença do General e de sua
equipe no trecho da BR-364, em Rondônia.
Por isso, quero aqui fazer um agradecimento ao
General Fraxe, um homem sério, um homem determinado, que está colocando nos eixos o DNIT, para
melhor atender a população. O diálogo com o General
Fraxe foi muito rico e serviu, tenho certeza, para que
ele ganhasse um conhecimento mais aprofundado da
nossa realidade, já que Rondônia fica muito distante
e já que, principalmente no período do inverno, a situação se agrava ainda mais.
Como se vê, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há muito que fazer nessa frente. A BR-364 é uma
importante rodovia diagonal do Brasil, que se inicia em
Limeira, no Estado de São Paulo, segue pela SP-310
até o seu km 292, onde entra na SP-326, indo até a divisa com Minas Gerais. Depois, atravessa Goiás, Mato
Grosso, Rondônia e Acre, onde acaba em Rodrigues
Alves, no extremo oeste daquele Estado.
Trata-se, portanto, de uma rodovia de fundamental
importância para o escoamento da produção de toda a
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Região Norte e da Região Centro-Oeste do País. Nós,
como qualquer outro Estado da Federação, queremos
ter condições de trabalhar e prosperar em benefício do
povo de Rondônia e em benefício de toda a Nação brasileira. Mas precisamos ter as condições necessárias
e adequadas para isso. Se não pudermos transportar
a riqueza que produzimos para os consumidores, de
nada adiantará produzi-la. De igual modo, precisamos
comprar os artigos que consumimos para trabalhar e
viver. E, sem estradas, nada disso é possível. Sem a
BR-364, isso é ainda mais impossível. Essa rodovia é
muito importante para Rondônia. Eu já disse aqui que
a BR-364 é a vida do nosso Estado. É uma BR que
foi aberta ainda por Juscelino Kubitschek, quando era
Presidente do Brasil, e que acabou por desenvolver
toda a Região Norte do Brasil.
Por isso, apelamos às autoridades federais e, em
particular, ao DNIT, para que acompanhem com atenção e com carinho as obras da BR-364, em Rondônia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, são quatro lotes. Quanto ao Lote 1, já falei que as empresas
desistiram dos contratos e que se está licitando novamente. O Lote 2 é o que visitamos, de Ji-Paraná a Pimenta Bueno, de Pimenta Bueno a Ji-Paraná. Esse lote
está hoje com várias frentes de trabalho: três usinas
de asfalto usinado, muitas máquinas na pista, muita
gente trabalhando. Há o compromisso das empresas
contratadas e do Diretor-Geral do DNIT, General Fraxe, de entregar essa obra ainda este ano. Essa obra
se estenderia até meados do ano que vem, mas eles
vão trabalhar dia e noite, para compensar. É importante
trabalhar dia e noite – lá, durante seis meses, chove e,
durante seis meses, faz sol, é verão – para compensar
o tempo perdido.
Quero aqui agradecer a compreensão tanto da
direção do DNIT como das empresas contratadas, a
CCL e a CCM, que vão tocar as obras, dia e noite,
para terminar até o final do mês de novembro, até o
final do verão.
Essa é uma estrada crucial para o nosso Estado,
bem como a BR-425, que, como já falamos aqui, vai de
Abunã a Guajará-Mirim, e a BR-429, que vai de Presidente Médici a Costa Marques, passando por Alvorada,
por São Miguel, por Seringueira, por São Francisco,
por São Domingos, até a fronteira com a Bolívia, obra
esta por que a Deputada Maria Raupp tanto trabalhou
e que já está sendo concluída. As pontes licitadas também terão início em breve.
A BR-435, que vai de Vilhena a Cerejeiras, passando por Colorado, deverá ser restaurada também
este ano. A BR-174, que vai de Vilhena a Juína, deverá
também ter sua restauração em breve, com o projeto
para licitação para a pavimentação. A BR-421, que vai
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de Ariquemes a Montenegro e a Campo Novo, também
está sendo conservada. E, na BR-319, que vai de Porto Velho a Manaus, está sendo concluída a ponte de
ligação sobre o Rio Madeira; essa BR também deverá
ser restaurada em futuro próximo.
Nós precisamos muito, Sr. Presidente, da conexão de todas essas BRs com a BR-364, para que
Rondônia possa continuar seu progresso. Com elas
em boas condições, Rondônia, certamente, dará uma
contribuição muito maior ao desenvolvimento nacional
e ao desenvolvimento de toda a Região Norte do Brasil.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Valdir Raupp, o Sr.
José Pimentel 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, o Senador Sérgio Souza, pelo
prazo de 20 minutos, mais o tempo que V. Exª entender
necessário para colocar suas ideias.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Obrigado, Sr. Presidente.
Srªs e Srs. Senadores, meu caro Presidente do
PMDB, Senador Valdir Raupp, também venho à tribuna para manifestar minha preocupação com a tramitação da Medida Provisória dos Portos, que está sendo debatida, neste exato momento, na Câmara dos
Deputados e que, em minha opinião, já devia estar no
Senado Federal.
Vários de nós Senadores já subiram a esta tribuna para manifestar sua indignação com o curto prazo
de tempo em que as medidas provisórias chegam ao
Senado Federal, não havendo o tempo necessário
para a devida análise por parte desta Casa. No entanto, nós, Senadores, temos a consciência de que,
em dados momentos, é necessário atropelarmos até
mesmo o tempo, para que venhamos a possibilitar o
crescimento deste País, desta Nação brasileira, que,
hoje, já é a sexta maior economia do Planeta.
Antes de adentrar detidamente o tema da Medida Provisória dos Portos, eu gostaria, Sr. Presidente,
de fazer uma breve reflexão sobre a situação atual do
Brasil, mostrando aonde ele chegou em tão curto espaço de tempo.
Na década de 80, nós vivíamos um momento de
instabilidade econômica e financeira. Vivíamos ainda
uma ditadura, num momento de transição para a democratização, para a democracia, para a redemocratização no País. A inflação chegava a quase três dígitos
mensais. Conseguimos avançar ao ponto de elaborar-
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mos a Constituição cidadã, que veio em favor do indivíduo e da coletividade, dando garantias individuais e
coletivas. Essa Constituição trouxe princípios e regras
muito claras para este País e possibilitou ao brasileiro
escolher seu presidente e se movimentar rapidamente,
logo após a eleição desse presidente, contra as suas
ações, podendo até mesmo incitar o Congresso Nacional a promover o impeachment.
Essa é a liberdade que nós conquistamos com a
redemocratização, com a Constituição de 1988. E fez
com que o próximo Presidente tivesse a sensibilidade
de criar uma moeda forte, de reduzir a inflação brasileira para um dígito tão somente, o que vem sendo a
nossa meta desde então.
Desde o início dos anos 90, nós temos como
princípio básico da economia brasileira o combate da
inflação e o incentivo do crescimento. A sensibilidade
de um Presidente futuro percebeu que o salário mínimo
deveria ser valorizado, que nós precisávamos crescer
e ter um poder de compra interno neste País.
Hoje, o salário mínimo que não comprava no
passado nem mesmo os remédios de um aposentado,
nem mesmo uma cesta básica, chegou ao patamar de
US$400, aproximadamente.
O Brasil cresceu. O Brasil se tornou a sexta maior
economia do Planeta. No entanto, os desafios não param e precisamos crescer ainda mais, porque vivemos
em um mundo globalizado, em que uma tonelada de
soja no Porto de Paranaguá, no Porto de Buenos Aires
ou no Porto de New Orleans, nos Estados Unidos da
América, custa US$440. Mas o custo interno dos países que usam aqui como comparação é muito menor.
A Argentina tem as terras mais férteis do Planeta,
poucos fertilizantes são utilizados; tem um modal de
transporte ágil, que são as ferrovias; taxa a sua soja
no porto em 30%; e ainda compete com o Brasil no
mesmo patamar.
Os Estados Unidos da América exportam sua
soja por hidrovias até o Atlântico, portal de exportações para os países asiáticos e europeus.
No Brasil, o custo interno só do escoamento da
safra no ano de 2012, cumulado com o déficit de armazenagem, chegou a R$180 bilhões. Como competir
se o navio que traz o fertilizante do Leste Europeu, que
chega pelo Porto de Paranaguá, tem que ficar atracado
60, 80, 90 dias, ao custo médio de US$30 mil ao dia?
Pagamos US$2 milhões de demurrage. Descarregado esse fertilizante, sai no lombo de um caminhão e
vai até o Centro-Oeste brasileiro, dias para chegar até
o setor produtivo. Não é diferente o retorno. As commodities agrícolas produzidas também são escoadas
por caminhões até os portos brasileiros e enfrentam
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filas. Os portos que não têm filas têm uma gestão mais
ágil, deixando a mercadoria ainda no interior do País.
Srªs e Srs. Senadores, venho à tribuna do Senado para falar sobre a MP dos Portos e para fazer uma
reflexão sobre a importância de darmos esse salto na
diminuição do custo Brasil, esse salto da otimização
deste modal, o modal portuário brasileiro, que é ineficiente, que traz um prejuízo ao Brasil de bilhões de
reais em todos os setores.
Hoje, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, restando apenas dois dias para perder sua validade, o
Senado ainda aguarda a aprovação, na Câmara dos
Deputados, da Medida Provisória nº 595, a famosa MP
dos Portos. Agora, às 22h20, a Câmara dos Deputados debate, no plenário, essa medida provisória e nós
aguardamos sua chegada ainda hoje, Senadora Ana
Rita, aqui no plenário do Senado Federal.
A matéria foi editada pelo Governo Federal em 6
de dezembro de 2012, estabelecendo um novo regime
de exploração dos portos organizados e instalações
portuárias e também dispondo sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários.
No Congresso Nacional, a medida provisória foi
objeto de ampla discussão envolvendo grandes polêmicas e posicionamentos contrários e favoráveis a
sua aprovação.
Tive a oportunidade de me pronunciar desta tribuna favoravelmente a sua aprovação em algumas oportunidades. E neste momento volto a fazê-lo imbuído de
um propósito acima de qualquer interesse partidário
ou político, qual seja defender exclusivamente o que
entendo ser melhor para este País.
Srªs e Srs. Senadores, sei que mais uma vez
o Senado Federal se vê em situação de grande inconveniente em decorrência da exiguidade de tempo
para votar esta importante medida provisória. Porém,
tenho a convicção de que pior será se não o fizermos.
O País todo espera por um posicionamento do Congresso Nacional.
A Câmara já utilizou três semanas para tratar da
matéria, e, assim, poderá deixar o Senado com apenas
dois dias para deliberação. Teremos tão somente dois
dias, contados a partir de amanhã, para deliberar sobre
essa importante modificação na legislação brasileira.
Pior seria, no entanto, se aquela Casa não votasse a
MP, como foi previsto pelos mais pessimistas.
Melhor assim, que o Senado tenha a oportunidade de dar sua palavra final e, assim, dar uma resposta aos anseios de parte fundamental da sociedade
brasileira, especificamente os setores que produzem
no País. Afinal, importadores e exportadores têm nos
portos a principal válvula de entrada e saída de suas
mercadorias.
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Em verdade, os portos brasileiros são responsáveis por 95% do fluxo de comércio exterior do País,
o que demonstra a importância estratégica do setor.
E para fazer frente às necessidades ensejadas pela
expansão da economia brasileira, com ganhos de eficiência, é essencial ampliar e modernizar a infraestrutura e a gestão portuária nacional.
É fundamental estimular à expansão dos investimentos do setor privado e assim aumentar a movimentação de cargas com redução dos custos e eliminação de barreiras à entrada e à saída de mercadorias
do Brasil.
Para tanto, Srªs e Srs. Senadores, comungo da
visão de que é preciso lançar novas bases para o desenvolvimento do setor portuário nacional, calcadas
em regras claras e precisas, que promovam a participação da iniciativa privada, juntamente com o Estado,
na operação dos terminais portuários brasileiros.
Sou favorável, portanto, à adoção do regime de
autorização para a exploração de instalações portuárias fora do porto organizado. Concordo, assim, com
a existência de dois regimes diferentes: um associado
a uma infraestrutura pública, através de concessão e
arrendamento, e outro a uma infraestrutura privada,
mediante autorização.
Neste sentido, Sr. Presidente, o novo marco elimina a distinção entre movimentação, Senador Pimentel, de carga própria e de carga de terceiros como
elemento essencial para a exploração das instalações
portuárias autorizadas.
Além da reforma regulatória, a MP dos Portos
organiza o arranjo institucional do setor mediante a
definição de competências claras para a Secretaria dos
Portos da Presidência da República e para a Antaq.
Em decorrência dos debates no Congresso Nacional, restaram preservadas as responsabilidades e
prerrogativas dos governos estaduais sobre os portos
que se encontravam sob sua administração antes da
MP, além de outros pontos em que o Governo Federal cedeu em prol de um objetivo maior, qual seja, a
defesa do Brasil.
Srªs e Srs. Senadores, todos nós conhecemos
as tremendas dificuldades experimentas em todos os
portos do País para o embarque e o desembarque de
mercadorias. No meu Estado, o Paraná, as filas de
caminhões e de navios no Porto de Paranaguá já são
tradicionais e refletem de forma clara o prejuízo causado à produção nacional pela simples incapacidade
logística do País.
Todos sabemos dos elevados custos de sobrestadia, ou demurrage, que é a multa paga pelo contratante quando o navio contratado demora nos portos mais
do que o prazo acordado. Todos sabemos das perdas
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de mercadorias e da elevação no custos dos produtos
em decorrência da longa espera dos caminhões para
desembarcar sua carga nos portos.
Não é possível convivermos, em pleno século
XXI, a sexta maior economia do mundo, Sr. Presidente,
com privações para o crescimento do nosso comércio
exterior decorrentes da nossa ineficiência.
Agora, quando Governo Federal tem a coragem
de propor a modernização do regime de explorações
portuárias do País, algo que é demandado por empresários e pelas Confederações da Indústria e da Agricultura brasileiras, há muitos anos, penso que não pode
o Congresso Nacional, por omissão, deixar de decidir.
Por isso que, mesmo sabendo das dificuldades
de tempo que se apresentam ao Senado Federal, apelo ao Presidente, Senador Renan Calheiros, apelo a
todos os Líderes partidários com assento nesta Casa
e, enfim, apelo a todas as Srªs e Srs Senadores, que
façamos todo o esforço necessário para darmos a palavra final neste processo.
Entendo que ficará muito ruim para a imagem do
Senado Federal, que neste processo é vítima da exiguidade de prazo, mesmo assim, deixar de dar a resposta
que praticamente toda a sociedade do País espera.
Que os que são contra a MP dos Portos debatam
e exponham suas posições, manifestem seus votos.
Que aqueles que, como eu, defendem a MP, que façamos da mesma forma. E, assim, se a Câmara dos
Deputados aprovar, Sr. Presidente – espero que a
notícia que vem de lá seja boa, parece que não precisamos mais nos alongar tanto –, que o Senado vote,
contra ou a favor, mas, vote e conclua nossa missão
neste processo.
Sr Presidente, sou um defensor intransigente da
redução do Custo Brasil, da modicidade das tarifas e
do aumento da eficiência no País. Em particular, entendo que as atividades desenvolvidas nos portos e
nas instalações portuárias brasileiras dependem do
aumento do volume de investimentos públicos e privados e da capacidade de que tais empreendimentos
assegurem a ampliação da oferta a custos competitivos para a produção.
A MP dos Portos pode até não ser a solução de
todos os nossos problemas, mas, seguramente é um
passo fundamental em direção ao progresso e ao desenvolvimento que tanto almejamos.
Tenho a convicção e a esperança de que o Senado Federal não faltará com o Brasil e assumirá suas
responsabilidades, caso a Câmara dos Deputados
faça a sua parte, votando até a próxima quinta-feira a
MP dos Portos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, desejando a todos uma boa noite.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Agradeço as colocações de V. Exª, Senador
Sérgio Souza.
Concedo a palavra à Senadora Ana Rita.
A SRª ANA RITA (Bloco/PT – ES. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores; telespectadores que nos acompanham pela TV Senado; ouvintes
da Rádio Senado, eu venho hoje a esta tribuna para
falar de um tema da mais alta relevância para a sociedade brasileira. Eu estou me referindo à tão necessária reforma do sistema político-eleitoral brasileiro. É
urgente e indispensável empreendermos no Brasil um
amplo movimento que coloque este tema no centro
da agenda política do País, abordando aspectos da
democracia representativa, da democracia direta, do
aumento e aprimoramento do controle social junto ao
Estado brasileiro em todos os seus Poderes, do fortalecimento de nossas instituições particularmente dos
partidos políticos.
O Brasil, Sr. Presidente, especialmente na última
década, conquistou avanços significativos em várias
áreas. Ampliou e melhor distribuiu a geração de renda,
elevando o poder econômico das camadas mais pobres; ampliou e qualificou direitos sociais e fortaleceu
significativamente a sua economia.
Esse novo contexto socioeconômico foi fundamental para elevar o respeito do Brasil e o reconhecimento enquanto uma das nações de maior liderança
em escala internacional, conquistando espaços privilegiados à sua intervenção no cenário político global.
Frente a esse novo momento, é urgente avançarmos também em outras dimensões e entendermos
serem necessárias para a consolidação de uma nação
soberana, altiva e profundamente democrática. O debate sobre o direito à comunicação e a democratização da mídia, sobre a reforma urbana e a desconcentração da propriedade da riqueza, e o debate, nesse
caso, sobre o atual sistema político-eleitoral brasileiro
são agendas, no campo da democratização do País,
inadiáveis para a sociedade brasileira.
O fato é que, ao lançarmos um olhar mais atento
sobre o atual sistema político-eleitoral brasileiro, podemos concluir que ele apresenta pontos positivos que
permitiram conquistas importantes à democracia brasileira, como por exemplo o pluripartidarismo, a livre
defesa de ideias, opiniões e ideologias, o crescimento
de partidos com fortes vínculos populares.
Por outro lado, Sr. Presidente, não podemos desconsiderar os seus gravíssimos defeitos e distorções
que se agravam, de forma rápida e preocupante, colocando em risco a continuidade dos avanços necessários à plena democracia da sociedade brasileira.
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É muito grave o nível de intervenção que o poder
econômico joga, cada vez mais, nas disputas eleitorais,
transformando-se, de fato, na verdadeira cláusula de
barreira eleitoral que determina, de maneira efetiva,
quais candidatos se elegerão ou não.
Preocupa-nos, também, o nível das campanhas
eleitorais, que sofre um sensível rebaixamento. Disputa de projetos, debates políticos e programáticos vêm
sendo substituídos por pleitos pasteurizados, artificiais, disputas entre marqueteiros, que diminuem as
candidaturas a meras mercadorias a serem vendidas
aos seus clientes, nesse caso os eleitores, cidadãos
e cidadãs, brasileiros e brasileiras.
O Partido dos Trabalhadores, nestes mais de 30
anos de existência, cresceu, fortaleceu-se, enraizou-se socialmente, transformou-se numa das principais
referências dos trabalhadores e das trabalhadoras, governando cidades importantes, Estados e, nada mais
nada menos, do que o Governo central do nosso País.
Toda essa trajetória vitoriosa se deu justamente neste atual sistema eleitoral e político. Contudo, nem por
isso estamos acomodados ou satisfeitos. Ao contrário,
estamos convencidos que esse sistema está completamente esgotado, não permitindo mais os avanços
necessários para as grandes transformações de que
a sociedade brasileira necessita. É urgente a necessidade de mudanças profundas.
Por esses motivos, o meu Partido, o Partido dos
Trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, decidiu
apresentar e conclamar a sociedade brasileira a se
mobilizar em prol de uma ampla Campanha Nacional
pela Reforma Política no País.
Registro, também, que inúmeras outras organizações e movimentos sociais se mobilizam em torno
de uma plataforma que reúne mais de 40 entidades,
entre as quais destaco a OAB e a CNBB.
Sabemos que essa não é uma tarefa fácil, mas é
parte da história do PT não se furtar ao bom combate.
Aliás, cabe dizer que o PT sempre enfrentou desafios
difíceis ao longo de seus 33 anos, quebrando paradigmas, vencendo preconceitos. Elegemos, com a força do
povo, o primeiro operário presidente e tivemos, ainda,
a audácia de fazer história, mais uma vez, ao elegermos a primeira mulher Presidenta deste País. É com
essa credibilidade que o PT conquistou ao longo de
sua história, sendo um dos partidos mais respeitados
pelo povo brasileiro, que vamos humildemente às ruas,
em cada canto deste País, dialogar com a população e
demonstrar que, sem partidos fortes, sem programas
políticos consistentes, quem perde é a democracia.
Para que a democracia brasileira possa avançar e se
aperfeiçoar, é fundamental garantirmos o financiamen-
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to público exclusivo das campanhas eleitorais, que é
a base da nossa proposta.
Faço questão de repetir: não podemos mais conviver com um sistema eleitoral em que quem define
as eleições é o poder econômico. Isso fere de morte a
democracia, além de ser uma absurda distorção, pois
retira do povo a soberania da decisão, o seu direito
legítimo de definir quem deve ou não representá-lo. É
inaceitável que representantes públicos eleitos para
tratar da coisa pública sejam eleitos com recursos
privados. Acreditamos, também, que o financiamento
público terá papel significativo no combate à corrupção,
diminuindo as relações promíscuas existentes entre os
financiadores privados e agentes políticos que, após
eleitos, concedem contrapartidas aos mesmos financiadores, à custa do dinheiro público.
Nós ainda defendemos o voto em lista preordenada para os parlamentos, com paridade de gênero, para
que seja garantida a participação justa das mulheres na
política, que, apesar de serem maioria na sociedade,
ainda são sub-representadas nos espaços de poder.
E, por fim, trabalharemos pela convocação de
uma Assembleia Constituinte exclusiva sobre a Reforma Política, para que se aprofunde a democracia brasileira, com uma vigorosa participação da sociedade.
Sabemos ainda da enorme resistência de setores
partidários e alguns segmentos da sociedade com relação a esse debate. Sabemos, ainda, da pouquíssima
vontade e disposição de amplos setores presentes no
Parlamento em promover mudanças no atual sistema
político. Aliás, a lógica predominante é: por que mudar um sistema que garante a manutenção do status
quo apropriado aos seus interesses e sobrevivência?
Afirmo isso, considerando as inúmeras iniciativas,
seguidas de fracassos e mais fracassos, tanto nesta
Casa, aqui no Senado Federal, quanto na Câmara
Federal. A última tentativa se deu na Câmara no mês
de abril, quando, após meses de negociações, num
esforço gigantesco e louvável na busca de acordo liderado pelo Relator, o Deputado Henrique Fontana,
o único ponto pautado em plenário foi a proposta de
emenda à Constituição que estabelece a coincidência
de mandatos nos três níveis, e, mesmo assim, nem
foi votada. Os demais pontos, os fundamentais, nem
sequer foram apreciados em plenário.
Esse histórico do Congresso brasileiro revela
que a alternativa possível para realizar uma reforma
política que fortaleça os partidos, que aprofunde a
democracia, ampliando inclusive a representação de
segmentos sociais e populares hoje sub-representados
nos espaços de poder, só será possível com uma ampla participação da sociedade e com a convocação de
uma Constituinte específica para o tema.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, convoco a militância petista, os movimentos sociais e as organizações
a acelerarem o processo de recolhimento das assinaturas, já que é necessário coletar, no mínimo, 1,4 milhão de assinaturas para que um projeto de iniciativa
popular seja reconhecido.
Tenho certeza de que, com a contribuição de todos, de todas e de cada um, daremos um importante
passo nessa que é uma das reformas mais importantes
para a continuidade da construção do nosso novo Brasil!
Sr. Presidente, era isso que eu gostaria de comentar e de falar a respeito deste tema tão importante,
que é a reforma política, mas quero aqui, rapidamente,
também, aproveitando esta oportunidade, fazer um relato de como foi a nossa tarde de hoje aqui no Senado
Federal, Senador Pimentel.
Os movimentos sociais de todo o Brasil, diversos setores dos movimentos sociais, estão presentes
aqui em Brasília trazendo as suas pautas de reivindicações, fazendo as suas manifestações. Hoje à tarde,
pela Comissão de Direitos Humanos, nós tivemos a
oportunidade de fazer três grandes reuniões. A primeira, que aconteceu no início da tarde, foi uma reunião
com a Articulação Brasileira de Mulheres em que estavam representados nove Estados da Federação e
que tinha como pauta a CPMI que investiga a violência contra as mulheres, a reforma do Código Penal e
a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi uma discussão
muito interessante em que recebemos informações
das mulheres da ABM e pudemos, também, compartilhar informações a respeito desses pontos, aqui no
Senado Federal.
Outra reunião que aconteceu hoje à tarde, altamente representativa, com o auditório da comissão
superlotado, foi uma reunião com a comunidade quilombola do Rio dos Macacos, que fica no Estado da
Bahia. Dezessete entidades estavam presentes apoiando a comunidade quilombola do Rio dos Macacos, e
as famílias fizeram relatos a respeito da realidade que
estão vivendo.
Essa é uma comunidade negra, rural, composta
por aproximadamente 70 famílias, todas descendentes de escravos – uma comunidade remanescente de
quilombo –, e, com a chegada da Marinha do Brasil na
década de 70, essas famílias centenárias foram sendo, aos poucos, expulsas para dar lugar à Vila Naval.
As famílias relataram situações muito difíceis, e
nós nos comprometemos a fazer os devidos encaminhamentos. Elas reivindicam o fim das violações dos
direitos humanos naquela comunidade. Uma comunidade que não tem o direito de ir e vir; uma comunidade
que não tem o direito de reformar as suas casas; uma
comunidade que não tem acesso à água, não tem aces-
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so à energia elétrica, não tem acesso aos serviços de
saúde nem à educação; uma comunidade que se sente – e que é – perseguida cotidianamente, recebendo
ameaças. Assim, diante do quadro apresentado, nós
nos comprometemos, como disse, a fazer diversos encaminhamentos aos Ministérios que nós entendemos
têm condições de resolver aquelas questões.
Então, este foi o nosso compromisso. Nós vamos
dialogar com o Ministério da Defesa, com o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com a Secretaria Especial dos
Direitos Humanos, bem como com a Secretaria Especial de Políticas de Igualdade Racial, inclusive com o
Incra; enfim, vamos fazer os encaminhamentos necessários para que possamos ajudá-los a resolver essas
questões tão importantes e que ferem profundamente
a vida daquelas pessoas.
Por último, Sr. Presidente, nós também tivemos a
oportunidade de nos reunirmos com o Fórum LGBT do
Estado do Espírito Santo. Estavam representados aqui
18 entidades de 13 Municípios do Estado do Espírito
Santo. Da pauta constou o Plano Nacional de Educação – e chamo a atenção do Senador José Pimentel,
que é o Relator. E tive a oportunidade de informá-los
de que, com certeza, nas próximas semanas, nós poderemos aqui votar o Plano Nacional de Educação, de
que V. Exª é Relator.
Tratamos também de políticas públicas para atender esse segmento, o segmento LGBT, e também da
criação do Conselho Estadual LGBT do Espírito Santo,
que já está com o Governo do Estado, faltando apenas o encaminhamento para a Assembleia Legislativa.
Portanto, finalizo a minha fala dizendo que o dia
de hoje foi, como todos os demais, de muito trabalho,
de muitas reuniões e de muitos encaminhamentos, o
que faz com que não só o mandato, mas também a
Comissão de Direitos Humanos, estejam, como sempre, altamente comprometidos com essas lutas e com
esses movimentos.
Então, era esse o registro, Sr. Presidente, que eu
gostaria de fazer nesta noite de hoje.
Muito obrigada pela atenção de todos.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Quero registrar o esforço, Senador José Pimentel, de todos os Líderes, de todos os Senadores e
Senadoras que marcaram sua posição aqui no Senado
Federal, registrando para a sociedade o quão importante é a votação da medida provisória que moderniza
os portos do País. O Senado se fez presente e está
marcando uma posição firme na defesa das condições
da infraestrutura brasileira.
Como a votação na Câmara dos Deputados
ainda vai se alongar, ajustei com as Lideranças po-
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líticas, as Lideranças partidárias, com o Presidente
Renan Calheiros para encerrarmos a sessão agora,
já convocando, para amanhã, às 12 horas, sessão
extraordinária destinada à apreciação dos Requerimentos nºs 160 e 1.157, de 2012, e os de nºs 377
a 384 e 386, de 2013.
Portanto, fica convocada sessão extraordinária
para a leitura de atos administrativos e para a votação
dos requerimentos que aqui estão registrados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 431, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 256, I, do Regimento Interno do Senado Federal, a retirada “em definitivo” do Requerimento nº 420/2013.
Sala das Sessões, 13 de maio de 2013. – Senador Anibal Diniz, PT/AC.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência defere o requerimento que acaba
de ser lido, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 432, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, seja apresentado voto de
aplauso ao município de POTIM, localizado no interior
do estado de São Paulo, em razão do seu destaque
como terra do artesanato especializado em taboa.
Requeiro ainda que este Voto de Aplauso seja levado
ao conhecimento do Prefeito Municipal BENITO CARLOS THOMAZ.
Justificação
O município de Potim, situado a dois quilômetros
do centro de Aparecida e separado desta cidade apenas pelas águas do rio Paraíba do Sul, conta hoje com
mais de 15 mil habitantes e se destaca como terra do
artesanato especializado em taboa.
Devido à qualidade do solo úmido do município,
há uma grande quantidade desta planta nas margens
dos córregos e ribeirões, que é aproveitada pelos artesãos para produzir esteiras, bolsas, chinelos, chapéus, lustres e cestos, técnicas que são passadas de
geração em geração. Neste ponto, ressalto o Projeto
Criação Artesanal, que é mantido exclusivamente pela
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Prefeitura de Potim e atende 60 crianças, ensinando
técnicas de artesanato com o uso da taboa.
Assim, conto com o apoio dos nobres senadores
e senadores desta Casa para a aprovação do presente
Requerimento de Voto de Aplauso, homenageando o
município de Potim pelo seu destaque como terra do
artesanato especializado em taboa.
Sala das Sessões, – Senador Antonio Carlos
Rodrigues, PR/SP.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 433, DE 12413
Requer ao Ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, informações a respeito da
exploração de petróleo na Foz do Amazonas, especialmente na costa do Estado do
Amapá.
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal e com o art. 7º da
Lei nº 9.478, de 1997, requeiro que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas as seguintes informações ao Ministro
de Minas e Energia, Edison Lobão, referentes à exploração de petróleo na Foz do Amazonas, especialmente
na costa do Estado do Amapá:
1. Foram realizados estudos de impacto ambiental a respeito da exploração de petróleo na
bacia da Foz do Amazonas? Qual a conclusão
desses estudos?
2. Qual será o volume provável de exploração petrolífera, prazos para início efetivo da produção e
o montante da contrapartida em royalties que o
Estado e os Municípios receberão? Que cidades
serão diretamente contempladas?
2. Considerando experiências anteriores, quais
serão as principais demandas de infraestrutura
necessárias para efetivar a produção?
3. Qual a necessidade de mão-de-obra, seja em
atividades diretas ou indiretas, para a exploração
petrolífera na área? Qual o perfil da mão de obra
que será recrutada?
4. Como evitar que se repita o modelo de enclave
produtivo em nossa região?
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5. Qual estimativa de royalties para Estado/Municípios e a previsão de recebimentos?
Justificação
Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, foi descoberta uma área com
potencial de produção petrolífera na costa do estado
do Amapá.
O mapa divulgado para a realização da 11ª rodada de Leilões pela referida agenda mostra que as
cidades de Oiapoque, Calçoene, Amapá e provavelmente Macapá serão diretamente afetadas pela futura
produção na região.
Após esta divulgação e com a proximidade da
definição das empresas que explorarão a Bacia da Foz
do Amazonas, como é denominada a área, inúmeras
preocupações surgiram na população do Amapá.
Estas preocupações estão diretamente relacionadas com a história recente de exploração dos recursos naturais e se ancoram nos efeitos deletérios
que o modelo de enclave exploratório provocou na
economia e na organização da sociedade amapaense. A experiência da exploração do minério da Serra
do Navio é o exemplo mais lapidado do que a comunidade amapaense não quer que ocorra com a futura
exploração petrolífera.
Diante desse quadro, é extremamente necessário o esclarecimento das questões acima elencadas a respeito da exploração de petróleo na costa
do Amapá.

REQUERIMENTO Nº 434, DE 2013
Na forma do disposto nos arts. 50, § 2º, da Constituição Federal, e 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro sejam solicitadas ao Excelentíssimo
Senhor Ministro da Justiça, JOSÉ EDUARDO CARDOZO, as informações abaixo referentes à cooperação
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entre o Ministério Público da União e o Ministério da
Justiça.
1. O Ministério da Justiça e/ou os órgãos a ele
vinculados dispõem de algum tipo de parceria,
convênio, acordo ou instrumento de cooperação
com o Ministério Público da União para utilização
de aparelhos ou de sistemas de interceptação
telefônica?
2. Em caso de resposta afirmativa ao item 1
deste requerimento, como se dá essa cooperação, qual seu custo, quem são os responsáveis por ela e que instrumentos normativos a
fundamentam?
3. Há alguma forma de treinamento ou capacitação de membros ou servidores do Ministério
Público da União para o uso de aparelhos ou
sistemas de interceptação telefônica conduzido
por órgãos ou pessoas vinculados ao Ministério
da Justiça?
4. Há alguma forma de treinamento ou capacitação de membros ou servidores do Ministério Público em produção de conhecimento e operações
de inteligência conduzido por órgãos ou pessoas
vinculados ao Ministério da Justiça?
Justificação
Têm sido constantes matérias nos principais
meios do País sobre a utilização de sistemas de interceptação telefônica por órgãos do Ministério Público da
União, particularmente no âmbito do Ministério Público Federal, sob justificativa de conduzirem investigações ou instrução processual. Não obstante, o que se
percebe é o risco de utilização arbitrária desses mecanismos, ocasião em que os membros do Ministério
Público poderiam até mesmo extrapolar suas funções
constitucional e legalmente previstas.
Há, ainda, a dúvida referente à participação de
órgãos do Ministério da Justiça, entre os quais o Departamento de Polícia Federal, nessas atividades conduzidas por procuradores federais.
Uma vez que compete ao Parlamento a fiscalização e o controle da Administração Pública,
entendemos fundamental que o Senado federal conheça sobre eventuais procedimentos de cooperação entre o Ministério Público e o Poder Executivo,
particularmente em matérias que envolvem direitos
e garantias fundamentais previstos na Constituição
da República.
Sala das Sessões, – Senador Fernando Collor.
(À Mesa, para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachado à Mesa para decisão, nos termos
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 435, DE 2013
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 40 do Regimento Interno do Senado Federal, licença para ausentar-me dos trabalhos, no período de 19 a 22 de maio do
corrente ano, quando estarei representando o Senado Federal em missão oficial no Exterior, com ônus
para esta Casa, para participar do Seminário “Las
mujeres e La política em clave regional”, que será
realizado nos dias 20 e 21 de maio, em Montevidéu, Uruguai, como evento prévio à realização do III
RMAAM – Reunião de Ministras e Altas Autoridades
da Mulher do Mercosul.
Dessa forma, comunico, nos termos do artigo 39
do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei
ausente do país no período citado.
Salas das Sessões, 14 de maio de 2013. – Senadora Angela Portela.
REQUERIMENTO Nº 436, DE 2013
Senhor Presidente,
Tendo sido convidada para o Seminário “Las
mujeres e la política em clave regional”, evento preparatório à III Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do MERCOSUL (RMAAM) a ser
realizada nos dias 20 e 21 de maio de 2013, em
Montevidéu, Uruguai, requeiro, a teor do art. 40 do
Regimento Interno do Senado Federal, autorização
para desempenhar a referida Missão, com ônus para
o Senado Federal.
Em sendo autorizada a minha participação no
referido evento, comunico, nos termos do art. 39 do
Regimento Interno, que estarei ausente do País nos
dias 20 e 21 de maio, quando estarei desempenhando
a referida Missão, conforme convite anexo.
Sala das Sessões, 14 de maio de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
Convite para o seminário “Las mujeres e la política em clave regional”
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A Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República, como organismo representante do Estado Brasileiro junto à Reunião de Ministras e Altas Autoridades da Mulher do MERCOSUL
(RMAAM), convida Vossa Excelência a participar do
seminário “Las mujeres e la política em clave regional”, que será realizado nos dias 20 e 21 de maio de
2013, em Montevidéu, Uruguai, como evento prévio à
realização da III RMAAM.
A RMAAM é a instância de diálogo das máximas
autoridades para a promoção de políticas para mulheres dos países do MERCOSUL e a sua implantação
em 2011 representa o fortalecimento institucional da
antiga Reunião Especializada da Mulher do MERCOSUL (REM), criada em 1998, e a consolidação dos
avanços da última década da temática da igualdade
de gênero na região.
Buscando avançar no debate sobre a participação política das mulheres, a RMAAM está organizando o referido seminário com apoio do projeto “Fortalecimento da Institucionalidade e da Perspectiva de
Gênero do MERCOSUL” e em parceira com as organizações da sociedade civil integrantes do programa
FLOW, que participam da RMAAM na condição de
observadoras.
O objetivo do evento é refletir sobre as contribuições do movimento e da perspectiva feminista na
ação política e na geração de uma agenda regional
que coloque a igualdade entre homens e mulheres como um componente central da democracia,
assim como identificar os desafios para o avanço
desta agenda.
A aporte das mulheres na agenda de igualdade
na América Latina contribuiu para qualificar a discussão política, colocando no centro do debate a sustentabilidade da vida e politizando temáticas como a
violência de gênero, os direitos sexuais e reprodutivos
e de cuidado.
O seminário busca reunir um número significativo
de mulheres da região, ativistas sociais e institucionais
com capacidade para debater entre outros temas: o
contexto regional para a igualdade; os novos desafios
democráticos; reforma do sistema político, plurinacionalidade, democracia direta e a construção da agenda
para o futuro.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão encaminhados à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 437, DE 2013
Requeiro, nos termos do art. 222, do Regimento Interno, e ouvido o Plenário, que seja consignado,
nos anais do Senado Federal, VOTO DE LOUVOR ao
Hospital de Câncer do Acre, em razão da qualidade
no serviço público de saúde oferecido à população,
com significativos e relevantes resultados alcançados
no tratamento oncológico.
Requeiro, ademais, que este Voto de Louvor
seja levado ao conhecimento da gestora da entidade,
Sra. Miriam Késia, do Diretor Clínico, Dr. Antônio Vendette, e, por intermédio de ambos, a todos os demais
funcionários.
Justificação
O Voto de Louvor que ora requeiro, traduz singela homenagem a uma instituição de vanguarda no
tratamento oncológico no Estado do Acre e no Brasil. Inaugurado em junho de 2007, o hospital trata os
principais tipos de câncer, e, atualmente, em razão da
seriedade e dedicação de sua equipe, orgulha-se em
realizar 3.600 consultas, 600 sessões de quimioterapia
e 15.000 aplicações de radioterapia todos os meses,
colocando-o, assim, em posição de destaque nacional.
Sala das Sessões, 14 de maio de 2013. – Senador Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 179, DE 2013
Altera a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, que institui as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana, para acrescentar como diretriz de política tarifária do
serviço de transporte público coletivo a
concessão de desconto para pagamento
realizado por meio eletrônico.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 8º da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8º ..........................................................
.......................................................................
X – concessão de desconto para o usuário
que realizar o pagamento da tarifa por meio
eletrônico.
............................................................. ” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor noventa dias após
a data de sua publicação.
Justificação
As cidades brasileiras têm apresentado índices
de criminalidade preocupantes. Uma das práticas criminosas mais sórdidas, porém, são os assaltos aos
veículos e instalações do transporte coletivo. Por terem
a obrigação de funcionar em horas e locais ermos,
os sistemas de ônibus e as bilheterias de estações
de trem e metrô são alvos fáceis, o que põe em risco a vida dos trabalhadores do setor e dos próprios
passageiros.
O presente projeto de lei visa reduzir a quantidade de numerário em circulação no transporte
coletivo urbano, de modo a desestimular esse tipo
de crime. De fato, já são instalados, pelo menos nas
maiores cidades, sistemas de pagamento por meios
eletrônicos (magnéticos ou por comunicação sem
fio). Porém, nota-se que, em quase todas as cidades,
a tarifa para o pagamento eletrônico é a mesma cobrada do usuário que paga em dinheiro, e, por isso,
tais sistemas não são tão amplamente empregados
quanto poderiam ser.
O pagamento em dinheiro, além de diminuir a segurança dos ônibus e das bilheterias, apresenta outros
inconvenientes. A eficiência dos sistemas de ônibus é
reduzida quando o pagamento é feito no veículo, como
é a prática mais comum no País. No horário de pico,
as filas de usuários que se formam devido à demora
nessa operação muitas vezes impedem a partida dos
veículos, atrasando as viagens. Além disso, a capacidade de o Poder Público fiscalizar essas receitas é
bastante reduzida.
É evidente que essa opção de pagamento não
pode ser simplesmente proibida, já que é essencial
para atender ao requisito de universalidade do serviço de transporte, e devido ao próprio curso forçado
da moeda nacional. Por isso, optamos por privilegiar
o pagamento eletrônico em relação ao pagamento em
dinheiro, inscrevendo entre as diretrizes que orientam a
política tarifária dos serviços de transporte público coletivo um novo inciso que determina que o pagamento
sofrerá um desconto caso seja realizado daquela forma.
Os descontos serão definidos pelos órgãos delegantes do serviço, sejam municipais, estaduais ou
federais, nos termos do § 7º do art. 9º da própria Lei
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nº 12.587, de 2012. Preserva-se, assim, a capacidade
de adaptação da diretriz à realidade local.
Certo da relevância da presente iniciativa, espero
a aprovação desse projeto de lei pelos nobres pares.
Sala das Sessões, – Senador Alfredo Nascimento.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 12.587, DE 3 DE JANEIRO DE 2012
Institui as diretrizes da Política Nacional
de Mobilidade Urbana revoga dispositivos
dos Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho
de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, e das Leis nos 5.917, de
10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de
novembro de 1975; e dá outras providências.
A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
CAPÍTULO II
Das Diretrizes para a Regulação
dos Serviços de Transporte Público Coletivo
Art. 8º A política tarifária do serviço de transporte
público coletivo é orientada pelas seguintes diretrizes:
I – promoção da equidade no acesso aos serviços;
II – melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;
III – ser instrumento da política de ocupação
equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor
municipal, regional e metropolitano;
IV – contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;
V – simplicidade na compreensão, transparência
da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do
processo de revisão;
VI – modicidade da tarifa para o usuário;
VII – integração física, tarifária e operacional dos
diferentes modos e das redes de transporte público e
privado nas cidades;
VIII – articulação interinstitucional dos órgãos
gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos; e
IX – estabelecimento e publicidade de parâmetros
de qualidade e quantidade na prestação dos serviços
de transporte público coletivo.
§ 1º (VETADO).
§ 2º Os Municípios deverão divulgar, de forma
sistemática e periódica, os impactos dos benefícios
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tarifários concedidos no valor das tarifas dos serviços
de transporte público coletivo.
§ 3º (VETADO).
Art. 9º O regime econômico e financeiro da concessão e o da permissão do serviço de transporte público coletivo serão estabelecidos no respectivo edital de
licitação, sendo a tarifa de remuneração da prestação
de serviço de transporte público coletivo resultante do
processo licitatório da outorga do poder público.
....................................................................................
§ 7 Competem ao poder público delegante a fixação, o reajuste e a revisão da tarifa de remuneração da prestação do serviço e da tarifa pública a ser
cobrada do usuário.
....................................................................................
(Às Comissões de Serviços de Infraestrutura;
e de Assuntos Econômicos, cabendo à última
a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido às Comissões competentes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2013
Altera os arts. 62 e 64 da Constituição Federal para dispor sobre o pressuposto constitucional da urgência autorizador da edição
de medidas provisórias e a solicitação de
urgência para apreciação de projetos.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 62 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação do inciso IV do § 1º e
acrescido do seguinte § 13:
Art. 62. ..........................................................
§ 1º – ...........................................................
IV – já disciplinada em projeto de lei em tramitação ou aprovado pelo Congresso Nacional
e pendente de sanção ou veto do Presidente
da República.
Art. 2º O § 1º do art. 64 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 64. ..........................................................
.......................................................................
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§ 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de quaisquer
projetos em tramitação no Congresso Nacional.
..................................................................... .”
Art. 3º Esta emenda entre em vigor na data da
sua publicação.
Justificação
Nossa Carta Magna propugna que os Poderes
da República devem ser harmônicos e independentes.
Isso por si só deveria ser balizador para limitação das
ações de cada ente, de forma a respeitar a atuação
e competência.
Infelizmente nos últimos anos não temos observado este paradigma, já que o Poder Legislativo tem
se prestado e se submete ao Poder Executivo, como
foi recentemente reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da Ação Penal nº 470, conhecida como Mensalão.
Neste sentido o Congresso Nacional tem sido
desrespeitado com a recepção de medidas provisórias que não observam os ditames constitucionais de
urgência e relevância. Matérias que poderiam ser submetidos por meio de projetos de lei, até mesmo com o
pedido de urgência constitucional pelo Presidente da
República, não são adotadas.
Matérias de lei aprovada pelo Parlamento são
vetadas para posteriormente serem encaminhadas
por meio de Medidas Provisórias.
O próprio Supremo Tribunal Federal, já reconheceu essa patologia ao analisar a ADI 2.213-MC, que
teve como Relator o Ministro Celso de Mello, tendo sido
julgado no Plenário da Corte em 4 de abril de 2002, e o
Acórdão publicado no Diário da Justiça de 23-4-2004.
“A crescente apropriação institucional do poder
de legislar, por parte dos sucessivos Presidentes da
República, tem despertado graves preocupações de
ordem jurídica, em razão do fato de a utilização excessiva das medidas provisórias causar profundas distorções que se projetam no plano das relações políticas
entre os Poderes Executivo e Legislativo.
Nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias, sob pena de o Executivo, quando
ausentes razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância material, investir-se, ilegitimamente,
na mais relevante função institucional que pertence ao
Congresso Nacional. Dessa forma, o Executivo pode
vir a converter-se, no âmbito da comunidade estatal,
em instância hegemônica de poder, afetando, desse
modo, com grave prejuízo para o regime das liberdades
públicas e sérios reflexos sobre o sistema de checks
and balances, a relação de equilíbrio que necessariamente deve existir entre os Poderes da República.
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Cabe ao Poder Judiciário, no desempenho das
funções que lhe são inerentes, impedir que o exercício
compulsivo da competência extraordinária de editar
medida provisória culmine por introduzir, no processo
institucional brasileiro, em matéria legislativa, verdadeiro cesarismo governamental. Fato que provocaria
graves distorções no modelo político e geraria sérias
disfunções comprometedoras da integridade do princípio constitucional da separação de poderes.
Para disciplinar esta situação apresento a presente proposta que insere dispositivo no artigo 62 da
CF, para disciplinar que não pode ser objeto de Medida Provisória temas já disciplinados em projetos de
lei em tramitação ou aprovados pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente
da República.
Proponho que o artigo 64 da Carta Política seja
alterada para permitir que o Presidente da República
possa solicitar urgência para apreciação de quaisquer
projetos em tramitação no Congresso Nacional, ampliando sua competência, hoje restrita a matérias de
sua iniciativa.
Com adoção dos textos propostos estaremos
dando mais um passo para pormos em prática a lição
que nos legou Montesquieu.
Sala das Sessões, de maio de 2013.– Senador
Aloysio Nunes Ferreira.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias,
com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao
Congresso Nacional (EC nº 32/2001)
§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias
sobre matéria:
I - relativa a:
a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos,
partidos políticos e direito eleitoral;
b) direito penal, processual penal e processual
civil;
c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros;
d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias,
orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º;
II - que vise a detenção ou sequestro de bens, de
poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro;
III - reservada a lei complementar;
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IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado
pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou
veto do Presidente da República.
....................................................................................
Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei
de iniciativa do Presidente da República, do Supremo
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Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início
na Câmara dos Deputados (EC nº 32/2001).
§ 1º O Presidente da República poderá solicitar
urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
....................................................................................
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser lida está sujeita às disposições constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência do Senado Federal recebeu,
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por meio do Ofício nº 94/2013, comunicado da Senadora Vanessa Grazziotin, referente ao Requerimento
nº 359, de 2013, de missão, no qual relata comparecimento a Cuba, em viagem oficial, no período de 28
de abril a 2 de maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, o Ofício nº 89, de 2013, comunicando o arquivamento do Aviso nº 16, de 2013,
nos termos do Ato nº 2/2009 – CMA, após ter sido dado
conhecimento aos membros daquele órgão do inteiro
teor da referida matéria.
É o seguinte o Ofício:
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Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força – PTB/PR/PSC.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 95, de 2013,
da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado
nº 185, de 2011.
É o seguinte o Ofício:

Of. nº 89/2013/CMA
Brasília, 10 de maio de 2013

Of. nº 95/2013/CMA
Brasília, 14 de maio de 2013

Assunto: Aviso nº 16, de 2013
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, informo que o
Aviso nº 16, de 2013 (na origem, Aviso do TCU nº 264
e nº 267, de 2013), lido na reunião do dia 9 de abril de
2013, teve o prazo previsto no Ato nº 2/2009/CMA transcorrido. Não havendo manifestação dos membros da
comissão, foi determinado o arquivamento da matéria.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi,
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A matéria vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência comunica que o Senador Mozarildo Cavalcanti passa a integrar a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte na vaga de suplente,
nos termos do Ofício nº 111, de 2013, da Liderança
do Bloco Parlamentar União e Força.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 111/2013 – BLUFOR
Brasília, 14 de maio de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, comunico a Vossa Excelência que o Senador Mozarildo Cavalcanti passa a ocupar vaga de
Suplente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte
– CE – desta Casa.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.

Assunto: Decisão terminativa, com aprovação de
Substitutivo – PLS nº 185, de 2011
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta comissão
aprovou, na 12ª Reunião Extraordinária, de 14-5-2013,
Substitutivo Integral oferecido ao Projeto de Lei do
Senado nº 185, de 2011, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, e de Relatoria do Senador Cícero
Lucena, que “Acrescenta novo inciso ao art. 6º da Lei
nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do
Meio Ambiente, criando o Selo Verde “Preservação da
Amazônia” para produtos oriundos da Zona Franca de
Manaus, e dá outras providências”.
Nos termos do art. 282 do RISF, a matéria será
submetida a turno suplementar de discussão na próxima reunião da comissão, estando aberto o prazo para
apresentação de emendas ao substitutivo.
Respeitosamente, – Senador Blairo Maggi, Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com referência ao Ofício nº 95, de 2013, a
Presidência comunica ao Plenário que poderão ser
oferecidas emendas à matéria até o encerramento da
discussão, no turno suplementar, perante a Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Os pareceres que acabam de ser lidos vão
à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 99, de
2013, do Presidente da Comissão Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo, do
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 99/2013 – Presidência/CAS
Brasília, 8 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento Interno do Senado Federal, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão aprovou, em decisão terminativa, o
Projeto de Lei do Senado nº 441, de 2011, de autoria
do Senador Pedro Taques, que altera a Lei nº 8.212, de
24 de julho de 1991, que dispõe sobre a Organização
da Seguridade Social, institui o Plano de Custeio, e dá
outras providências para dispor sobre a exclusão, do
salário-de-contribuição, das despesas do empregador
com educação de seus empregados e dependentes, e
as Emendas nºs 1–CE–CAS e 2–CE–CAS.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com referência ao Ofício nº 99, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 75, de
2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
145, de 2011.
É o seguinte o Ofício:
Ofício no 75/2013 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2013
Assunto: Decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta
data, esta Comissão deliberou, em caráter terminativo, pela rejeição do Projeto de Lei do Senado no 145,
de 2011, que “Altera a Lei no 4.737, de 15 de julho de
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1965, (Código Eleitoral), e a Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, para instituir o sistema eleitoral majoritário nas eleições para as câmaras municipais nos
municípios com mais de 200 mil eleitores”, de autoria
do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com referência ao Ofício nº 75, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A Presidência recebeu o Ofício nº 100, de
2013, do Presidente da Comissão Assuntos Sociais,
que comunica a apreciação, em caráter terminativo,
do Projeto de Lei do Senado nº 515, de 2011 (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado
nº 530, de 2011).
É o seguinte o Ofício:
OFÍCIO No 100/2013 _ PRESIDÊNCIA/CAS
Brasília, 8 de maio de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2o,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão, após discussão em Turno Suplementar, adotou
definitivamente a Emenda no 2 – CAS (Substitutivo) ao
Projeto de Lei do Senado no 515, de 2011, de autoria
do Senador Paulo Bauer, que modifica o inciso II do §
2o do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de
maio de 1943; e altera a alínea t do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre
a Organização da Seguridade Social, institui o Plano
de Custeio, e dá outras providências, para desonerar
o empregador das despesas com a educação dos
seus empregados.
Respeitosamente, – Senador Waldemir Moka,
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Com referência ao Ofício nº 100, de 2013, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário, nos
termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 360, de
2013, da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 155, de 2010 – Complementar (que tramita em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 577, de 2011 – Complementar).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis a fim de receber emendas, nos termos do
art. 235, II, “d”, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – O Sr. Senador Antonio Carlos Valadares e a
Srª Senadora Angela Portela enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é de conhecimento geral
a grande importância da Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco (Chesf) na economia brasileira. Mesmo
entre aqueles que não buscam se informar em profundidade, existe uma noção razoavelmente sedimentada de que se trata de uma empresa diferente; de uma
empresa efetivamente destacada em seu âmbito de
atividades: a geração e a transmissão de eletricidade.
Os mais bem informados saberão que, além disso,
a Chesf se constitui na maior geradora de hidroeletricidade integralmente brasileira; numa organização que
administra um parque gerador cuja potência instalada
supera os 11.000 megawatts; e numa empresa que
responde por um infindável rol de ativos voltados à cadeia produtiva do setor elétrico. Essa cadeia inclui, por
exemplo - entre outros itens de relevo -, quase 18.000
km de linhas de transmissão de energia.
Tudo isso é verdade. Mas a verdadeira dimensão da Chesf somente se revela – ao menos, no meu
entendimento – para os que têm gosto pelo cultivo da
história. Para aqueles que aprenderam, ou os que,
como eu mesmo, vivenciaram e ainda se recordam
do glorioso papel que cumpriu a Chesf na saga do
desenvolvimento brasileiro.
Isso porque, Senhoras e Senhores, a Chesf se
perfila junto com a Companhia Siderúrgica Nacional,
um pouco mais antiga, e com a Petrobras (criada, tal
como a Chesf, no ano de 1953) como os instrumentos
mais importantes de que lançou mão Getúlío Vargas,
para imprimir o movimento inicial do que viria a se
constituir, com o curso do tempo, no vitorioso processo de industrialização de nosso País.
No Brasil, a indústria se fez com o aço, com o petróleo e com a eletricidade. Mas se hoje nós olhamos
ao redor e nos admiramos com o dinamismo do setor
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hidrelétrico nacional, e com a maravilha que é o Sistema Interligado Nacional - que traz a energia elétrica
de Itaipu, no Paraná, de Tucuruí, no Pará, e de Jirau
e Santo Antônio, em Rondônia, para ser consumida
em todo o País -, devemos nos lembrar de que nada
disso havia, no início da década de 1950.
A geração brasileira de eletricidade era quase
que integralmente calcada na queima de combustível
fóssil, produzindo uma energia cara e insuficiente, sem
que sequer tivesse como ser transportada aos grandes
centros de demanda. E se essa era a média da situação nacional, imagine-se a do Nordeste, já naquele
tempo (e tal como agora) uma região discriminada, no
contexto do processo de desenvolvimento nacional.
Quero declarar aos presentes que, ao subscrever, junto com a Senadora Lídice da Mata, o Requerimento n° 144, de 2013, propondo ao Plenário do Senado a realização desta Sessão Especial, estava viva
em minha memória de menino, nascido no interior de
Sergipe, o evento fundamental que foi a criação da
Chesf. O momento em que - na busca da independência eletroenergética do Brasil - foi lançada ao público
a idéia de Paulo Afonso. A idéia de que, no interior do
Nordeste, uma verdadeira cornucópia de energia seria
construída, e dela poderia advir um imenso surto de
prosperidade, não somente para a nossa região, mas
para todo o Brasil.
Hoje, decorridos 65 anos de criação da Chesf,
a pequena Paulo Afonso original já se multiplicou por
várias vezes. E a Chesf, do alto de toda sua carga de
simboüsmo histórico, continua fator indispensável ao
desenvolvimento social e econômico brasileiro.
É fato que não ainda conseguimos trazer o Nordeste ao nível de desenvolvimento alcançado pelas
regiões brasileiras. Mas, sem a Chesf, a distância que
separa esses pólos seria certamente maior. E o Brasil
também seria outro, não fosse o espetacular aproveitamento que fez, desde o longínquo ano de 1953, de
suas fontes de hidreletricidade, aproveitamento esse
que teve a Usina de Paulo Afonso como pedra fundamental, e, a Chesf como grande condutora: um símbolo, é bem verdade, mas também uma realidade viva e
vibrante, que dá novos frutos e produz mais riqueza,
a cada dia que passa.
Permitam-me, pois, senhoras e senhores, honrar – na pessoa dos seus dirigentes, aqui reunidos –
toda a sucessão de brasileiros (dos mais importantes
aos mais humildes) que, ao longo do tempo, lograram
construir, com amor, com esforço e com inteligência,
essa empresa que é um verdadeiro orgulho dos brasileiros; em especial, dos nordestinos.
A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco é
uma obra-prima, fruto do melhor que o Brasil produziu
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em seu persistente movimento em direção à modernidade. Ela continua sendo, sem dúvida, um valioso
passaporte em poder do nosso povo, uma das chaves-mestras para a realização de seu sonho de prosperidade, de •justiça social e de fraternidade.
Parabéns à Chesf pelo transcurso de 65 anos de
uma bela e corajosa história! Parabéns a esse monumento empresarial que é, sem qualquer favor de minha parte, um dos grandes orgulhos do povo brasileiro.
Agradeço a atenção de todos.
É o que tinha a dizer no momento.
A SRª ANGELA PORTELA (Bloco/PT – RR. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Srªs Senadoras, Srs. Senadores, em audiência pública, realizada, na manhã
de hoje, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte
(CE), desta Casa, o ministro Aloísio Mercadante expos
as diretrizes e prioridades do MEC para este ano. O
ministro falou longamente sobre as políticas adotadas
nos últimos 10 anos, pelo governo brasileiro. E, ao final, a Audiência levou-me à conclusão do bem que as
políticas de educação, adotadas nos últimos dez anos,
vêm fazendo à sociedade brasileira.
Quero me deter em algumas questões. Uma
delas, é a política de inovações tecnológicas na educação. Com a chegada do computador e a explosão
da internet, a vida humana se transformou. As instituições escolares, também, assim com as linguagens
educacionais.
Com o mundo informatizado, os desafios que os
educadores enfrentam nas salas de aula são maiores
e mais complexos do que podemos imaginar. De um
lado, os alunos rejeitam as antigas formas de ensinar e
exigem novas dinâmicas pedagógicas, novos olhares,
novas mentalidades. De outro, os professores ainda
sofrem diante da necessidade de encarar as novas
tecnologias no processo de ensino e aprendizagem
dos educandos.
Por meio do Programa Nacional de Formação
Continuada em Tecnologia Educacional (ProInfo Integrado), do MEC, desenvolvendo tecnologias inovadoras, muitos professores estão país afora, se atualizando
e modificando a forma de se relacionar não somente
com os alunos, mas, também, com as novas tecnologias da educação.
Com olhar lançado a esta nova realidade no
mundo da educação destaco a importância do ensino
a distância, que vem possibilitando a interiorização
da educação. E como já temos professores que estão
tomando iniciativas em sala de aula para enfrentar
a mudanças tecnológicas e superar a desmotivação
dos alunos.
Por isso torna-se de fundamental relevância, o
programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), pelo
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qual, representantes da Capes estão visitando as 103
instituições públicas de ensino superior que oferecem
cursos de graduação e extensão.
Destaco, de igual modo, o Programa Nacional de
Bolsa-Permanência, lançado pelo MEC, para auxiliar
financeiramente, com R$ 400,00, estudantes de baixa renda das instituições federais de ensino superior,
que atendam os critérios da política de cotas, estejam
matriculados em cursos com carga horária maior que
cinco horas diárias e que tenham renda per capta familiar mensal de até 1,5 salários mínimos.
O Bolsa-Permanência se destina também a beneficiar com uma mensalidade de R$ 900,00, indígenas
que vivem em comunidades tradicionais reconhecidas
e quilombolas que estejam devidamente matriculados
em universidades federais - como forma de garantir a
esses povos a continuidade de acesso à educação
superior.
Aliás, em se tratando de Educação Indígena,
ressalto, a importância cultural e política de o Brasil
conhecer e copiar o maior projeto educacional voltado
para os povos indígenas: o Insikiran, da Universidade
Federal de Roraima. Criado em 2001, o Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena é um espaço
interinstitucional de diálogo com as organizações e
comunidades indígenas de Roraima.
Com o objetivo principal de formar e habilitar professores indígenas em Licenciatura Plena com enfoque intercultural, o Insikiran conta com a participação
de instituições governamentais e não governamentais
nas discussões e decisões administrativas e políticas.
Atualmente o Insikiran conta com dois cursos de graduação que são: Licenciatura Intercultural e Gestão
Territorial Indígena.
Outro ponto muito significativo do debate foi a
questão da política de fortalecimento da expansão e
melhoria da qualidade da educação profissional e tecnológica no país. Nós, lá em Roraima, somos a prova
deste processo de expansão da educação profissional
e tecnológica.
Estamos a comemorar a conquista recente de
mais uma unidade do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR). Desta vez, o
beneficiado foi Bonfim, um município de fronteira com
a República da Guiana. A implantação desta unidade
de Educação Profissional e Tecnológica em Roraima,
consta de Acordo Bilateral de qualificação, firmado
ainda no governo do ex-presidente Lula.
O posto avançado de Bonfim será o quinto no
Estado conquistado de 2010 para cá, e que juntos,
oferecem 23,5 vagas por cada 10 mil habitantes. As
outras unidades são: o Câmpus Zona Oeste de Boa
Vista, o mais recente deles, que atenderá cerca de
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1.200 alunos; o Câmpus Boa Vista, voltado aos municípios de Boa Vista, Bonfim, Cantá, Normandia, Alto
Alegre, Mucajaí e Iracema); o Câmpus Novo Paraíso,
dirigido a Caracaraí, Cantá, São Luíz, São João da Baliza, Caroebe e Rorainópolis, e o Câmpus Amajari, que
tem Amajari, Pacaraima, Uiramutã e Alto Alegre, como
referência. Com mais esta unidade do IFRR, Roraima
vai abrir as portas da democratização da educação
para a nossa população.
Outra ação de relevância inconfundível do governo federal na área de educação, e que beneficia
Roraima, é a de criação de creches no país. De acordo com o ministro, com a criação de creches no país,
nos últimos anos, houve um avanço significativo, no
índice de presença das crianças nas creches. Este índice passou de 9,4% para impressionantes 23,6%. É,
portanto, mais educação infantil para os brasileirinhos
e brasileirinhas.
Uma das mais elogiadas iniciativas da presidente
Dilma Rousseff, a ampliação do número de creches
previa, inicialmente, a construção de seis mil unidades, até o final de 2014. Mas, comprometida em dar às
crianças de hoje, a oportunidade de receber cuidados
e estímulos pedagógicos desde cedo uma boa creche,
a presidente já anunciou que pretende chegar a 8.685.
É que, pelas contas oficiais, o país tem 3.180 creches em obras ou já concluídas e 2.217 contratadas.
Mas o governo está selecionando projetos de municípios com vistas a financiar a construção de mais 3.288
creches, que pelo Regime Diferenciado de Contratação. Todos estes números somados formam as mais
de oito mil unidades que a presidente deseja construir.
Nós, que em Roraima já conseguimos garantir a
construção de 18 creches, sendo quatro delas, em Boa
Vista, vamos lutar para conquistarmos mais unidades
para atender à demanda que temos em todo o Estado.
No processo de avanços na área de educação,
mister se faz ressaltar outro programa de grande valor.
Refiro-me ao Ciência Sem Fronteira, programa lançado há quase dois anos, e que vem sendo elogiado até
mesmo por adversários do governo Dilma. Avaliado
em R$ 3,1 milhões, o programa vai conceder bolsas
no exterior para 75 mil estudantes e pesquisadores.
O ministro detalhou que o programa pretende
conceder 27 mil bolsas de três anos para alunos de
graduação; 24 mil bolsas de um ano para alunos de
doutorados e 9.700 para cursos de doutorado de quatro
anos, entre outros. Mercadante afirmou, ainda, que o
governo está fazendo contatos e firmando convênios
com 238 universidades no exterior para garantir as
vagas dos 75 mil estudantes.
Cito um exemplo próximo de nós, aqui em Brasília. É a estudante Brunna Luize Alves de Araújo, uma
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jovem de 23 anos, que cursa Biomedicina, em uma
faculdade particular. Ela está arrumando as malas
para ir realizar seu sonho de concluir o curso fora do
país. Bruna viajará em julho próximo, para a Irlanda
do Norte, no Reino Unido.
E o que é melhor: financiada pelo Estado brasileiro, ou seja, com passagens, hospedagem, alimentação recursos para aquisição de um tablet e a mensalidade que o programa oferece aos estudantes que
são aprovados.
Sr. Presidente, nobres colegas, destaco, ainda,
da audiência sobre educação, uma questão é que
transversal à educação e à saúde. Falo da proposta
do governo federal de contratar médicos de Cuba para
trabalhar em municípios do interior do nosso País e na
periferia das grandes metrópoles, áreas onde existe
hoje grande carência de profissionais de saúde.
Concordo sim, com esta proposta, defendendo,
inclusive, que estes profissionais, sejam contratados
por tempo determinado; ou seja, enquanto o Brasil
cria formas de ampliar as vagas nos cursos de medicina do país e, ainda, que sejam acompanhados por
tutores brasileiros.
Conhecedora do sofrimento de parcelas significativas destas regiões, especialmente do Norte do
Brasil, entendo que a grande parcela da população
brasileira que necessita de saúde pública, não pode
pagar, muitas vezes com a própria vida, pela falta de
médicos para atendê-la em seu direito básico à saúde.
Em sua longa e debatida audiência, o ministro Aloísio Mercadante disse que, só há uma forma de financiar a educação pública no Brasil. É tomando a decisão
política de destinar os lucros dos royalties do petróleo
para essa finalidade. Só desta forma, será possível a
educação atingir os 10% do Produto Interno Bruto (PIB)
tão idealizados pelos educadores e pela sociedade.
Autora de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que sugere a destinação de 10% do PIB
para a educação, senti o significado que esta proposta
tem para aquelas pessoas que, como o ministro Mercadante, têm compromisso com a elevação da qualidade
da educação brasileira.
A propósito, com relação à qualidade da educação, Mercadante disse que o rigor na avaliação das
faculdades irá continuar e defendeu ser fundamental
que os professores tenham mestrado e doutorado para
lecionar nas universidades públicas. Ainda na discussão da qualidade do ensino, Mercadante garantiu que
será feita uma avaliação para se compreender porque
90% dos estudantes que prestam o exame da Ordem
são reprovados.
Por fim, penso que estamos no caminho certo.
Educação na idade certa, mais investimentos da riqueza
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nacional para a educação e mais qualificação e aperfeiçoamento dos educadores brasileiros por meio das
inovações tecnológicas. Estamos vencendo a miséria
absoluta no país. Isso é fato. Quem sabe, em breve
tempo, teremos como comemorar também, o fim do
analfabetismo. O tempo dirá.
Era o que tinha a registrar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, convocando sessão extraordinária
para amanhã, às 12h, e 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
REQUERIMENTO Nº 160, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
160, de 2012, de autoria do Senador Eduardo
Lopes, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei do Senado nºs 266 e 551, de
2011, por regularem matéria correlata (fidelidade partidária).
2
REQUERIMENTO Nº 1.157, DE 2012
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1157, de 2012, de autoria do Senador Vital Do
Rêgo, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara nº 123, de 2011, com
o Projeto de Lei do Senado nº 559, de 2011,
por regularem matérias correlatas (Lei Geral
de Telecomunicações).
3
REQUERIMENTO Nº 377, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
377, de 2013, da Senadora Ana Amélia e outros
Senadores, solicitando a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara nº 14, de 2013;
e dos Projetos de Lei do Senado nºs 266, de
2011 e 268, de 2011 (que já se encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 373, de
2008), por regularem matéria correlata.
4
REQUERIMENTO Nº 378, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
378, de 2013, de autoria do Senador Anibal
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Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
5
REQUERIMENTO Nº 379, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
379, de 2013, de autoria do Senador Anibal
Diniz, solicitando que, sobre o Projeto de Lei
do Senado nº 67, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
sejam ouvidas, também, respectivamente, as
Comissões de Desenvolvimento Regional e
Turismo; de Assuntos Sociais; e de Assuntos
Econômicos (logística reversa de veículos automotores).
6
REQUERIMENTO Nº 380, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
380, de 2013, de autoria do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 67, de 2013, além da
Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, sejam ouvidas, também, respectivamente, as Comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo; de Assuntos Sociais; e
de Assuntos Econômicos (logística reversa de
veículos automotores).
7
REQUERIMENTO Nº 381, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
381, de 2013, do Senador José Pimentel, solicitando
que, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 275, de
2012, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (susta dispositivos de Resolução do
Conselho de Gestão da Previdência Complementar).
8
REQUERIMENTO Nº 382, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
382, de 2013, do Senador Randolfe Rodrigues,
solicitando que, sobre o Projeto de Decreto
Legislativo nº 86, de 2013, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
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seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (susta o Decreto sobre
atividades e serviços públicos durante greves).
9
REQUERIMENTO Nº 383, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 383, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos
de Lei do Senado nºs 764, de 2011 e 316, de
2012, por regularem matéria correlata (Zonas
de Processamento de Exportação).
10
REQUERIMENTO Nº 384, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
384, de 2013, de autoria do Senador Eduardo Amorim, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 2012, dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 114, de 2005;
40 e 106, de 2007; 143, 182 e 193, de 2008;
12, 55, 57, 75 e 99, de 2009; e dos Projetos
de Lei do Senado nºs 42, 154, 542, 625 e 735,
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de 2007; 190 e 340, de 2008; 1, 54, 135, 408
e 429, de 2009; 55, 125, 180, 274, 276 a 283,
de 2010; 6, 65, 271, 439, 452, 460, 463 e 470,
de 2011; 97, 209 e 371, de 2012, a fim de que
tenha tramitação autônoma (altera início de
prazo decadencial no direito do consumidor).
11
REQUERIMENTO Nº 386, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
386, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 14, de 2010, além da Comissão constante
do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de Direitos Humanos e Legislação Participativa (tipifica crime a omissão
de autoridade policial nos casos de violência
contra mulher).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá. Bloco/PMDB
– RR) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 22 horas e 49 minutos.)
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