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SUMÁRIO
1 – ATA DA 87ª SESSÃO, DELIBERATIVA
ORDINÁRIA, EM 4 DE JUNHO DE 2013
1.1 – ABERTURA.........................................
1.2 – EXPEDIENTE......................................
1.2.1 – Leitura de requerimentos
Nº 562, de 2013, de autoria do Senador José
Pimentel, solicitando tramitação conjunta do Projeto
de Lei da Câmara nº 133, de 2011, e dos Projetos de
Lei do Senado nºs 389, de 2012, e 174, de 2013..
Nº 563, de 2013, de autoria do Senador José
Pimentel, solicitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 150 e 152, de 2013.....
Nº 564, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando a retirada do Projeto
de Lei do Senado nº 262, de 2011. Deferido.........
Nº 565, de 2013, de autoria do Senador Ciro
Nogueira, solicitando tramitação conjunta do Projeto
de Lei do Senado nº 90, de 2011, com os Projetos
de Lei do Senado nºs 30 e 421, de 2008...............
Nº 566, de 2013, de autoria do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando informações ao Ministro de Estado da Fazenda..................................
Nº 567, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos à Srª Hebe de Miranda Pereira............
Nº 568, de 2013, de autoria do Senador Antonio Carlos Valadares, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento do Sr. Gerard Lothaire Jules
Olivies.....................................................................
Nº 569, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações
e aplausos aos Correios no Brasil..........................
Nº 570, de 2013, de autoria da Senadora
Vanessa Grazziotin, solicitando voto de congratulações e aplausos ao 53º Congresso da UNE e à
Srª Virginia Barros..................................................
Nº 571, de 2013, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do Sr. José Walter Bautista Vidal.
Nº 572, de 2013, de autoria do Senador Lobão
Filho, solicitando a oitiva da Comissão de Ciência,
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 19, de 2011..
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1.2.2 – Leitura de Proposta de Emenda à
Constituição
Nº 29, de 2013, tendo como primeira signatária a Senadora Vanessa Grazziotin, que altera o
art. 62 da Constituição Federal para limitar a edição
de Medidas Provisórias..........................................
1.2.3 – Leitura de projetos
Projeto de Lei do Senado nº 215, de 2013, de
autoria do Senador Alfredo Nascimento, que altera
a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), para vedar à instituição
financeira a realização de débito em contas de depósito sem prévia autorização do consumidor........
Projeto de Lei do Senado nº 216, de 2013,
de autoria do Senador Ataídes Oliveira, que altera
a Lei n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, para determinar a reserva
de vagas gratuitas nos cursos técnicos de formação inicial e continuada, oferecidos pelos Serviços
Nacionais de aprendizagem, para mulheres em situação de violência doméstica e familiar................
Projeto de Lei do Senado nº 217, de 2013,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código
de Defesa do Consumidor), para obrigar o fornecedor a notificar previamente o consumidor sobre
a cessão do crédito.................................................
Projeto de Lei do Senado nº 218, de 2013,
de autoria do Senador Vital do Rêgo, que altera a
Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência Social –, para elevar o limite
da renda familiar que enseja o recebimento do benefício de prestação continuada.............................
1.2.4 – Ofícios de Ministros de Estado
Nº 17/2013, na origem, do Ministro-Chefe da
Secretaria Geral da Presidência da República, encaminhando nota técnica em resposta ao Requerimento nº 191, de 2013, de autoria do Senador
Alvaro Dias.............................................................
Nº 37/2013, na origem, do Ministro de Estado
do Esporte, encaminhando informações em resposta
ao Requerimento nº 193, de 2013, de iniciativa da
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Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.................................
Nº 146/2013, na origem, da Ministra de Estado
do Planejamento, Orçamento e Gestão, encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº
1.183, de 2012, de iniciativa da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle..................................................................
Nº 16.336/2013, na origem, do Ministro-Chefe
da Controladoria Geral da União, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 89,
de 2013, de autoria do Senador Aécio Neves........
Nº 39/2013, na origem, do Ministro de Estado
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
encaminhando informações em resposta ao Requerimento nº 24, de 2013, de autoria da Senadora
Kátia Abreu.............................................................
Nº 16.578/2013, na origem, do Ministro-Chefe
da Controladoria Geral da União, encaminhando
informações em resposta ao Requerimento nº 38,
de 2013, de autoria do Senador João Vicente Claudino.........................................................................
1.2.5 – Ofício do Presidente da Autoridade
Pública Olímpica
Nº 69/2013, na origem, encaminhando o Relatório de Atividades desenvolvidas pela referida
entidade no 2° semestre de 2012 (autuado como
Ofício nº 23/2013-CN e Ofício “S” nº 26/2013).
Estabelecimento de calendário para tramitação do
Ofício nº 23/2013-CN..............................................
1.2.6 – Comunicações da Presidência
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 598, de 2012..............................
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 599, de 2012..............................
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 601, de 2012..............................
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 604, de 2013..............................
Término do prazo de vigência, ontem, da Medida Provisória nº 605, de 2013..............................
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de projeto de decreto legislativo que discipline as
relações jurídicas decorrentes da adoção da Medida
Provisória nº 587, de 2012, convertida no Projeto
de Lei de Conversão nº 3, de 2013. Extinção da Comissão Mista destinada à apreciação da matéria..
Término do prazo, ontem, sem apresentação
de emendas, perante a Mesa, ao Projeto de Lei do
Senado nº 63, de 2011-Complementar..................
Recebimento dos Relatórios de Gestão Fiscal referentes ao primeiro quadrimestre de 2013,
dos seguintes órgãos: Tribunal Regional Federal
da 2ª Região (Ofício nº 10.444/2013, na origem),
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Ofício nº
144/2013, na origem), Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região (Ofício nº 262/2013, na origem); e
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Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de
maio de 2012 a abril de 2013, do Tribunal Regional
do Trabalho da 10ª Região (Ofício nº 5/2013, na
origem). ................................................................
Abertura do prazo até o encerramento da discussão, no turno suplementar, para apresentação de
emendas, perante a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, ao Substitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nº 299, de 2010 (Ofício nº 55/2013-CE). .
1.2.7 – Comunicações
Do Senador Roberto Requião, de participação
em reuniões Plenária e de Comissões Permanentes
da Assembleia Parlamentar Eurolatinoamericana,
realizadas no período de 22 a 27 de janeiro último
(Ofício nº 86/2013). ...............................................
Do Senador Flexa Ribeiro, de participação na
diligência para acompanhar a execução das obras
de Belo Monte, em 4 e 5 de abril último (Memorando nº 89/2013). ......................................................
Do Senador Rodrigo Rollemberg, de cancelamento de diligência com a Comissão Especial
Interna para Modernização do Código de Defesa
do Consumidor, que seria realizada no período de
9 a 11 do corrente (Ofício nº 96/2013). ................
Do Senador Ricardo Ferraço, de participação em reuniões de trabalho entre a Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado
Federal do Brasil e a Comissão de Relações Exteriores do Senado do Chile, no período de 3 a 7 de
maio último (Ofício nº 147/2013). .........................
Do Senador Rodrigo Rollemberg, encaminhando relatório de viagem realizada para se reunir com lideranças políticas e comunitárias locais
e com representantes do setor produtivo, em 11 e
12 de abril último (Expediente s/n/2013)..............
1.2.8 – Discursos do Expediente
SENADORA VANESSA GRAZZIOTIN – Relato sobre a participação de S. Exª, ontem, na audiência pública da Comissão Mista de Mudanças
Climáticas, em Curitiba; e outro assunto................
SENADOR PAULO PAIM – Apelo à aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em
defesa da qualidade dos trabalhos desenvolvidos
pelo Grupo de Trabalho responsável por aprimorar
o Estatuto................................................................
SENADOR CYRO MIRANDA – Críticas à
política econômica implementada pelo Governo
Federal....................................................................
SENADOR ALOYSIO NUNES FERREIRA
– Questionamentos acerca do papel da Funai no
controle dos conflitos indígenas no País................
SENADOR ALVARO DIAS – Críticas à resposta do Governo Federal ao pedido de informações,
de autoria de S. Exª, sobre os custos de viagem
realizada pela Presidente da República à Itália; e
outro assunto..........................................................
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SENADOR ROBERTO REQUIÃO – Voto de
pesar pelo falecimento do Sr. José Walter Bautista
Vidal........................................................................
SENADOR ANTONIO CARLOS VALADARES
– Tristeza pelo falecimento do Sr. Gerard Olivier,
Prefeito do Município de Japaratuba-SE................
SENADOR PAULO DAVIM, como Líder – Defesa do exame de revalidação para os profissionais
de saúde estrangeiros que venham atuar no Brasil. ..........................................................................
SENADOR RICARDO FERRAÇO – Satisfação com a assinatura, ontem, por mais de sessenta
países, do Tratado do Comércio de Armas.............
SENADORA LÍDICE DA MATA, como Líder
– Voto de pesar pela morte do Sr. Augusto Omolú;
e outros assuntos...................................................
SENADOR ACIR GURGACZ – Pedido de
apoio ao Governo Federal na implantação de creches no Estado de Rondônia..................................
SENADOR FERNANDO COLLOR, como Líder – Apelo à implantação efetiva das políticas ambientais acordadas na ECO-92 e na Rio+20, em
referência ao transcurso, amanhã, do Dia Mundial
do Meio Ambiente. .................................................
SENADOR ATAÍDES OLIVEIRA – Denúncias
de irregularidades que teriam ocorrido na gestão
das entidades do Sistema S...................................
SENADOR JAYME CAMPOS, como Líder –
Apelo em favor da sinalização trilíngue em vias e
cidades brasileiras para favorecer a recepção de
turistas....................................................................
SENADOR PEDRO TAQUES – Registro do
transcurso dos 265 anos de criação do Estado do
Mato Grosso; e outro assunto.................................
SENADOR BENEDITO DE LIRA – Pedido de
repactuação das dívidas dos Estados, especialmente de Alagoas, com a União....................................
1.3 – ORDEM DO DIA..................................
1.3.1 – Matérias não apreciadas e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária
1.4 – APÓS A ORDEM DO DIA....................
1.4.1 – Discursos
SENADOR MÁRIO COUTO, como Líder –
Críticas ao tratamento dado pelo Governo Federal
à inflação e a outros assuntos................................
1.4.2 – Apreciação de matérias
Requerimento nº 261, de 2013, de autoria
dos Senadores Renan Calheiros, Inácio Arruda e
outros Senadores. Aprovado.................................
Requerimento nº 559, de 2013, de autoria do
Senador Roberto Requião. Aprovado....................
1.4.3 – Comunicação
Da Liderança do PT e do Bloco de Apoio ao
Governo no Senado Federal, de indicação de membro para integrar a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Ofício nº 88/2013). Designação
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do Senador Wellington Dias, como suplente, para
compor a referida Comissão. .................................
1.4.4 – Apreciação de matéria
Requerimento nº 558, de 2013, de autoria do
Senador Renan Calheiros. Aprovado....................
1.4.5 – Discursos (continuação)
SENADOR PEDRO SIMON – Defesa do projeto, apresentado por S. Exª, que visa a estabelecer condições para nomeação em cargo do Poder
Executivo Federal...................................................
1.4.6 – Comunicações
De diversas Lideranças, de substituição de
membros na Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 615, de
2013 (Ofícios nºs 126 e 138/2013). Designação
dos Senadores Gim, como titular, e Aloysio Nunes
Ferreira,como suplente, para comporem a referida
comissão. ...............................................................
1.4.7 – Discursos (continuação)
SENADOR JOSÉ AGRIPINO, como Líder
– Satisfação com a aprovação, hoje, na CAE, do
projeto de lei do Senado que autoriza o perdão de
dívidas de crédito rural contratadas por agricultores
familiares na área de atuação da Sudene..............
1.4.8 – Comunicação
Da Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de substituição de membros em diversas comissões (Ofícios nºs 497 a 499/2013). Designação
dos Deputados Odair Cunha e Vanderlei Siraque,
como titulares, e dos Deputados Fernando Marroni e
Francisco Chagas, como suplentes, para comporem
a Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre
a Medida Provisória nº 613, de 2013. Designação
dos Deputados Dalva Figueiredo e Luciana Santos,
como titulares, e dos Deputados Artur Bruno e Margarida Salomão, como suplentes, para comporem a
Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre
a Medida Provisória nº 614, de 2013......................
1.4.9 – Discursos (continuação)
SENADOR HUMBERTO COSTA – Defesa do
Programa Bolsa Família.........................................
SENADOR ARMANDO MONTEIRO, como
Líder – Expectativas com a assinatura, hoje, da
ordem de serviço para a construção da Adutora do
Agreste; e outros assuntos.....................................
1.4.10 – Comunicações
Da Liderança do PSD na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 609, de 2013 (Ofício nº 644/2013). .
Da Liderança do PSDB no Senado Federal,
de indicação de membro para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 609, de 2013 (Ofício nº 139/2013). Designação do Senador Aloysio Nunes Ferreira, como
suplente, para compor a referida Comissão. .........
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Da Liderança do PP na Câmara dos Deputados, de substituição de membros na Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas (Ofício nº
278/2013). ..............................................................
Da Liderança do PMDB no Senado Federal,
de indicação de membro para integrar a Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 609, de 2013 (Ofício nº 189/2013).
Designação do Senador Francisco Dornelles, como
suplente, para compor a referida Comissão...........
1.4.11 – Discursos (continuação)
SENADOR CASILDO MALDANER – Registro
da realização, na próxima quinta-feira, da reunião
do Parlamento Latinoamericano, em Cuba, para
discutir o combate e a prevenção ao narcotráfico e
ao crime organizado. .............................................
1.4.12 – Comunicações da Presidência
Adoção, pela Srª Presidente da República,
em 31 de maio de 2013, e publicação no mesmo
dia, mês e ano, em Edição Extra, da Medida Provisória nº 616, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor de Operações Oficiais de Crédito,
no valor de R$ 2.932.125.346,00 (Dois bilhões,
novecentos e trinta e dois milhões, cento e vinte e
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais) para o
fim que especifica. Estabelecimento de calendário
para tramitação da matéria. ...................................
Adoção, pela Srª Presidente da República,
em 31 de maio de 2013, e publicação no mesmo dia,
mês e ano, em Edição Extra, da Medida Provisória nº
617, de 2013, que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
incidentes sobre a receita decorrente da prestação
de serviços de transporte coletivo de passageiros
nas modalidades que menciona. Constituição da
Comissão Mista e estabelecimento de calendário
para tramitação da matéria (Ofícios nºs 30/2013DEM/SF, 124/2013-Bloco Parlamentar União e
Força/SF, 137/2013-PSDB/SF, 90/2013-PSB/CD,
138/2013-PPS/CD e 149/2013-DEM/CD). .............
1.4.13 – Discursos (continuação)
SENADOR EDUARDO SUPLICY, como Líder
– Satisfação com a aprovação do projeto de lei que
proíbe a instalação de pedreira para extração de
granito no Município de Piedade, em São Paulo; e
outro assunto..........................................................
SENADOR SÉRGIO SOUZA – Registro da
participação de S. Exª, hoje, no lançamento do Plano Safra 2013/2014, pelo Governo Federal............
SENADOR IVO CASSOL, como Líder – Esclarecimentos a respeito da remuneração recebida
por servidores públicos no Estado de Rondônia; e
outro assunto..........................................................
SENADOR ANIBAL DINIZ – Críticas à Operação G7, da Polícia Federal, que investiga denúncias
de irregularidades na execução de obras públicas
no Estado do Acre; e outro assunto. ......................
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1.4.14 – Projeto recebido da Câmara dos
Deputados
Projeto de Lei da Câmara nº 37, de 2013 (nº
7.663/2010, na Casa de origem), de autoria do Deputado Osmar Terra, que altera as Leis nºs 11.343,
de 23 de agosto de 2006, 7.560, de 19 de dezembro de 1986, 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
9.532, de 10 de dezembro de 1997, 8.981, de 20
de janeiro de 1995, 8.315, de 23 de dezembro de
1991, 8.706, de 14 de setembro de 1993, 8.069,
de 13 de julho de 1990, 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e 9.503, de 23 de setembro de 1997, os
Decretos-Lei nºs 4.048, de 22 de janeiro de 1942,
8.621, de 10 de janeiro de 1946, e 5.452, de 1º de
maio de 1943, para dispor sobre o Sistema Nacional
de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas
e para tratar do financiamento das políticas sobre
drogas. ...................................................................
1.4.15 – Discursos (continuação)
SENADOR WELLINGTON DIAS – Satisfação
com o anúncio da provável votação do Estatuto da
Pessoa com Deficiência ainda em 2013; e outros
assuntos.................................................................
1.4.16 – Comunicação da Presidência
Da Liderança do PTB na Câmara dos Deputados, de substituição de membro na Comissão
Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida
Provisória nº 612, de 2013 (Ofício nº 260/2013).
Designação do Deputado Sílvio Costa, como suplente, para compor a referida Comissão. .............
1.4.17 – Avisos de Ministros de Estado
Nº 167/2013, na origem, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 130, de 2013, de autoria da Senadora Kátia Abreu...............................
Nº 168/2013, na origem, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 37, de 2013, de autoria do Senador João Vicente Claudino................
Nº 177/2013, na origem, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 39, de 2013, de autoria do Senador João Vicente Claudino. ..............
Nº 83/2013, na origem, do Ministro de Estado
de Minas e Energia, encaminhando informações
em resposta ao Requerimento nº 185, de 2013, de
autoria da Senadora Vanessa Grazziotin...............
Nº 84/2013, na origem, do Ministro de Estado
de Minas e Energia, encaminhando informações em
resposta ao Requerimento nº 1.184, de 2012, de
iniciativa da Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle. ............
1.4.18 – Pareceres
Nº 461, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 50, de 2011..................
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Nº 462, de 2013, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013....................
1.4.19 – Comunicação
Do Senador Roberto Requião, justificando o
não registro da presença na sessão do dia 28 de
maio do corrente (Ofício nº 82/2013).....................
1.4.20 – Leitura de requerimentos
Nº 573, de 2013, de autoria do Senador Vital
do Rêgo, solicitando informações ao Ministro de
Estado de Minas e Energia.....................................
Nº 574, de 2013, de autoria do Senador Vital
do Rêgo, solicitando informações ao Ministro de
Estado das Comunicações. ...................................
Nº 575, de 2013, de autoria do Senador Jarder Barbalho, solicitando informações ao Ministro
de Estado de Justiça. ............................................
Nº 576, de 2013, de autoria do Senador Cícero Lucena, solicitando homenagens de pesar
pelo falecimento do ex-Deputado Estadual Antônio
Waldir Bezerra Cavalcanti. .....................................
Nº 577, de 2013, de autoria do Senador Clésio
Andrade, solicitando desapensamento dos Projetos
de Lei do Senado nºs 157, 285 e 687, de 2007; e
215, de 2008. .........................................................
Nº 578, de 2013, de autoria da Senadora Ana
Rita, solicitando a oitiva da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 387, de 2011. .......................................
Nº 579, de 2013, de autoria do Senador José
Pimentel, solicitando tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 264 e 308, de 2012. ...
1.4.21 – Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado nº 219, de 2013, de
autoria do Senador Aécio Neves, que incrementa
a pena para a corrupção de menores, tendo por
parâmetro a gravidade da infração cometida ou
induzida, e dá outras providências. .......................
1.4.22 – Comunicações da Presidência
Término do prazo, ontem, sem interposição
de recurso para apreciação, pelo Plenário, dos Projetos de Lei do Senado nºs 67 e 604, de 2011. .....
1.4.23 – Ofício do Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho
Nº S/25/2013 (nº 380/2013, na origem), que
submete à apreciação do Senado Federal a indicação do Sr. FLÁVIO PORTINHO SIRÂNGELO, para
compor o Conselho Nacional de Justiça................
1.4.24 – Discursos encaminhados à publicação
SENADOR BLAIRO MAGGI – Reflexão sobre
a importância das relações comerciais com a China,
destacando a necessidade de aperfeiçoamento do
sistema de transportes de cargas do Brasil; e outro
assunto...................................................................
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1.5 – ENCERRAMENTO..............................
2 – ATAS
2.1 – COMISSÃO MISTA DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 599, DE 2012
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de 2013..................................................................
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Referente à Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 599, de
2012........................................................................
Referente à Comissão Mista destinada a proferir parecer sobre a Medida Provisória nº 612, de
2013........................................................................

32953

33315

33315

33318
33320

33321

33350

33351

33351

33352

SENADO FEDERAL
5 – COMPOSIÇÃO DO SENADO FEDERAL
Por Unidade da Federação...........................
Bancadas dos Partidos.................................
Por ordem alfabética.....................................
6 – COMPOSIÇÃO DA MESA DO SENADO
FEDERAL...............................................................
7 – LIDERANÇAS........................................
8 – COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO............................................................
9 – COMISSÕES TEMPORÁRIAS...............
10 – COMISSÕES PERMANENTES E SUAS
SUBCOMISSÕES..................................................
CAE – Comissão de Assuntos Econômicos.
CAS – Comissão de Assuntos Sociais.........
CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania...............................................................
CE – Comissão de Educação, Cultura e Esporte.......................................................................
CMA – Comissão de Meio Ambiente, Defesa
do Consumidor e Fiscalização e Controle..............
CDH – Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa..............................................

33353
33354
33355
33356
33357
33361
33362
33375
33375
33383
33387
33393
33398
33408

32954 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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Defesa Nacional.....................................................
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CDR – Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo.....................................................
CRA – Comissão de Agricultura e Reforma
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de 1995).................................................................
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nº 9, de 2013).........................................................
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Ata da 87ª Sessão, Deliberativa Ordinária,
em 4 de junho de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jayme Campos, Mário Couto, Sérgio Souza,
Ivo Cassol, Wellington Dias e Anibal Diniz
É o seguinte o registro de comparecimento:
(Inicia-se a Sessão às 14 Horas e 10 minutos e
encerra-se às 21 horas e 30 Minutos).
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – Há número regimental. Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 562, DE 2013

REQUERIMENTO Nº 563, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os requerimentos que acabam de ser lidos
serão despachados à Mesa para decisão.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 564, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência defere o requerimento.

Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 565, DE 2013
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 566, DE 2013
Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição
Federal, combinado com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno desta Casa, requeiro que sejam solicitadas as seguintes informações ao Senhor Ministro
de Estado da Fazenda, relativamente ao patrocínio
de times de futebol pela Caixa Econômica Federal, por
intermédio dos seguintes questionamentos:
1. Atualmente, quantos e quais times de futebol
são patrocinados pela Caixa Econômica Federal?
2. Qual o valor total e individualizado dos recursos
destinados a essa modalidade de patrocínio?
3. Qual é a duração de cada um dos contratos
de patrocínio hoje ainda vigentes?
4. Quais são os critérios adotados pela Caixa
Econômica Federal para a formalização dos contratos
de patrocínio?
5. Existe amparo legal para a realização desses
contratos? Declinar as normas jurídicas legais e infralegais respectivas, bem como os atos administrativos
correspondentes.
Justificação
No último dia 21 de maio, o Tribunal Regional
Federal da 4ª Região cassou medida liminar concedida pela 6ª Vara Federal do Rio Grande do Sul, que
suspendia contrato publicitário de patrocínio firmado
entre a Caixa Econômica Federal e o Corinthians, no
valor de R$ 30 milhões ao ano, em decorrência de
uma ação popular.
A revogação da liminar deu-se em virtude de garantia processual oferecida pelo banco estatal – um
imóvel de mais de R$ 98 milhões – para o caso de
procedência da ação.
No entanto, os desembargadores federais não
avaliaram o mérito da ação, mas, tão somente, o pedido de antecipação de tutela que fora concedida.
Permanecem, portanto, os questionamentos sobre o
(in)devido uso de recursos públicos para patrocínio de
entidades privadas.
Nesse sentido, com vistas a obter-se um retrato
fidedigno da situação fática e jurídica desses negócios firmados pela Caixa – empresa pública, dotada
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de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada ao Ministério da Fazenda –, é que se propõem os
presentes questionamentos ao Senhor Ministro de
Estado da Fazenda, a fim de que sejam fornecidas as
informações pertinentes.
Sala das Sessões, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB
(À Mesa, para decisão)
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será
despachado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 567, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, a inserção em ata de
Voto de Congratulações e Aplausos, a Sra. Hebe de
Miranda Pereira, que completou dez anos à frente da
Diretoria Social e de Eventos do Atlético Rio Negro
Clube, bem como seja encaminhado o referido voto
no seguinte endereço: Rua Luzia Contente, n. 35 Cj
Kyssia 2, Manaus/AM. CEP: 69040-300.
Justificação
À frente da Diretoria Social e de Eventos do
Atlético Rio Negro Clube, a Sra. Hebe de Miranda
Pereira que cumpriu sua missão com muito zelo,
honestidade, dedicação, amor e muito trabalho e
sempre com sua família por perto e também muito
próxima a Deus.
Seu amor pelo ATLÉTICO RIO NEGRO CLUBE
é um amor puro, profundo e singelo, amor advindo
da mais tenra infância e dela trazido para a idade
adulta com vistas a realizar projetos visionários e
inovadores.
Sua missão foi cumprida com muito êxito e de
maneira efetiva e profícua, muito nos orgulha acompanhar o seu desempenho à frente da diretoria social
de eventos do ATLÉTICO, pois sabemos que o melhor
foi feito. Manaus reconhece o seu trabalho e reconhece também Atlético Rio Negro Clube como um clube
querido da cidade de Manaus.
Parabéns por ter no seu currículo essa missão
aceita e realizada de maneira tão honrosa, e que agora
fique as boas lembranças e os novos desafios!!.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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REQUERIMENTO Nº 568, DE 2013
Requerimento de voto de pesar.
Requeiro, de acordo com as tradições da Casa,
homenagens de pesar, pelo falecimento do Padre Geraldo, Gerard Lothaire Jules Olivier, prefeito da cidade
de Japaratuba no Estado de Sergipe.
Inserção em ata de voto de profundo pesar.
Apresentação de condolências ao povo de Japaratuba através do representante deste Município.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senador Antonio Carlos Valadares, PSB/SE.
REQUERIMENTO Nº 569, DE 2013
Requeiro, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto
de Congratulações e Aplausos, aos Correios no Brasil,
que está comemorando 350 anos de existência, bem
como seja encaminhado o referido voto ao Presidente dos Correios Senhor Wagner Pinheiro de Oliveira,
no seguinte endereço: SBN QD 01, Bloco A. Edifício
Sede ECT. Brasília/DF. CEP: 70.002-900.
Justificação
Os Correios tiveram sua origem no Brasil em
25 de janeiro de 1663 e, desde então, vêm se modernizando, criando e disponibilizando serviços de
qualidade que correspondam às expectativas dos
seus clientes.
A empresa realiza importante função de integração e de inclusão social, papel indispensável para o
desenvolvimento nacional. Na composição do seu faturamento, aufere 54,3% da receita com os serviços
exclusivos (carta, telegrama e correspondência agrupada), de modo que a reserva de mercado desses três
serviços é fator essencial para a sobrevivência e para
a garantia da universalização dos serviços postais.
O Sedex, criado em 1982, que se tornou um dos
principais produtos da empresa e lidera o setor de
encomendas expressas no Brasil. Nos últimos anos,
o serviço passou a contar com outras modalidades,
como o e-Sedex, Sedex 10, Sedex 12, Sedex Hoje
e Sedex Mundi, agilizando ainda mais a entrega de
encomendas.
Devido à forte capilaridade da empresa, a prestação de serviços financeiros nas agências dos Correios
constitui-se, cada vez mais, numa importante contribuição para a inclusão bancária de milhões de brasileiros. Desde a criação do Banco Postal, milhares de
pessoas, que antes tinham que se deslocar para uma
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cidade vizinha para realizar uma simples operação
bancária, agora contam com a comodidade de tudo
poder ser feito na própria cidade onde moram.
Impulsionados pelas mudanças tecnológicas, econômicas e sociais, os Correios iniciaram em 2011 um
profundo processo de modernização. Com a sanção
da Lei 12.490/11, a empresa teve seu campo de atuação ampliado e foi dotada de ferramentas modernas
de gestão corporativa para enfrentar a concorrência
com a prestação de serviços mais ágeis e eficientes
para toda a sociedade.
Com a nova lei, os Correios podem atuar no
exterior e nos segmentos postais de serviços eletrônicos, financeiros e de logística integrada; constituir
subsidiárias, adquirir controle ou participação acionária em empresas já estabelecidas e firmar parcerias
comerciais que agreguem valor a sua marca e a sua
rede de atendimento.
Essa nova postura contribuirá para que a ECT se
torne uma empresa de “classe mundial”, destacada por
suas práticas e resultados, à altura da confiança que
o cidadão brasileiro sempre depositou nos Correios.
Com o objetivo de aprimorar o atendimento à
sociedade, nos últimos dois anos, foram contratados
15 mil trabalhadores por concurso público (e outros
6,6 mil estão sendo admitidos em 2013) e investidos
cerca R$ 550 milhões na compra de veículos; construção, reforma, e ampliação de unidades; e aquisição de
computadores e equipamentos para a área operacional.
Também foi criada uma área estratégica voltada ao relacionamento com clientes e a Ouvidoria foi reativada.
Os Correios sempre estiveram sincronizados com
a história e com a evolução do Brasil, por isso esses
350 anos é tão importante. a empresa vive momento
especial em sua trajetória, já que, acompanhando o
Brasil, passa por uma transformação e evolução radical
Hoje os Correios brasileiros estão entre os 10
melhores operadores postais do mundo, de acordo
com estudo divulgado pela consultoria internacional
Accenture, em abril. Com três séculos e meio de história, os Correios figuram entre as instituições mais
confiáveis da Nação. Acompanhando o crescimento
nacional, a empresa escreve novos capítulos em sua
história, agrega avanços tecnológicos e digitais aos
seus serviços, e busca atender cada vez melhor os
cidadãos de todos os 5.565 municípios brasileiros.
Parabéns aos carteiros, atendentes e todos os
outros funcionários que fazem parte dessa história.
Sala das Sessões, 4 de junho de 2013. – Senadora Vanessa Grazziotin, PCdoB/AM.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.

PA) – A Presidência encaminhará os votos solicitados.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 572, DE 2013

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O requerimento que acaba de ser lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.

Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida.
É lida a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – A proposta de emenda à Constituição que acaba
de ser lida está sujeita às disposições constantes dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
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A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que
serão lidos.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 218, DE 2013
Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de
1993 – Lei Orgânica da Assistência Social
–, para elevar o limite da renda familiar que
enseja o recebimento do benefício de prestação continuada.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 20. ..........................................................
........................................................................
§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a
família cuja renda mensal per capita seja igual
ou inferior a meio salário mínimo.
.............................................................. ” (NR)
Art. 2º Com vistas ao cumprimento do disposto
no inciso II do caput do art. 5º e no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, será incluída
estimativa do montante do benefício decorrente do disposto nesta Lei no demonstrativo a que se refere o § 6º
do art. 165 da Constituição Federal, que acompanhará
o projeto de lei orçamentária cuja apresentação se der
após decorridos sessenta dias da publicação desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Carta Magna de 1988, por meio do seu art. 203,
incluiu no contrato social brasileiro o compromisso de
que idosos e pessoas com deficiência, que não possam
prover seu sustento nem tê-lo provido por sua família,
contarão com a proteção do Estado e da sociedade,
de modo a desfrutar de uma vida digna. Para tanto,
instituiu o Benefício de Prestação Continuada (BPC)
O critério para o recebimento do benefício constitucional foi fixado pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS). De acordo com o § 3º do art. 20 dessa lei, fazem jus ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)
os idosos ou pessoas com deficiência cujas famílias
possuam renda mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Dois anos depois da edição da
Loas, o BPC veio a ser efetivamente implantado com
a regulamentação contida no Decreto nº 1.744, de 8
de dezembro de 1995, posteriormente revogado pelo
Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que
hoje regula o benefício.
Em 1995, antes da efetiva implantação do BPC,
passou-se a questionar o limite máximo de renda familiar mensal per capita que credenciava a pessoa com
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deficiência ou idosa para recebimento do benefício,
sob o argumento de insuficiência face às garantias de
dignidade, justiça, solidariedade e erradicação da pobreza, inscritas nos arts. 1º e 3º da Carta Magna. Uma
série de mudanças sociais e históricas (estabilização
fiscal e monetária, melhor desempenho da economia,
entre outros), bem como jurídicas (sucessivas mudanças nas linhas de corte econômicas para o recebimento de outros benefícios no plano federal, estadual ou
municipal), terminou por erodir a constitucionalidade
do § 3º do caput do art. 20 da Loas.
Em virtude dessas mudanças, alguns diplomas
legais já estabeleceram como critério de elegibilidade
para o recebimento de benefício, ou para a caracterização de baixa renda, o limite máximo de renda mensal de até meio salário mínimo per capita. O Programa
Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), criado em
2003 (Lei nº 10.689, de 13 de junho) e posteriormente incorporado ao Programa Bolsa Família (PBF), por
exemplo, adota esse critério. Diga-se, a propósito, que
o BPF – disciplinado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro
de 2004 – representa a junção de mais três programas
de transferência de renda do Governo Federal, além
do Cadastro Único para Programas Sociais: o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Educação
(Bolsa Escola) e o Programa Nacional de Renda Mínima Vinculado à Saúde (Bolsa Alimentação), ambos
de 2001; e o Programa Auxílio-Gás, de 2002.
Todos os programas assistenciais aludidos já utilizam o critério de meio salário mínimo para intitular o
cidadão, ou a cidadã, a receber os benefícios assistenciais por eles criados.
Afinal, é forçoso ver que as garantias constitucionais dos idosos e das pessoas com deficiência não
são atendidas pelo atual critério da Loas, que atinge
apenas aqueles extremamente pobres, quando o País
já tem condições para estender a proteção assistencial
às pessoas pobres, em geral, conforme determina a
Constituição.
De acordo com estatísticas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) do ano de 2008,
publicadas em artigo da revista Sociedade e Estado,
da Universidade de Brasília (UnB), em 2010, 37% dos
BPC distribuídos à época serviam às famílias de renda mensal per capita inferior a um quarto do salário
mínimo; 25% atingiam a população com renda familiar
per capita entre um quarto do salário mínimo e meio
salário mínimo; e os demais 38% alcançavam as famílias com renda mensal per capita igual ou superior
a meio salário mínimo.
Isso significa que parte da população-alvo da
presente proposição já recebe o benefício na atualidade, em razão da dificuldade de determinar com
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precisão as faixas de renda junto a grupos sociais
marginalizados. De fato, a dificuldade de contabilizar
a renda monetária irregular e informal faz com que os
assistentes sociais evitem rigorismos e reconheçam
as carências mesmo daqueles que, segundo o critério atual da Loas, não poderiam receber o benefício.
Assim, se é possível esperar que, com o aumento do
limite de renda ora proposto, a população elegível
suba de 9% para 29% da população, também é fato
que parte desses novos beneficiários já se encontra
coberta pela prática atual.
Segundo o Ipea, a utilização do critério de meio
salário mínimo para o recebimento do BPC geraria
aumento real da ordem de 48% no número de beneficiários, ou até menos, na medida em que o aumento
do critério de renda levaria ao alcance de populações
de vida econômica menos informal, o que ensejaria
menos “erros de inclusão” no BPC. Os dados disponíveis, que são de 2008, mas que refletem bem as
condições atuais, mostram que esse aumento de 48%
no número de beneficiados (algo em torno de quatro milhões de pessoas) ocasionaria um impacto de
cerca de R$ 9 bilhões no orçamento do BPC, o que
equivaleria a apenas 2,5% do orçamento autorizado
da previdência social (sempre em 2008). Se observarmos a história recente do benefício, veremos que uma
expansão de 48% em seu número de beneficiários
não lhe é absurda: entre 2003 e 2008, por exemplo,
esse número cresceu 58%.
O fato – já reconhecido pelos tribunais e pelo legislador federal estadual, distrital e municipal – é que
o formato atual do BPC leva a proteção social apenas
às pessoas extremamente pobres, em condição de
miséria, embora a Constituição, inequivocamente, assegure tal proteção não somente em caso de pobreza
extrema, mas de pobreza.
A proposição que ora submetemos à apreciação
dos nobres Pares busca, simultaneamente, atualizar e
uniformizar os critérios dos textos legais de natureza
assistencial, e levar a justiça constitucional a todos os
que a ela fazem jus. Por isso, propomos não apenas
a majoração dos valores de elegibilidade, mas ainda
a inclusão da expressão “igual ou inferior”, em lugar
da redação anterior, que fazia elegíveis apenas as
pessoas com renda per capita familiar inferior a um
quarto do salário mínimo. A inclusão da expressão
“igual” no texto da lei significa também a inclusão, na
realidade, de um contingente de cidadãos e cidadãs
que, materialmente, são elegíveis para o recebimento
do BPC. Na prática, a ausência da expressão “igual”
significa a exclusão de pessoas que muito necessi-
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tam da assistência do Estado. Ademais, faz com que
os agentes estatais, considerando a realidade social
e familiar com que se deparam, alarguem os critérios
fixados, dando menos atenção à letra da lei, para poder ser fiéis ao espírito dela.
Nossa proposição busca fazer com que o texto
da lei traduza com clareza o seu espírito. Em razão
disso, pedimos o apoio dos nobres Congressistas para
a aprovação deste projeto de lei.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Mensagem de veto
Regulamento
Texto compilado
Vide Decreto nº 7.788, de 2012 (Regulamenta o Fundo
Nacional de Assistência Social)
Dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte lei:
Art. 20. O benefício de prestação continuada é a
garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com
deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos
ou mais que comprovem não possuir meios de prover
a própria manutenção nem de tê-la provida por sua
família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 1o Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e
enteados solteiros e os menores tutelados, desde que
vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se: (Redação dada pela Lei nº 12.435, de
2011)
I – pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual
ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade com as demais pessoas; (Redação dada
pela Lei nº 12.435, de 2011)
II – impedimentos de longo prazo: aqueles que
incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2
(dois) anos. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 2o Para efeito de concessão deste benefício,
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
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impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com
diversas barreiras, podem obstruir sua participação
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei
nº 12.470, de 2011)
§ 3o Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família
cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um
quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 4o O benefício de que trata este artigo não pode
ser acumulado pelo beneficiário com qualquer outro
no âmbito da seguridade social ou de outro regime,
salvo os da assistência médica e da pensão especial
de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº
12.435, de 2011)
§ 5o A condição de acolhimento em instituições de
longa permanência não prejudica o direito do idoso ou
da pessoa com deficiência ao benefício de prestação
continuada. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6o A concessão do benefício ficará sujeita à
avaliação da deficiência e do grau de incapacidade,
composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)
§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que
trata o § 2o, composta por avaliação médica e avaliação
social realizadas por médicos peritos e por assistentes
sociais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 7o Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, fica assegurado,
na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município mais próximo que contar com tal
estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 8o A renda familiar mensal a que se refere o
§ 3o deverá ser declarada pelo requerente ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento para o deferimento
do pedido.(Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)
§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência
na condição de aprendiz não será considerada para
fins do cálculo a que se refere o § 3o deste artigo. (Inclído pela Lei nº 12.470, de 2011)
§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo,
para os fins do § 2o deste artigo, aquele que produza
efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Inclído
pela Lei nº 12.470, de 2011)
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LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000.
Mensagem de veto
Estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber
que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei Complementar:
Seção III
Da Lei Orçamentária Anual
Art. 5o O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual,
com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas
desta Lei Complementar:
I – conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os
objetivos e metas constantes do documento de que
trata o § 1o do art. 4o;
II – será acompanhado do documento a que se
refere o § 6o do art. 165 da Constituição, bem como
das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter
continuado;
III – conterá reserva de contingência, cuja forma
de utilização e montante, definido com base na receita
corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:
a) (VETADO)
b) atendimento de passivos contingentes e outros
riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1o Todas as despesas relativas à dívida pública,
mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
§ 2o O refinanciamento da dívida pública constará
separadamente na lei orçamentária e nas de crédito
adicional.
§ 3o A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previsto na lei de diretrizes
orçamentárias, ou em legislação específica.
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada.
§ 5o A lei orçamentária não consignará dotação
para investimento com duração superior a um exercício
financeiro que não esteja previsto no plano plurianual
ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no § 1o do art. 167 da Constituição.
§ 6o Integrarão as despesas da União, e serão
incluídas na lei orçamentária, as do Banco Central do
Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio
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administrativo, inclusive os destinados a benefícios e
assistência aos servidores, e a investimentos.
CAPÍTULO IV
Da Despesa Pública
Seção I
Da Geração da Despesa
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhado de:
I – estimativa do impacto orçamentário-financeiro
no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes;
II – declaração do ordenador da despesa de que
o aumento tem adequação orçamentária e financeira
com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o
plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I – adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que
esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas
e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II – compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses
instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput
será acompanhada das premissas e metodologia de
cálculo utilizadas.
§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 4o As normas do caput constituem condição
prévia para:
I – empenho e licitação de serviços, fornecimento
de bens ou execução de obras;
II – desapropriação de imóveis urbanos a que se
refere o § 3o do art. 182 da Constituição.
TÍTULO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO II
Da Seguridade Social
Seção IV
Da Assistência Social
Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
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I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II – o amparo às crianças e adolescentes carentes;
III – a promoção da integração ao mercado de
trabalho;
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração
à vida comunitária;
V – a garantia de um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
conforme dispuser a lei.
DECRETO Nº 6.214,
DE 26 DE SETEMBRO DE 2007
Regulamenta o benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata
a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003,
acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto
no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 20 da Lei
no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e no art. 34 da
Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003,
DECRETA:
Art. 1o Fica aprovado, na forma do Anexo deste
Decreto, o Regulamento do Benefício de Prestação
Continuada instituído pelo art. 20 da Lei no 8.742, de
7 de dezembro de 1993.
Art. 2o O art. 162 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de
maio de 1999, passa a vigorar acrescido do seguinte
parágrafo:
“Parágrafo único. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos,
desde que comprovado o andamento regular
do processo legal de tutela ou curatela.” (NR)
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 4o Ficam revogados os Decretos nos 1.744,
de 8 de dezembro de 1995, e 4.712, de 29 de maio
de 2003.
Brasília, 26 de setembro de 2007; 186o da Independência e 189o da República.
(À Comissão de Assuntos Sociais, em decisão terminativa)
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os projetos que acabam de ser lidos serão
publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício n° 17, de
29 de maio de 2013, do Ministro de Estado Chefe da
Secretaria-Geral da Presidência da República, referente
ao Requerimento n° 191, de 2013, de informações,
de autoria do Senador Álvaro Dias, que encaminha
nota técnica no sentido de não ser da competência da
Secretaria-Geral da Presidência da República prestar
as informações solicitadas.
O Ofício foi encaminhado, em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu os seguintes Ofícios de Ministros de Estado:
– Nº 37, de 29 de maio de 2013, do Ministro de
Estado do Esporte, em resposta ao Requerimento
nº 193, de 2013, de informações, de autoria da
Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle – CMA;
– Nº 146, de 31 de maio de 2013, da Ministra de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão,
em resposta ao Requerimento nº 1.183, de 2012,
de informações, de autoria da Comissão de Meio
Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização
e Controle – CMA;
– Nº 16.336, de 31 de maio de 2013, do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da
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União, em resposta ao Requerimento nº 89, de
2013, de informações, de autoria do Senador
Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 39, de
29 de maio de 2013, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, em resposta
ao Requerimento nº 24, de 2013, de informações, de
autoria da Senadora Kátia Abreu.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
à Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº 16.578,
de 3 de junho de 2013, do Ministro de Estado Chefe
da Controladoria-Geral da União, em resposta ao Requerimento nº 38, de 2013, de informações, de autoria
do Senador João Vicente Claudino.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício nº 69/PRESI-APO, de 2013, na origem,
encaminhando ao Congresso Nacional o Relatório
de Atividades desenvolvidas pela Autoridade Pública
Olímpica (APO), no 2° semestre de 2012.
É o seguinte o Ofício:
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – O expediente será publicado no Diário do Senado Federal de 5 de junho do corrente e foi autuado
da seguinte forma:
– Ofício n° 23, de 2013-CN, que vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização; e
– Ofício “S” nº 26, de 2013, que vai à Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (CE) e à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle (CMA).
Nos termos do art. 120 da Resolução nº 1, de
2006-CN, fica estabelecido o seguinte calendário de
tramitação do Ofício nº 23, de 2013-CN:
Leitura: 4-6-2013
até 9/6 prazo para publicação e distribuição dos
avulsos da matéria;
até 24/6 prazo para apresentação de relatório;
até 1º/7 prazo para apresentação de emendas
ao relatório; e
até 8/7 prazo para apresentação, publicação,
distribuição e votação do relatório e encaminhamento do parecer da CMO à Mesa do Congresso Nacional.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo de
vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida Provisória nº 598, de 2012, que abre crédito extraordinário,
em favor de diversos órgãos e empresas estatais, para
os fins que especifica.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art.
11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo
de vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida Provisória nº 599, de 2012, que dispõe sobre a
prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, com o
objetivo de compensar perdas de arrecadação decorrentes da redução das alíquotas nas operações e
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prestações interestaduais relativas ao Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Comunicação - ICMS,
institui o Fundo de Desenvolvimento Regional e dá
outras providências.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo de
vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida Provisória nº 601, de 2012, que altera as Leis nº 12.546,
de 14 de dezembro de 2011, para prorrogar o Regime
Especial de Reintegração de Valores Tributários para as
Empresas Exportadoras - Reintegra, e para desonerar
a folha de pagamentos dos setores da construção civil
e varejista; nº 11.774, de 17 de setembro de 2008, que
reduz as alíquotas das contribuições de que tratam
os incisos I e III do caput do art. 22 da Lei nº 8.212,
de 24 de julho de 1991; nº 10.931, de 2 de agosto de
2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de
incorporações imobiliárias; nº 12.431, de 24 de junho
de 2011; e nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, para
permitir às pessoas jurídicas da rede de arrecadação
de receitas federais deduzir o valor da remuneração
dos serviços de arrecadação da base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins; e dá outras providências.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo
de vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida
Provisória nº 604, de 2013, que abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Integração Nacional, no valor de R$
361.368.057,00 (trezentos e sessenta e um milhões,
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trezentos e sessenta e oito mil e cinquenta e sete reais), para os fins que especifica.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do art.
11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo de
vigência, em 3 de junho do corrente, da Medida Provisória nº 605, de 2013, que altera a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, na parte em que cria a Conta de Desenvolvimento Energético e estabelece seus objetivos.
Nos termos do parágrafo único do art. 14 da Resolução nº 1, de 2002 – CN, a Presidência da Mesa
do Congresso Nacional comunicará o fato à Senhora
Presidente da República e fará publicar no Diário Oficial
da União ato declaratório de encerramento do prazo
de vigência da referida Medida.
A matéria vai à Comissão Mista, nos termos do
art. 11 da Resolução nº 1, de 2002 – CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência comunica o término do prazo
estabelecido no § 2º do art. 11 da Resolução nº 1, de
2002-CN, em 3 de junho do corrente, para apresentação de projeto de decreto legislativo regulando as
relações jurídicas decorrentes da Medida Provisória
nº 587, de 2012, convertida no Projeto de Lei de Conversão nº 3, de 2013, e cujo prazo integral de vigência
expirou em 21 de abril de 2013.
Comunica, ainda, a extinção da Comissão Mista
destinada à apreciação da matéria, nos termos do §
3º do art. 11 da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 63, de
2011 - Complementar, da Senadora Vanessa Grazziotin, que altera a Lei Complementar nº 123 de 14
de dezembro de 2006 (redução da tributação do pão
para microempresa).
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Foram encaminhados ao Congresso Nacional
os seguintes ofícios:
– Ofício nº 10.444/2013, referente ao Relatório
de Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região;
– Ofício nº 144/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tribunal
Regional Federal da 1ª Região;
– Ofício nº 262/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do 1º quadrimestre de 2013, do Tribunal
Regional do Trabalho da 14ª Região;
– Ofício nº 5/2013, referente ao Relatório de
Gestão Fiscal do período de maio de 2012 a abril de
2013, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região.
As matérias serão publicadas no Diário do Senado Federal de 5 de junho do corrente.
São as seguintes as Matérias:
Ofício nº TRF2-Of-2013/10444
Rio de Janeiro, 23 de maio de 2013
Assunto: Demonstrativo – Balanço
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para encaminhar o
Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal na 2ª Região referente ao 1º quadrimestre de 2013,
publicado no DOU-1 em 23-5-2013, fl. 139, conforme
determina o art. 118 da Lei nº 12.465 – Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 12-8-2011.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
elevada estima e consideração. – Sérgio Schwaitzer,
Presidente.
PORTARIA Nº TRF2-PTP-2013/381
DE 21 DE MAIO DE 2013
O Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao disposto no art. 54 da Lei Complementar
nº 101, de 4-5-2000, Resolve:
Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal da
Justiça Federal de 1º e 2º Graus da 2ª Região, referente ao 1º quadrimestre de 2013, na forma do anexo,
bem como autorizar sua publicação e disponibilização
por meio da internet, conforme previsto no art. 55, §
2º, da referida lei.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. – Sérgio
Schwaitzer, Presidente.
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Ofício/PRESI/SECOI nº 144
Brasília, 27 de maio de 2013
REF: Relatório de Gestão Fiscal – 1º Quadrimestre de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência o Relatório de
Gestão Fiscal do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
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gião, referente ao 1º Quadrimestre de 2013, publicado
no DOU1 de 24-5-2013, págs. 176 e 177, conforme
determina o art. 118 da Lei nº 12.465/2011, Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência expressões de consideração e apreço. – Desembargador Federal Mario César Ribeiro, Presidente.
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Ofício nº 262/2013-GP
Porto Velho, 29 de maio de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal – 1º quadrimestre de 2013
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no art. 118 da Lei
nº 12.465/2011 (LDO 2012), encaminho a Vossa Excelência cópia do Relatório de Gestão Fiscal – 1º
quadrimestre de 2013, correspondente ao período de
maio de 2012 a abril de 2013, enviado para publicação
mediante Portaria nº 1.390, publicada no Diário Oficial
da União e no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho
da 14ª Região.
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Ao ensejo, reitero votos de elevada estima e distinguida consideração. – Ilson Alves Pequeno Junior,
Presidente do TRT da 14ª Região.
PORTARIA Nº 1.390, DE 29 DE MAIO DE 2013
O Presidente do Tribunal Regional do Trabalho
da 14ª Região, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o disposto no inciso III do art. 54 e § 2º
do art. 55 da Lei Complementar nº 101, de 4-5-2000.
Resolve:
Tornar público o Relatório de Gestão Fiscal – 1º
quadrimestre de 2013, correspondente ao período de
maio de 2012 a abril de 2013.
Publique-se.
Ilson Alves Pequeno Junior.
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Ofício PRE/CDCOI nº 5/2013
Brasília, 29 de maio de 2013
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal
Senhor Presidente,
Tem o presente a finalidade de encaminhar a V.
Exª, em atendimento ao disposto no art. 59 da LRF
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c/c art. 5º, inciso I da Lei nº 10.028/2000, o relatório
de Gestão Fiscal do Tribunal Regional do Trabalho
da 10ª Região, alusivo ao período de maio/2012 a
abril/2013.
Respeitosamente, – André R. P. V. Damasceno,
Desembargador Vice-Presidente, no exercício da Presidência do TRT da 10ª Região.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Os expedientes vão à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência recebeu o Ofício nº 55, de 2013,
da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, comunicando a aprovação de Substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 299, de 2010.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 55/2013/CE
Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Aprovação do substitutivo
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Ofício nº 86/2013
Brasília, 3 de junho de 2013
Assunto: Relatório de Viagem Santiago do Chile
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, tenho a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência o Relatório de minha participação na qualidade de Presidente da Representação
Brasileira no Parlamento do Mercosul, para participar
da VI Sesión Plenaria Ordinaria da Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana – EUROLAT, realizada
em janeiro de 2013, contendo um resumo de eventos
em que participei e autoridades contatadas.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência ao
documento em apreço, renovo-lhe votos de estima e
consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.

Senhor Presidente,
1. Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou, em reunião realizada no dia de hoje,
substitutivo de autoria de Sua Excelência o Senhor,
Senador Vital do Rêgo, ao Projeto de Lei do Senado
nº 299, de 2010, de autoria de Sua Excelência o Senhor Senador Inácio Arruda, que “Institui a Semana
Nacional da Doação de Cordão Umbilical.”
2. A matéria será incluída na pauta da próxima
reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92 do Regimento Interno do Senado Federal.
Atenciosamente, – Senador Cyro Miranda, Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Memorando nº 89, do Senador Flexa Ribeiro, referente ao Requerimento nº 232, de 2013, de missão,
por meio do qual relata participação na diligência para
Acompanhar a Execução das Obras de Belo Monte,
em Altamira e em Vitória do Xingu, no Pará, nos dias
4 e 5 de abril de 2013.
O Memorando vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Com referência ao Ofício nº 55, 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 Educação, Cultura e Esporte.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 86, do Senador Roberto Requião, referente
ao Requerimento nº 1.091, de 2012, de missão, por
meio do qual relata participação de reuniões Plenária e de Comissões Permanentes da Assembleia
Parlamentar Eurolatinoamericana – EUROLAT, em
Santiago – Chile, no período de 22 a 27 de janeiro
de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

Ao Presidente do Senado Federal

É o seguinte o ofício:

É o seguinte o memorando:
Memo. nº 89/2013-GFLEX
Brasília, 24 de maio de 2013
Assunto: Participação na Diligência da Subcomissão
CMABMONTE.
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que participei da diligência da Subcomissão para Acompanhar a Execução
das Obras de Belo Monte nas cidades de Altamira e
Vitória do Xingu, Estado do Pará, nos dias 4 e 5 de
abril deste ano.
Atenciosamente, – Senador Flexa Ribeiro PSDB/PA.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 96, de 3 de junho de 2013, do Senador Rodrigo Rollemberg, por meio do qual comunica o cancelamento da diligência com a Comissão Especial Interna
– Modernização do Código de Defesa do Consumidor,
que se realizaria na cidade de Vitória, Espírito Santo,
no período de 9 a 11 de junho, conforme Requerimento nº 509, de 2013.
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O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 96/2013-GSRROL
Brasília, 3 de junho de 2013
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Ofício GSRFER nº147/2013
Brasília, 3 de junho de 2013
Assunto: Relatório da viagem a Santiago conforme
requerimento nº 341/2013.

Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência tornar sem efeito o
Requerimento nº 509 de 2013, aprovado na Sessão
Plenária de 28 do corrente, haja vista o cancelamento
da referida diligência que aconteceria nos dias 9, 10 e
11 de junho de 2013 na cidade de Vitória, ES.
Atenciosamente, – Rodrigo Rollemberg Senador (PSB).

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, informar que participei dos
eventos em Santiago, entre os dias 3 a 7 de maio do
corrente ano.
Sendo o que se apresenta para o momento, renovo meus protestos de estima e consideração.
Respeitosamente, – Senador Ricardo Ferraço,
PMDB-ES.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu o
Ofício nº 147, do Senador Ricardo Ferraço, referente
ao Requerimento nº 341, de 2013, de missão, por meio
do qual relata participação em reuniões de trabalho
entre a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado Federal Brasileiro e a Comissão
de Relações Exteriores do Senado do Chile, em Santiago – Chile, no período de 3 a 7 de maio de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – A Presidência do Senado Federal recebeu, por
meio de Expediente, Relatório de Viagem do Senador
Rodrigo Rollemberg, referente ao Requerimento nº
266, de 2013, de missão, no qual relata reuniões com
lideranças políticas e comunitárias locais e com representantes do setor produtivo, para instruir os PLC
nº 147 e 148/2010, nos dias 11 e 12 de abril de 2013.
O Expediente vai à publicação.
O Requerimento vai ao Arquivo.

É o seguinte o Ofício:

É o seguinte o expediente:
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A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM) – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senadora.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB –
AM. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu gostaria de solicitar a minha inscrição para falar no período
de comunicações inadiáveis.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB –
PA) – Já há um acordo entre V. Exª e o Senador Paulo
Paim. V. Exª fala, em primeiro lugar, para uma comunicação inadiável; depois, fala o orador.
Não havendo mais nenhum inscrito, eu me inscrevo para falar como primeiro orador após a Ordem
do Dia.
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Com a palavra V. Exª.
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
da oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente, Senador Mário Couto.
Srs. Senadores, companheiras e companheiros,
ontem nós realizamos, na cidade de Curitiba, Capital
do Estado do Paraná, mais uma de nossas tantas audiências públicas que temos realizado na Comissão
Mista de Mudanças Climáticas, esta que é a segunda comissão permanente do Congresso Nacional, ou
seja, o Congresso Nacional, Senador Mário Couto,
tem apenas duas comissões permanentes: a Comissão de Orçamento e a Comissão Mista de Mudanças
Climáticas. E, neste ano, eu, que estou à frente da
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Comissão, exercendo a sua Presidência, juntamente
com o Deputado Zequinha Sarney, Relator da Comissão, aprovamos, com o apoio de todos os membros
da Comissão, Senadoras, Senadores, Deputadas e
Deputados, a nossa programação para o ano. E, dentro dessa programação, está a realização de, pelo menos, uma audiência pública em cada região do País,
Senador Paim.
Ontem nós fomos ao Estado do Paraná, vizinho
do seu querido Rio Grande do Sul, ambos na mesma
região, para debater, basicamente, a questão da produção: a sustentabilidade ambiental e setor agrícola.
Foi uma reunião extremamente produtiva, de
altíssimo nível. Lá estiveram conosco a Drª Josileia
Zanatta, pesquisadora da Embrapa; o engenheiro coordenador da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), Dr. Sílvio Krinski; o Diretor
da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, Dr.
João Luiz Biscaia; e o Dr. Paulo Roberto Castella, Coordenador de Educação Ambiental da Secretaria de
Meio Ambiente do Estado do Paraná. Este último, vale
salientar, em representação, visto que o Secretário de
Meio Ambiente não conseguiu chegar à audiência pública porque ficou retido no aeroporto de Londrina em
decorrência do mau tempo naquela região.
Primeiramente, quero dizer da alegria de ouvir
tantas concordâncias nas intervenções – e não apenas
dos expositores. Várias entidades não governamentais
também participaram da audiência pública. E todos
com uma convergência muito importante em relação
à preocupação com a produção agrícola aliada à preocupação ambiental.
Segundo informações do representante da Secretaria de Meio Ambiente, daqui a pouquíssimo tempo,
será lançado, no Paraná, o Cadastro Ambiental Rural,
realizado por eles, e, da mesma forma, o estudo que
o Estado do Paraná desenvolveu acerca de emissões
de gases de efeito estufa, ou seja, o inventário do Estado do Paraná.
Sr. Presidente, o Estado do Paraná, de acordo
com informações, é um dos que têm o maior nível de
produtividade no Brasil. E os dados apresentados, que
são do conhecimento de quem atua na área, são importantes, Senador Paim. O Brasil é o país que tem o
maior percentual de área protegida, além, obviamente,
de ser o país que tem a maior floresta tropical do Planeta. Este é um dado muito importante. Afora isso, nós
temos o maior percentual de áreas protegidas: 56%
do Território Nacional são áreas protegidas ambientalmente. São reservas estaduais, reservas municipais,
reservas federais, terras indígenas, APPs, enfim, 56%
do território brasileiro.
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Outro dado muito importante, de que as pessoas
têm de tomar conhecimento: 31% do território brasileiro é utilizado para a produção do setor primário. Desses, 75% – ou seja, de forma absoluta, algo em torno
de 25% – são utilizados para a pecuária e somente
7% para a produção de alimentos, para a agricultura.
Somente 7%!
Os dados e projeções mostram que, daqui para
2030, o Brasil deverá ter 7 milhões de habitantes.
Chega ao plenário o Senador Blairo Maggi, que
foi Governador do Estado de Mato Grosso e que é um
grande produtor.
Estou dizendo, Senador, que ontem realizamos
uma belíssima audiência pública da Comissão de
Mudanças Climáticas no Estado do Paraná. Ouvimos
organizações não governamentais, representantes de
agricultores, de cooperativas, a Federação da Agricultura. E estou mostrando que o Brasil só ocupa 7% de
seu território com a produção de grãos, com a produção
de alimentos, e que, daqui a 30 anos, com 7 bilhões de
pessoas, a produção deverá aumentar enormemente.
Mas o Brasil está bem posicionado e caminhando de forma correta. O que foi muito destacado ontem
e também deve ter sido hoje, pela manhã, durante o
lançamento do Programa Safra, que aconteceu na Presidência da República, com a presença da Presidenta
Dilma, do Presidente Renan Calheiros e do Ministro
da Agricultura –, foi o Programa ABC.
O Programa ABC é um programa do Governo
brasileiro que visa à agricultura de baixo carbono.
Esse é um programa que tem dado certo. Sem dúvida nenhuma, em conversa que tive, também no dia de
ontem, por telefone, com o Ministro Guido Mantega,
ele me dizia que o Ministério da Fazenda está muito
satisfeito com esse programa, Senador Paulo Paim, e
que os recursos deverão aumentar significativamente.
Ou seja, aliar, como é a nossa preocupação, a
produção agrícola, a produção de alimentos, à conservação e à preservação ambiental é possível. Não há
necessidade de abertura de terras novas para que o
Brasil siga produzindo. Não! O Brasil já tem muita área
aberta onde pode ser desenvolvida a produção agrícola.
Então, quero cumprimentar todos os expositores
e agradecer pela presença na audiência do dia de ontem, quero agradecer a dedicação do Senador Sérgio
Souza, que é membro da Comissão Mista de Mudanças Climáticas e já foi Presidente desta Comissão e
que é quem, de fato, organizou a audiência pública no
Estado do Paraná.
Outro assunto importante que tivemos a possibilidade de discutir é o fato de que o Estado do Paraná
tem duas importantes leis. A lei estadual que estabelece a política de mudanças climáticas e a lei estadual
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que estabelece o pagamento pela prestação de serviços ambientais. Esta, infelizmente, ainda não existe
no Brasil, Senador Paim.
Há um projeto que tramita na Câmara desde
2007. E apensado a esse projeto, do Deputado Anselmo de Jesus, está o projeto de iniciativa do Poder
Executivo. Então, não há por que o Congresso continuar protelando.
Minha conversa ontem com o Ministro Guido
Mantega foi exatamente para mostrar a ele a importância e a necessidade que o Brasil tem de aprovar
essa legislação, porque o desenvolvimento sustentável, ou seja, a produção aliada à defesa ambiental, só
será possível se tivermos mecanismos. Então, qual o
incentivo que têm hoje os proprietários de terra, os Estados e os Municípios brasileiros de manterem áreas
preservadas? Não há nenhum incentivo em relação a
essa iniciativa.
Portanto, aprovar o projeto de lei para o pagamento dos serviços ambientais é fundamental, Sr.
Presidente.
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – Já concluo minha intervenção dizendo que
também é prioridade da nossa Comissão fazer com
que seja agilizado o trâmite desse projeto de lei a fim
de que possamos aprová-lo.
Por último, Senador Mário Couto, quero encaminhar à Mesa e pedir que V. Exª coloque em votação
um requerimento onde eu apresento um voto de pesar pelo falecimento do Dr. José Walter Bautista Vidal.
O Dr. José Walter Bautista Vidal foi uma pessoa
com quem eu tive a felicidade de conviver por algum
tempo. Por várias vezes, ele esteve conosco em debates quando eu estava na Câmara dos Deputados.
Ele faleceu no último dia 1º deste mês, aos 78 anos,
aqui, em Brasília.
Estava internado no Hospital Santa Lúcia há dez
dias, Presidente Mário Couto. Deixa quatro filhos...
(Interrupção do som.)
A SRª VANESSA GRAZZIOTIN (Bloco/PCdoB
– AM) – ..., seis netos e dezenas de publicações que
compõem um painel dos problemas brasileiros e suas
soluções.
José Walter Bautista Vidal era engenheiro com
pós-graduação em Física. Foi professor da Universidade Federal da Bahia, da Universidade de Brasília –
UnB e da Universidade Estadual de Campinas. Ocupou
várias funções de comando em governos estadual e
federal; foi primeiro Secretário de Estado de Ciências
e Tecnologia do Brasil, nos governos Ernesto Geisel e
José Sarney, na Bahia, aos 34 anos; chefiou, por três
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vezes, a Secretaria de Tecnologia Industrial, a partir de
Severo Gomes, como Ministro, e participou de conselhos nacionais das áreas da indústria, da ciência, da
tecnologia, do meio ambiente e da educação, tendo
fundado mais de 30 instituições nesses setores. Foi
o principal responsável, Sr. Presidente e todos que
nos ouvem, pela implantação do Programa Nacional
do Álcool, o Proálcool. Jornalista, escritor de mais de
12 livros, autor premiado, seu livro De Estado Servil
a Nação Soberana recebeu o prêmio Casa Grande e
Senzala de Interpretação da Cultura Brasileira 1987/88.
Foi consultor de vários organismos internacionais e
coordenou o Núcleo de Estudos Estratégicos da UnB.
Sem dúvida nenhuma, Bautista Vidal, o criador do
Proálcool, deixa um grande legado à Nação brasileira,
principalmente aos jovens. Um homem que, além de
sua inteligência, de sua capacidade técnica, tinha um
compromisso com a Nação brasileira que contagiava
qualquer um que com ele conversasse ou que assistisse a uma palestra sua.
Então, aqui fica meu voto de pesar aos amigos,
à família, minha gratidão e minha saudade eterna
àquele que é um dos exemplos da minha conduta,
José Bautista Vidal
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mais uma vez, peço que seja votado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª será atendida, na forma do Regimento
Interno da Casa.
Lista de oradores. Primeiro orador inscrito, Senador Paulo Paim.
Com a palavra, Excelência.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr.
Presidente do Senado em exercício aqui no plenário
da Casa, Exma Srª Vanessa Grazziotin, que participou
comigo, hoje, pela manhã, de uma belíssima audiência,
na Presidência da Casa, onde foi discutido o Estatuto
da Pessoa com Deficiência.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de nossa autoria, leva o número 7.699 e foi aprovado pelo
Plenário em 2006.
Sr. Presidente, hoje, pela manhã, na Presidência da Casa, a Ministra Maria do Rosário, Ministra dos
Direitos Humanos, entregou ao Presidente da Casa,
Senador Renan Calheiros, o texto produzido pelo Grupo de Trabalho de Análise do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, de nossa autoria, aprovado em 2006.
A Deputada Federal Rosinha da Adefal entregou
o texto para o Presidente da Câmara dos Deputados,
Exmo. Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves.
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Esse grupo de trabalho, Senador Mário Couto,
foi coordenado pela Secretaria Nacional dos Direitos
Humanos. Sua composição estava assim formada:
Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa
com Deficiência (Conade), Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, Ministério Público, juízes, juristas especialistas na área, membros da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
O texto apresentado, complementando o Estatuto
por nós aprovado, é fruto de um amplo debate com todos os segmentos da sociedade. O Estatuto, aprovado
no Senado em 2006, precisou incorporar novos conceitos trazidos pela Convenção Internacional sobre os
Direitos da Pessoa com Deficiência, que esta Casa já
aprovou com a força de uma PEC, proposta de emenda
à Constituição. Essa Convenção, que teve participação
fundamental do Brasil em sua elaboração, foi ratificada
pelo Estado brasileiro em 2009, o que deu ao documento internacional status de emenda constitucional.
O papel fundamental do GT do Estatuto foi analisar o projeto por mim apresentado e incorporar ao seu
texto as contribuições trazidas pela Convenção, bem
como outras sugestões apresentadas pela sociedade.
Destacamos o empenho de todos que participaram desde GT e gostaríamos de cumprimentá-los
pelo excelente trabalho. Ele está muito bom, muito bem
embasado, muito bem justificado pelos redatores do
grupo, especialistas na área da pessoa com deficiência.
Sr. Presidente Mário Couto, na entrega do texto,
estavam presentes, na sala do Presidente Renan, o
Senador Renan Calheiros, naturalmente, Presidente
da Casa, do Senado e do Congresso, o Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Eduardo
Alves, e a Ministra Maria do Rosário, também já citada.
Também estavam nesse evento os Senadores
Wellington Dias, Romero Jucá e Vanessa Grazziotin,
a Deputada Federal Rosinha da Adefal, uma militante
corajosa, uma militante altiva, uma militante que tem
uma deficiência, que é cadeirante, mas que enfrenta
e faz o bom combate em defesa de todas as pessoas
com deficiência como se não tivesse, pela sua competência, nenhuma deficiência. Inclusive, a Deputada
Rosinha é Presidente da Frente Parlamentar Mista
da Pessoa com Deficiência. Também estava lá a Deputada Federal Mara Gabrilli, que foi indicada, pelo
Presidente da Câmara, Relatora do nosso projeto
do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Deputada
Mara Gabrilli também é uma pessoa com deficiência,
cadeirante, mas tem uma competência, eu diria, sem
igual aqui na Casa.
Estava presente também o Deputado Federal
Eduardo Barbosa, que me ajudou muito. Eu me lembro
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de Eduardo Barbosa e Silas Brasileiro, um Presidente e outro Relator, quando eu apresentei o Estatuto
do Idoso, que hoje é lei. Meu carinho e meu respeito
ao Deputado Eduardo Barbosa e ao Deputado Silas
Brasileiro. A história quase não fala, pois fala do autor,
mas eu sempre haverei de me lembrar do Presidente
da Comissão, Eduardo Barbosa, e do Relator, Deputado Federal Silas Brasileiro, pelo excelente trabalho
que fizeram na redação final do Estatuto do Idoso, por
mim apresentado.
Cumprimento também o Deputado Federal Domingos Sávio, que estava lá, como sempre, o Deputado
Federal Carlos Sampaio, que estava lá ajudando com
ideias, o Deputado Federal Marcio Bittar e o Deputado
Federal Luiz Nishimori, todos colaborando para que o
Estatuto se torne realidade.
Sr. Presidente, no último dia 10 de maio, o Grupo
de Trabalho que analisava o projeto de lei do Estatuto
da Pessoa com Deficiência concluiu a sua tarefa.
O Grupo apresentou uma proposta de texto que
alinha o documento por nós apresentado aos novos
princípios e conceitos trazidos, como eu dizia, pela
Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa
com Deficiência. Mais uma etapa foi cumprida. Debruçaram-se sobre o texto do Estatuto especialistas,
juristas, como eu dizia antes, Ministério Público, Conade, Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos
da Pessoa com Deficiência e membros do Congresso
Nacional. Repito: foi uma dezena de encontros em que
os participantes do GT analisaram, com profundidade, a vida dessas pessoas especiais; e ali analisaram
as questões de acessibilidade, educação, saúde, trabalho, habilitação, reabilitação e, principalmente, eu
diria, cidadania.
Dentro desses eixos, foram introduzidos avanços importantes, como capacidade legal de pessoas
com deficiência mental e intelectual; responsabilização
pela construção da acessibilidade em calçadas, prédios, ruas, ônibus, carros, enfim, pela acessibilidade a
que todos devem ter direito para poder transitar. Como
alguém disse, não é só arrumar onde trabalhar, mas
como chegar lá.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, entre os itens
analisados neste último encontro, esteve o das tipificações penais para o descumprimento da legislação
pertinente, para que ninguém diga que é mais uma
lei para não ser cumprida. Pelo contrário, os estatutos, todos, até o momento, estão sendo cumpridos.
Claro que não na íntegra, mas avançamos muito em
relação às leis esparsas que tínhamos no País antes
dos Estatutos do Idoso, da Igualdade, da Pessoa com
Deficiência; agora, caminhamos também com o Estatuto do Motorista, o Estatuto da Juventude, o Estatuto
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da Cidade e tantos outros que o Congresso aprovou
e com outros que uma Casa aprovou e que a outra
está debatendo.
Também foi analisado outro item importante na
reunião: o trabalho. A lei que estabelece cotas no preenchimento de vagas nas empresas por pessoas com
deficiência terá modificações importantes, o que vai
melhorar tanto para quem é empregado como para
quem é empregador.
De acordo com o texto proposto, as empresas
que têm de 50 a 100 empregados precisarão empregar
pelo menos uma pessoa com deficiência. É importante
determinar que as pequenas e médias empresas adotem essa postura, tendo em vista que a maioria dos
empregos no País está nas empresas desse porte.
A proposta também trouxe uma alternativa para
as empresas que, comprovadamente, não encontram
pessoas com deficiência habilitadas e qualificadas
para ocupar os cargos preenchendo a política de cotas. Essas empresas terão possibilidade de investir
em habilitação, reabilitação e qualificação, até que os
candidatos consigam cumprir o preenchimento das
vagas previstas em lei; e, para isso, o Estado ajudará.
Mas é preciso lembrar que essa alternativa é
temporária.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – A autorização para que as empresas adotem essas medidas
compensatórias deverá ser revista no prazo de cinco
anos.
Sei que muitos empresários estão ouvindo, neste
momento, a minha fala.
Estamos criando aqui uma alternativa para aquelas empresas que não têm forma de cumprir a política
de cotas, porque, naquela região, inclusive, não existem deficientes correspondentes ao número de cotas.
Eles terão cinco anos para se adaptar, para haver integração e para a própria formação das pessoas com
deficiência, com a ajuda financeira do Estado.
A entrega da proposta do texto à Ministra da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Maria do
Rosário, ocorreu em um clima, eu diria, de emoção e
de sensação do dever cumprido. Com o texto, Sr. Presidente, foi entregue à Ministra um relatório em que
foram feitas justificativas...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...de cada
alteração ali proposta.
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Ambos os
documentos também foram entregues ao Presidente
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do Senado e, consequentemente, aos membros do
Congresso Nacional.
Sr. Presidente, antes de encerrar, quero registrar,
mais uma vez, que o GT manteve nesses encontros
muitos momentos bonitos, e, ao fim de cada um deles,
eu trazia para a tribuna um registro sobre o andamento dos trabalhos.
Nesses registros, ressaltei sempre a importância
do grupo e agradeci, como sempre faço, novamente,
o empenho de todos na produção de uma proposta
ao mesmo tempo atual e que não perdeu de vista as
conquistas alcançadas pelos movimentos das pessoas
com deficiência ao longo das suas vidas.
Mais uma vez, meu muito obrigado a esse grupo seleto de pessoas, de profissionais que deram as
mãos e colocaram...
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – ...na redação do estatuto, o seu conhecimento, a sua alma,
o seu coração.
Agradeço sua dedicação, seu empenho, sua preocupação em ampliar direitos, promover a igualdade,
dar acessibilidade aos serviços e às ações humanas.
Que bom, Sr. Presidente, que bom ver, depois de
mais de uma década, o projeto que apresentei, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, enfim ser
encaminhado para votação definitiva nas duas Casas.
Por incrível que pareça, temos, sim, que repetir,
repetir quantas vezes forem necessárias, as palavras
do grande Martin Luther King, que dizia: “O sonho, o
sonho será realidade.”
Esse cenário que nos foi brindado hoje, repito, é
bom, é bom, é bom. É bom para a democracia.
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Estamos
vendo, Sr. Presidente, o Executivo, em parceria com
o Legislativo, construindo leis para o nosso povo. Que
bom poder afirmar que as leis aprovadas não foram
só fruto de medidas provisórias. Iniciativas de Parlamentares também são valorizadas. Eu mesmo dou o
testemunho: que bom lembrar e dizer que foi assim
que surgiu a Lei do Salário Mínimo, a Lei dos Autistas, a Lei das Cotas, a Lei dos Comerciários, a Lei dos
Motoristas, a Lei dos Vigilantes, a Lei dos Carteiros,
a Lei do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Igualdade,
do Estatuto da Juventude, a profissão de motorista,
e agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E eu
diria sobre a importância da aprovação por esta Casa
da PEC das Domésticas, a Ficha Limpa, a Lei do Aviso- Prévio Proporcional e, repito, o próprio Estatuto
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da Pessoa com Deficiência, com mais de trezentos
artigos, beneficiando mais de 45 milhões de pessoas.
(Interrupção de som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT – RS) – Esperamos muito, Sr. Presidente – e aqui termino –, que, até
o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Pessoa com
Deficiência, o Estatuto seja aprovado na Câmara e
no Senado. E, oxalá nesse dia, 21 de setembro, início
da primavera, a Presidenta Dilma assine a sanção do
mesmo.
Enfim, a você, companheira Deputada Mara Gabrilli, indicada Relatora: sei que você fará um esforço
gigantesco para que, ainda este ano, possamos festejar
com todos o Estatuto e dizer: agora, sim; agora, sim;
agora é lei. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é real.
Agradeço, como sempre, a tolerância de V. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Parabenizo V. Exª pelo trabalho que realiza
neste Senado Federal, principalmente para aqueles
que precisam da mão de um Senador da República.
Não há nenhum Senador inscrito para uma comunicação inadiável. Não há também nenhum Senador inscrito para usar o horário de Liderança. Assim,
chamo o Senador Cyro Miranda, que permutou com
o Senador Cristovam Buarque.
V. Exª tem a palavra.
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Senador Mário Couto, que preside
neste momento esta sessão.
Sras e Srs. Senadores, Rádio e TV Senado, Agência Senado, senhoras e senhores, tenho ressaltado
nesta tribuna que a Presidenta Dilma Rousseff não
corresponde à imagem de boa gestora que criaram
em torno dela. Se a maior preocupação da Presidente
é a reeleição, ela ainda não se deu conta de que está
comprometendo a estabilidade econômica do Brasil.
À medida que o quadro econômico de 2013, Sr.
Presidente, compõe-se, e alcançamos a metade do
segundo trimestre, a gestão econômica do Governo
Dilma dá sinais claros de incapacidade para estimular
o crescimento e conter a inflação. Crescimento econômico de 0,6%, no primeiro trimestre, é um banho de
água fria no otimismo do Governo. E olhem que esse
índice só não foi pior porque tivemos a força costumeira do agronegócio.
Quando se considera o aumento da inflação, a
alta do dólar, a diminuição do superávit primário e o
recuo da indústria, o quadro que se delineia para 2013
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não é nada esperançoso. A reação do Governo, lamentavelmente, foi péssima.
Capitaneada pelo Ministro Mantega, mestre em
previsões erradas, e com o submisso Presidente do
Banco Central, Alexandre Tombini, a equipe econômica vai perdendo controle da situação e parece ter
apenas um mecanismo para tentar dominar a inflação:
a alta dos juros. O fato é que, hoje, a previsão para
o crescimento do PIB, com todo o otimismo possível,
não deve superar 2%, a menos que haja um milagre.
Em relação à inflação, a média das projeções
medida pelo IPCA continua em 5,8% para 2013 e
2014. Centro da meta, em torno de 4%, nem pensar!
Ninguém no Governo fala mais disso! Ao contrário das
expectativas, a inflação não cedeu ao aumento da taxa
Selic do início do ano, e os 8% estabelecidos pelo Copom não devem dar o resultado esperado. Nem com
o tomate fora de cena a inflação caiu. Nesse ritmo, a
Selic deve ficar bem acima das previsões anteriores:
8,25% para o final de 2013. Para 2014, quem arriscaria
uma previsão? Será que vamos voltar aos patamares
de juros impensáveis que eram praticados no Brasil?
Ora, é evidente que há algo errado na política
econômica do Governo. As medidas para conter a
inflação são insuficientes. A equipe econômica está
presa numa armadilha. Não consegue se mexer. A
Presidenta Dilma, Senador Aloysio, vai perdendo o
controle sobre a política econômica.
O efeito dessa letargia sobre os setores produtivos
é nefasto. O Instituto Valor Data constatou que, entre
duzentas e trinta e oito empresas não financeiras, as
despesas cresceram mais que as receitas. Repito, Sr
Presidente: as despesas cresceram mais que as receitas. A consequência é óbvia: o lucro desse grupo
caiu em relação ao verificado no mesmo período do
ano anterior. É o resultado da complacência do Governo diante da inflação, que faz as despesas crescerem
mais rapidamente que o eventual aumento da demanda, gerada pelos incentivos governamentais. Os lucros
retidos são a fonte mais importante do investimento.
Se esses lucros são corroídos pela elevada inflação,
o resultado não poderia ser outro: o Brasil já caiu no
círculo vicioso da inflação.
A sociedade, nesse contexto, já sentiu o impacto
no orçamento doméstico. Em particular, a classe média.
São cortes para todos os lados: lazer, escola, viagem
e assim por diante. Se a classe média, principal força
motriz da economia, coloca o pé no freio, o País como
um todo diminui o ritmo e faz o PIB cair.
Mas, Sr Presidente, é fundamental dizer neste
Plenário que o Governo da Presidenta Dilma está errado na condução da economia e pode destruir a estabilidade econômica construída desde o Plano Real.
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Os dados da inflação de 2012 de alguns importantes países da América Latina, por exemplo, mostram que a taxa brasileira foi bem mais alta. Esses
países têm em comum com o Brasil o fato de serem
exportadores de commodities. Portanto, estão sujeitos
aos humores da crise financeira internacional. Ainda
assim, o México teve inflação de 3,57%; o Peru, de
2,65%; a Colômbia, de 2,4%; e o Chile, de 2,1%, bem
mais baixa que a inflação brasileira. Aqui, a inflação só
não foi o dobro da mexicana, mas esteve pelo menos
duas vezes acima dos demais vizinhos ou parceiros
sul-americanos.
Alguns economistas justificam a inflação pelo choque de oferta. Por isso, a inflação não responderia ao
aumento da taxa Selic. Só esse argumento já invalida o
principal instrumento de controle da inflação apresentado pelo Governo Dilma: o próprio aumento dos juros.
O problema da inflação brasileira é muito mais
complexo, e o Congresso Nacional, em particular o
Senado Federal, tem a obrigação de exigir explicações
adequadas da equipe econômica sobre o fenômeno
inflacionário.
Sr. Presidente, eu não acredito que o Ministro
Mantega não saiba dos verdadeiros fatores que compõem a inflação brasileira. Não acredito, muito menos,
que o Presidente do Banco Central também não conheça a verdade dos números, e menos ainda que a
Presidenta Dilma desconheça o quadro real da economia brasileira.
Mas por que então os Srs. Mantega e Alexandre
Tombini insistem nesse costumeiro lengalenga quando comparecem ao Senado? Para mim, o Governo
da Presidenta Dilma não está de fato preocupado em
vencer a eleição. A única meta a tentar é a reeleição.
A Presidente sabe o que deveria ser feito, mas
não tem ousadia nem audácia para fazer o que o Brasil
precisa. Para controlar a inflação, seriam necessárias
medidas bem mais enérgicas. O corte deve começar
por essa enorme máquina pública, que onera o contribuinte e o setor produtivo, para arcar com custos de
R$58 bilhões ao ano.
Em 2002, no final do Governo Fernando Henrique
Cardoso, havia 24 ministérios ou secretarias com esse
status. O Presidente Lula elevou o número para 37, e
agora a companheira Dilma achou que era pouco e cria
mais duas. Hoje são 39 ministérios ou órgãos com essas condições. Desde Fernando Henrique, houve um
aumento na máquina pública da ordem de 60%. Para
uma Presidente que se diz boa gestora, não é impensável? Qual é o argumento minimamente razoável para
a máquina pública crescer dessa forma?
Os números são impressionantes. De acordo
com matéria publicada no jornal O Globo, sob o título
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“Gigante Caro”, no total, o orçamento para custeio de
toda a engrenagem federal chega a R$377,6 bilhões.
Aí estão incluídos, por exemplo, órgãos técnicos, empresas públicas, universidades, escolas e institutos técnicos federais. É um valor, Srªs e Srs. Senadores, que
representa mais do que o PIB de países como Peru,
Nova Zelândia ou Marrocos. Aí vêm o Sr. Mantega e o
Sr. Tombini tentar convencer o Senado de que a inflação
está sob controle, e a Presidente diz que está firme no
mesmo propósito. É tudo uma grande encenação, um
teatro, com um final que pode colocar em risco todo o
esforço empreendido desde a implantação do Plano
Real por Fernando Henrique Cardoso.
O Brasil não pode se curvar diante de um projeto de governo em detrimento dos interesses maiores
da Nação. O Brasil quer o crescimento sustentável, o
crescimento duradouro, sem inflação, com uma educação pública de qualidade, segurança...
(Soa a campainha.)
O SR. CYRO MIRANDA (Bloco/PSDB – GO) –
... e assistência médica e hospitalar, um país planejado, um Ministério da Fazenda, um Banco Central com
planejamento a longo prazo, e não como nós estamos
assistindo até agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Não há nenhum Senador inscrito para uma
comunicação inadiável, que seria a ordem, nem para
falar como Líder. Então, continuamos...
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – (Fora do microfone). Comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª tem a palavra.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP. Para uma comunicação inadiável. Com
revisão do orador.) – Sr. Presidente, aproveito esta
janela aberta pelo Regimento Interno, para exprimir
uma profunda preocupação que tenho em relação à
situação que vejo se agravar a cada dia da questão
indígena no nosso País.
O noticiário dá a ideia de um movimento fora de
controle. Os episódios vividos recentemente no Estado
do Mato Grosso do Sul, com invasões e ocupações
irregulares de terras, desrespeito de ordem judicial,
intervenção desastrada da Polícia Federal e reiteração de novas ocupações, agora em outros Estados,
como o Estado do Paraná e do Rio Grande do Sul, na
sequência de episódios já vividos no Estado tão bem
representado por V. Exª, o Estado do Pará, me dão a
ideia de um tema que escapou do controle dos órgãos
governamentais e que escapou do controle da Justiça.
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E, quando digo que escapou do controle dos órgãos governamentais, coloco um ponto de interrogação sobre o papel da FUNAI nesse processo. Será que
esse movimento todo teria sido viável, se não tivesse
alicerçado numa estrutura minimamente coordenada,
uma corrente ideológica instrumentalizando nessa
estrutura administrativa? Qual o real papel da FUNAI
nesses episódios? Seguramente, a FUNAI é um órgão
protetor e tutelar, mas pergunto, Sr. Presidente, se a
FUNAI não estaria ultrapassando o seu papel de tutela para o papel de suporte de um movimento geral de
contestação à ordem jurídica do nosso País.
O risco que vivemos é o fogo sair do controle do
aprendiz de feiticeiro.
Vejo com enorme preocupação a possibilidade
já concreta do alastramento de conflitos, do aumento
das tensões no campo, do desrespeito não apenas aos
direitos daqueles que são legítimos proprietários de
suas terras, mas também aos direitos das comunidades
indígenas de viver em paz, em territórios demarcados
com o mínimo de segurança jurídica Este desejo de
paz e de estabilidade não se compadece com a fúria
demarcadora incessante levada a efeito pela FUNAI.
Recentemente a Presidente da República, em visita ao Estado do Paraná, anunciou que haveria novos
interlocutores nesse processo. Outros órgãos governamentais, além da FUNAI, estariam sendo chamados
para opinar, especialmente na questão da demarcação
das terras indígenas. Faço votos de que isso ocorra,
de que haja um pouco mais de sensatez e de realismo
nesses processos decisórios e de que sejam afastadas
correntes ideológicas que querem ver, literalmente, o
circo pegar fogo.
Para expressar essa preocupação, Sr. Presidente,
é que tomo a palavra neste momento...
(Soa a campainha.)
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco/
PSDB – SP) – ...sabendo que teremos que levar essa
questão aos órgãos competentes do Senado.
Existe, tramitando na Comissão de Constituição
e Justiça, projeto de lei de autoria do Senador Paulo
Bauer, nosso colega de Bancada, que procura reformular todo o processo decisório da demarcação de
territórios indígenas.
Digo a V. Exª e à Casa que tomarei a iniciativa,
já a partir da próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça, de convidar para audiência pública
vários órgãos do Governo – a FUNAI, o Ministério do
Desenvolvimento Agrário, a Casa Civil –, para que possamos ter um debate a profundo sobre esse tema, que
é motivo de enorme preocupação não apenas minha,
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mas também de todos os brasileiros que querem viver
em um país em ordem e em paz.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos à lista de oradores.
Senador Rodrigo Rollemberg. (Pausa.)
Está ausente.
Senador Alvaro Dias, com a palavra V. Exª.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS.) – Pela
ordem, Presidente.
O SR. PRESIDENTE ( Mario Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senadora.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Enquanto o Senador
Alvaro se dirige à tribuna, eu queria endossar a manifestação do Senador Aloysio Nunes Ferreira e dizer
também que quero firmar esse requerimento dessa audiência pública, porque no meu Estado, o Rio Grande
do Sul, o problema está se agravando, a despeito das
notícias de que houve a suspensão das demarcações
das terras indígenas.
Existem alguns Municípios, como o Município de
Getúlio Vargas, onde um exemplar servidor público,
Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, Rudinei
Candeias, fez um estudo antropológico profundo com
historiadores, com toda a área, mostrando que não
haveria condição de haver.
Nós reconhecemos todo o direito dos indígenas,
queremos a pacificação, queremos um país com tranquilidade para que produtores e indígenas convivam
harmoniosamente.
Houve a interrupção da Rodovia 285, casualmente da minha cidade até a cidade de Passo Fundo
e Mato Castelhano, e um agricultor foi atingido. E não
é bom esse clima de intranquilidade. O Brasil precisa
de paz para continuar dando esse salto de qualidade,
sendo um protagonista mundial. E precisa mostrar ao
mundo que também é pacífico nessa relação entre a
comunidade indígena e os produtores rurais.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE ( Mario Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Muito bem Senadora Ana Amélia. Está registrado o seu pronunciamento em relação à fala do Senador Aloysio.
Com a palavra o Senador Alvaro Dias.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador Mário Couto.
Srs. Senadores, Srªs Senadoras, primeiramente
a minha saudação aos paranaenses que nos honram
com as suas visitas na galeria de honra do Senado Federal. São vereadores do sudoeste do Paraná,
uma região extremamente politizada do nosso Estado, Senadora Ana Amélia, habitada por muitos gaú-
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chos oriundos do Estado do Rio Grande do Sul. São
vereadores que estão em Brasília em missão política,
trazendo reivindicações ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para o atendimento a esta região de
grande importância no Estado do Paraná, o sudoeste
do nosso Estado, uma região competente, produtiva,
politizada. que merece as atenções do governo Federal e do Congresso Nacional.
Dito isso, Sr. Presidente, com essa homenagem
que faço aos amigos paranaenses, refiro-me ao discurso de ontem, quando protestamos aqui, em nome
da oposição, em razão de um decisão do Itamaraty,
ou seja, do Governo e da Presidência da República de
tornar sigilosos os gastos da Presidente da República
e do Vice-Presidente com viagens ao exterior.
Consideramos uma medida inusitada, que afronta
a sociedade porque a desrespeita, uma vez que implica gastos com o dinheiro público que passam a ser
desconhecidos da população brasileira.
Não poderíamos, de forma alguma, aceitar como
algo oriundo de um governo democrático. Certamente
a transparência é essencial na democracia. Sem transparência não há lisura de procedimentos, não há ética
e não há respeito por quem paga impostos no País.
Pois bem, coincidentemente, ontem, recebi uma
resposta ao pedido de informações referente à viagem
da Presidenta Dilma a Roma, na Itália, por ocasião da
entronização do Papa Francisco.
Naquela oportunidade, a imprensa internacional
destacou, com impacto e surpresa, os gastos exorbitantes realizados pela comitiva presidencial à Itália.
Segundo a imprensa internacional – não foi apenas
a brasileira –, Dilma optou por um hotel de luxo, com
uma comitiva que alugou 52 quartos e 17 carros, numa
viagem de apenas três dias, para um único compromisso oficial. As despesas suplantaram a casa dos
R$324 mil apenas com hospedagem. O Governo brasileiro desembolsou 324 mil com hospedagem e salas
de apoio para a comitiva de Dilma Rousseff em Roma,
conforme informou o Itamaraty à imprensa.
Esse requerimento de informações que encaminhamos ao Governo continha 16 perguntas. Entre
elas: quais foram os custos com diárias, detalhar por
pessoa? Quantas aeronaves oficiais foram utilizadas
para o deslocamento? Qual foi o gasto com cada aeronave? Passagens aéreas foram utilizadas? Veículos?
Quantos veículos foram utilizados? Porque a imprensa
divulgou que veículos foram utilizados. Houve gastos
realizados por meio de cartão corporativo? Havia previsão orçamentária para os gastos com essa viagem?
Qual a origem dos recursos? E etc. São 16 perguntas.
Pois bem. Nós recebemos a resposta. Na verdade, não recebemos resposta a pergunta alguma. O

Junho de 2013

que recebemos do Sr. Secretário da Presidência da
República foi a justificativa para não responder.
Diz ele:
Atenta-se para o fato de que foi conferida publicidade a alguns atos administrativos relacionados ao deslocamento da Senhora Presidente da República, da Comitiva Oficial e das
equipes de apoio, como exemplifica o decreto
que define a Comitiva Oficial. No entanto, as
questões enumeradas pelo requerimento, itens
1 a 16, não são do conhecimento e do domínio
da Secretaria-Geral da Presidência.
Eu indago: mas são de conhecimento de quem
no Governo? Seria do conhecimento da Presidência da
República? Mas se a Secretaria-Geral da Presidência
da República, que lidera a organização de uma viagem como essa a Roma, não tem conhecimento das
despesas, dos gastos, não pode responder às indagações do Senado Federal, quem poderia responder
a essas indagações?
A resposta é menosprezo ao Senado. A resposta que não responde é descaso ao Senado Federal.
É exatamente a ausência de respostas que justifica
a decisão do Itamaraty de considerar sigilosas as informações sobre viagens passadas e futuras. E, pasmem, viagens futuras, até 2014 ou 2018, se ocorrer a
reeleição da Presidenta Dilma.
Essa decisão foi veiculada pelo site IG, no final
de semana. Uma decisão surpreendente considerar
informações sigilosas aquelas que dizem respeito a
viagens oficiais da Presidente da República e do Vice-Presidente da República ao exterior.
Aonde vamos parar com essa ausência de transparência? Já não bastam os cartões corporativos, com
gastos sigilosos, especialmente da Presidência. Ninguém no País pode saber onde estão sendo gastos
os recursos que são utilizados através dos cartões
corporativos da Presidência da República. Agora também não poderemos saber dos gastos com viagens
da Presidente.
Quero aproveitar o tempo que me resta, Sr. Presidente, para fazer referência a um documento muito
importante, que é o parecer prévio das contas do Governo, um documento do Tribunal de Contas da União.
Se eu lesse o documento, imaginariam que estaria
proferindo um discurso de oposição ao Governo, um
discurso crítico, oposição frontal ao Governo do PT. Se
eu o lesse e não contasse tratar-se do parecer prévio
do Tribunal de Contas da União.
Mas é o parecer prévio. Portanto, insuspeito.
Retire-se o eventual vício oposicionista. Não vou ler
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todo o parecer. Vou pedir a V. Exª que autorize a sua
publicação.

Sr. Presidente, há aqui, neste relatório, alguns
pontos essenciais sobre transportes, por exemplo.

Chamo a atenção, contudo, para o fato de que
2012 foi o terceiro ano consecutivo em que a
inflação superou o centro da meta, fixado em
4,5%. A continuidade dessa situação pode
indicar aos agentes econômicos que a autoridade monetária está sendo complacente com
índices de inflação mais elevados. Isso representa um risco para a manutenção da estabilidade econômica duramente conquistada nas
últimas décadas [é a palavra], principalmente
em razão da memória inflacionária calcada
no recente histórico de hiperinflação do País.

Os investimentos do governo federal na função Transporte, incluindo o orçamento de investimentos das estatais e o gasto tributário,
situam-se no percentual de 0,5% do PIB, bem
inferior aos investimentos de outros países
emergentes, que investem de 4 a 6% do PIB.

(Soa a campainha.)
O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Um
pouco mais.
Por sua vez, a Dívida Líquida do Setor Público aumentou 41 bilhões de reais, atingindo o
patamar de 1,5 trilhão. A despeito do aumento
nominal, houve uma diminuição de um ponto
percentual na relação entre a Dívida Líquida do
Setor Público e o PIB, que ficou em 35%. [Com
a queda do PIB verificou-se essa redução.]
Comportamento diverso, todavia, ocorreu com
a Dívida Bruta do Governo Geral, que chegou a
2,6 trilhões de reais. Esse montante corresponde a 59% do PIB, refletindo um avanço de 4,5
pontos percentuais em relação ao ano anterior.
[A gestão fiscal é claudicante.] Com relação
à gestão fiscal, buscou-se examinar a forma
com que se deu o cumprimento das metas
fiscais estabelecidas na LDO. Observou-se
que a União obteve superávit primário de 85
bilhões de reais. Esse valor foi inferior à meta
inicialmente estipulada, de 97 bilhões.
Contudo, a própria LDO permitiu que a União
deduzisse da referida meta o total das despesas executadas no âmbito do PAC, que somaram 39,3 bilhões de reais. Com essa dedução,
a meta de superávit primário da União foi reduzida para 57,7 bilhões, e o seu cumprimento se deu com folga de 27,3 bilhões de reais.
Entre os fatores que contribuíram para o alcance da meta reduzida, destacam-se: a limitação
do empenho e movimentação financeira, no
valor de 25 bilhões de reais; a postergação
de pagamentos, via restos a pagar, de até 82
bilhões de reais; e determinadas receitas extraordinárias de 22 bilhões de reais.

Aí se explica o colapso logístico existente no
Brasil, um colapso que produz um prejuízo de cerca
de US$83 bilhões anualmente. Há ausência de investimentos, apenas 0,5% do PIB.
Eu poderia também, Sr. Presidente, se o tempo
me permitisse, falar sobre saúde. A saúde é um caos.
Verificou-se o subfinanciamento do setor, em
comparação aos gastos realizados por países
com modelos públicos de atendimento universais. O Brasil possui a menor participação do
Estado no financiamento dos gastos totais com
saúde, da ordem de 44%. Esse percentual é
pouco mais que a metade do investido pelo
Reino Unido e Suécia, cujos percentuais são
superiores a 80%, assim como pela França,
Alemanha, Espanha e Canadá, que investem
mais de 70%.
[...]
No exercício de 2012, foi constatada uma baixa execução de importantes ações do setor,
relativamente às metas previstas para o período de 2012–2015.
Saneamento básico, que também diz respeito
à saúde da população – estou agora concluindo, Sr.
Presidente –:
O baixo percentual de municípios brasileiros
com tratamento de esgotos, identificado em
pesquisa de 2008, ilustra o tamanho do desafio que o país busca superar na área de
saneamento.
Analisando o grau de execução do PAC 2 nessa área, verifica-se que, até o 6º Balanço, das
5.320 ações previstas para o fim do período,
somente cerca de 10% estavam concluídas,
encontrando-se aproximadamente 70% delas
nos estádios “Em obra” ou “Em execução”.
Portanto, Sr. Presidente, para concluir, este parecer prévio do Tribunal de Contas da União mostra que
a propaganda oficial é mentirosa, é uma propaganda
enganosa. Este parecer prévio do Tribunal de Contas da
União constata a incompetência administrativa que há...
(Soa a campainha.)
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR) – ...
e, sobretudo, o descaso do Governo com setores essenciais para a vida dos brasileiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito
minha inscrição no horário de Lideranças.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não.
Vamos iniciar o revezamento. Está inscrito o Senador Roberto Requião para uma comunicação inadiável.
Com a palavra V. Exª, pelo tempo de cinco minutos, mas pela importância do seu pronunciamento...
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB – PR)
– Serão cinco minutos e a tolerância de praxe.
SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Mas como seu pronunciamento é sempre importante poderá ter mais.
Com a palavra V. Exª.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (Bloco/PMDB –
PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, estava até agora preocupado com os nossos vereadores, que poderiam cair na
malha fina do Alvaro Dias, já que o Senador estava
querendo cobrar deles o recibo do almoço, para ver
se gastam mais ou menos do que a Dilma na refeição.
Mas acho que já é uma questão superada.
O Brasil perdeu neste domingo, dia dois, um de
seus gigantes. Um homem que qualquer nação do
mundo, qualquer povo, qualquer governo, qualquer
universidade ou centro de pesquisas orgulhar-se-ia de
tê-lo como seu filho, professor e cientista. No entanto,
sob quase completo silêncio, morreu Bautista Vidal. Do
Governo, de sua Casa Civil, que tantos lamentos manifesta com o passamento de brasileiros cuja trajetória
não constitui propriamente um exemplo de vida, não
ouvimos uma palavra sequer, qualquer homenagem,
rigorosamente nenhum reconhecimento.
Poucos brasileiros amaram a sua terra com tanto
ardor, com tanta paixão quanto Bautista Vidal.
Tive o privilégio de ser seu amigo. Impressionava-me o seu entusiasmo pelo Brasil, por nossas infinitas
potencialidades tropicais, por nossas energias ilimitadamente renováveis contrapondo-se à ditadura do petróleo. Quando começava a falar sobre isso, Bautista
iluminava-se, transfigurava-se, parecia levitar.
Normalmente, superficialmente, quando se faz
referência a Bautista Vidal, em especial nossa inefável
mídia, tende-se a resumir sua biografia à criação do
Proálcool, o que não é pouco. Mas o Proálcool é resultado do pensamento de Bautista Vidal sobre energia
e desenvolvimento.
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E esse pensamento, essa formulação genial
abrange todos os aspectos da vida nacional, não se
restringe a um programa específico. É um programa
para o Brasil Nação.
No entanto, nas referências a Bautista Vidal que
os nossos dependentistas faziam, e fizeram agora por
ocasião de sua morte, o pensador, o formulador desaparece, não existe. Talvez seja por isso que o Governo
Federal silenciou diante da morte de Bautista. Nacionalista, antiprivatista, de uma brasilidade extremada,
Bautista deve ser uma lembrança incômoda, embaraçosa e inoportuna a um Governo que está promovendo
o maior programa de privatização e desnacionalização
da história do Brasil.
De qualquer forma, Sr. Presidente, quero fazer
aqui uma justiça, justiça ao Jornal Nacional, da Rede
Globo, que noticiou a morte de Bautista Vidal. Já a
TV Brasil, do Governo Federal, nem uma notícia. As
condolências ficaram para o Mesquita, do Estadão, de
São Paulo, e o Civita, da Veja.
Obrigado pela oportunidade, Presidente.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Apenas para me
solidarizar com a manifestação de pesar pela passagem de Bautista Vidal, baiano de nascimento, grande
brasileiro, grande baiano. Gostaria, portanto, de deixar
meu registro de pesar.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Está registrado, Senadora.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Muito obrigado.
Sr. Presidente, há três requerimentos de minha
autoria sobre a mesa. O primeiro deles é o de nº 168,
através do qual solicito informações ao TCU sobre
remunerações dos presidentes das federações. Há
também o Requerimento nº 201, de 2013, por meio do
qual peço ao TCU realização de auditoria contábil e
financeira nas confederações. O último requerimento,
Sr. Presidente, o de nº 423, de 2013, solicita a criação
de uma comissão temporária para analisar o arcabouço
jurídico de criação, financiamento, fiscalização e funcionamento de serviços sociais autônomos.
Pediria a V. Exª que os colocasse em votação,
se possível.
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O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Já solicitei à Secretaria que os incluísse na
Ordem do Dia. V. Exª, logicamente, terá oportunidade,
na Ordem do Dia, de pedir a votação.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
É necessário aguardar a Ordem do Dia, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Lógico, só pode ser votado na Ordem do Dia
ou após a Ordem do Dia, nunca antes.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Antes da Ordem do Dia não pode?
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Não pode.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – De nada. Imagine. Se pudesse, eu iria tentar
fazê-lo, mas infelizmente o Regimento não permite isso.
Continuando a lista de oradores, concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Senador Mozarildo cede a vez ao Senador
Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/
PSB – SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero fazer o registro, para mim de muita tristeza, do
falecimento do meu amigo e Prefeito do Município de
Japaratuba, no Estado de Sergipe, Padre Gerard Olivier.
Ele tinha 76 anos de idade. Faleceu ontem, no
Hospital São Lucas, em decorrência de um câncer que
adquiriu no ano passado e, infelizmente, não resistiu
ao seu tratamento.
Padre Gerard estava no quarto mandato como
Prefeito do Município localizado no leste do Estado,
distante 54km da capital sergipana. Em 1988, ele se
elegeu pela primeira vez pelo PMDB e, 10 anos depois,
ingressou no PT. Gerard Olivier era chamado pela população de Japaratuba simplesmente de Padre Geraldo.
Nascido em 10 de outubro de 1936 em Tournai, na
Bélgica, Gerard Lothaire Jules Olivier é um dos maiores
políticos que já existiu na história de Japaratuba e um
dos melhores homens públicos do meu Estado de Sergipe. Aprendeu ainda na infância – quando viu membros
de sua família serem prisioneiros na Segunda Guerra
Mundial – a persistir em seus objetivos, com garra e
determinação, sem esmorecer diante das dificuldades.
Descobriu sua vocação para o sacerdócio ao
se envolver em movimentos de juventude, através de
uma caminhada de engajamento pelos trabalhos desenvolvidos pela Ação Católica, coordenada pelo famoso Cardeal Cardin, que aplicava o método do ver,
julgar e do agir. Decidiu, então, entrar para o seminário
na Bélgica, ao passo que investia nos estudos, sendo
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aluno livre de Medicina Tropical e Sociologia pelas Universidades de Lyon, na França, e Louvain, na Bélgica.
Ordenou-se em 19 de março de 1964, transformando-se em um dos primeiros sacerdotes da Bélgica. Depois de ordenado, passou um ano estudando
a língua portuguesa na Universidade de Louvain. Foi
justamente nesta época que Gerard passou a conhecer
um pouco da realidade latino-americana. Parecia que
o seu caminho já se direcionava para o Brasil.
Foi designado para o menor Estado do País, o
Estado de Sergipe, para trabalhar na paróquia da cidade de Japaratuba.
Chegou no período do regime discricionário para
desenvolver um novo trabalho na Igreja, voltado para
o social. Encontrou certa resistência por parte dos habitantes nos primeiros meses, mas, com seu jeito simples, humilde e simpático, conquistou a população. O
seu sorriso estampado na face era uma característica
na sua convivência diária. Em pouco tempo, o Padre
Geraldo já conhecia o modo de viver, pensar e até mesmo rezar de seus paroquianos. Mesmo residindo em
Japaratuba desde 1965, Padre Geraldo teve ainda a
oportunidade de trabalhar nos Municípios de Canhoba
e Ilha das Flores, no Estado de Sergipe.
Empenhado em suas funções, ajudou a população
de Japaratuba em grandes conquistas, sobretudo em
posses de terras. Segundo o próprio Padre Geraldo,
com o apoio do Estado, conseguiu angariar oito mil
tarefas de terra para a distribuição entre os trabalhadores. Dentre as benfeitorias que realizou, Geraldo
também colaborou para a fundação da Cooperativa
Agrícola Mista de Colonização Jardim, foi Presidente
da Associação de Caridade de Japaratuba e esteve à
frente das bandas de músicas Euterpe Japaratubense
e Santa Terezinha.
Por ser uma pessoa benquista pelos moradores
de Japaratuba, o ingresso na política não demorou
acontecer. Atendendo a um pedido do povo de Japaratuba, resolveu iniciar sua carreira.
Começou entrando em contato com todos os partidos, inclusive os de esquerda, e optou pelo PMDB,
“pois naquela época era o partido que acolhia, praticamente, toda a esquerda brasileira, todos que não tinham espaço, pois só existiam no Brasil, dois partidos.
Quando o PT foi formado, nosso relacionamento foi o
mais válido possível”, disse Padre Geraldo.
Uma vez inserido na política, continuou com a
mesma proposta revolucionária, aplicada em Japaratuba no período em que fez parte da pastoral de Dom
José Brandão de Castro. Em 1982, resolveu, finalmente, se lançar candidato a prefeito, mas foi cassado pelas “forças conservadoras”, um mês antes da eleição.
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Neste mesmo ano, após dois anos de luta, conseguiu se naturalizar brasileiro, após uma análise minuciosa das autoridades federais.
Apesar de não ter conseguido se eleger na primeira tentativa, o Padre Geraldo não desistiu. Em 1988,
voltou a se candidatar e venceu a eleição para prefeito
de Japaratuba, com a coligação Força Popular. Nascia
naquele momento uma forma de governo diferente, voltada para a participação popular e para a democracia.
Era a maneira “Gerard de governar”.
Nove anos após seu primeiro mandato, padre
Geraldo voltou a vencer uma disputa eleitoral no Município que o acolheu. Em janeiro de 2001, iniciava-se
a gestão “Dignidade e Esperança”. No ano de 2004,
disputou a reeleição logrando êxito e vencendo nas
urnas. Passou a dar continuidade ao seu trabalho na
administração “Com Paz, Dignidade e Esperança”. E
no ano de 2010 foi candidato outra vez e se elegeu ao
lado de Hélio Sobral, seu Vice-Prefeito, que agora comanda os destinos do Município, por determinação do
destino. Ele venceu a eleição com dignidade, com força
e coragem, enfrentando uma campanha já se sentindo
adoentado, mas, como tinha um grande compromisso
com a população de Japaratuba, não desistiu de sua
candidatura e continuou a sua luta.
Eu quero neste momento, Sr. Presidente, mais
uma vez, manifestar ao Padre Geraldo, aos seus amigos, à sua família, aos seus eleitores, aos seus admiradores o nosso mais sentido pesar e a nossa gratidão
eterna pelo que fez pela política em Sergipe, política
de renovação, de trabalho, comprometida com o social. E também pelos compromissos que cumpriu com
o nosso Partido, o PSB, em todas as eleições em que
fui candidato ao Senado da República. Que Deus o
tenha em bom lugar!
A SRªLÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) – Pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Srª Senadora.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Solicito a V. Exª
minha inscrição (Fora do microfone.) como Líder, no
horário da Liderança, pelo PSB.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – V. Exª já está inscrita.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA) –
Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos agora permutar. Vamos chamar um Líder: Senador Paulo Davim.
V. Exª tem a palavra, Senador.
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs.
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Senadores, Srªs Senadoras, o Brasil vive um momento
de um intenso debate na sociedade sobre a possível ou
eventual vinda de médicos estrangeiros para trabalhar
no País, nos lugares onde existe certa dificuldade em
levar médicos para atuar. Acho esse debate de extrema importância, e ele não pode jamais ser banalizado.
As entidades médicas do Brasil – Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Federação Nacional dos Médicos, Associação dos Médicos
Residentes –, o conjunto de estudantes de Medicina
no Brasil e os médicos em geral, os mais de 390 mil
médicos do Brasil, em nenhum momento, têm uma
postura xenófoba. Nós médicos não temos nenhuma
posição contrária à vinda desses profissionais para
atuarem no Brasil.
No entanto, existe, no Brasil, um exame, a exemplo
do que existe em outros países do mundo, chamado
Revalida; um exame que faz a avaliação desse profissional antes que ele receba a autorização do Governo
para exercer a sua profissão em território nacional. Essa
é uma forma de proteger a sociedade de eventuais profissionais que não tenham boa formação ou até mesmo
de profissionais que se dizem médicos, e não o são,
de fato. No Brasil, isso é muito comum. O Conselho
Federal de Medicina tem inúmeros, milhares de casos
de charlatanismo; pessoas que se dizem médicos e
que não são médicos; que não terminaram a formação
ou nem sequer tiveram, mesmo que incompleta, a formação de médico, mas que se apresentam como tal
e, muitas vezes, são contratados pelo serviço público.
Esse é o exame mínimo necessário, da mesma forma que a OAB faz o seu Exame de Ordem. E
a entrada no Brasil de profissionais que não sejam
submetidos, minimamente, a essa avaliação coloca
em risco a sociedade, porque nós não temos certeza
da formação desse profissional. Não sabemos se ele
está afeito às particularidades regionais, se tem conhecimento da epidemiologia do Brasil. O Brasil é um
país continental que tem particularidades regionais do
Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste. Existe a
barreira da língua. Inclusive, em outros países, solicitam até mesmo a proficiência no idioma. Seria como
se aceitássemos advogados sem passar pelo exame
de Ordem; seria como se aceitássemos servidores
públicos sem concurso público. Há o risco!
E nós, sabendo da importância de se interiorizar
o atendimento à saúde. Queremos isso; não temos nenhuma postura xenófoba. Que sejam bem-vindos os
bons profissionais, venham de onde vierem! Mas há
a necessidade de proteger a sociedade contra profissionais mal formados.
(Soa a campainha.)
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O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Há o
argumento de que, em outros países, o percentual de
médicos estrangeiros é muito maior do que no Brasil.
Por exemplo, na Inglaterra, gira em torno de 30%. Agora,
precisa ser dita a versão por inteiro. Esses profissionais,
todos eles, entraram mediante exame de revalidação
em qualquer país do mundo. E dou sempre um exemplo: o Presidente do Conselho Federal de Medicina, o
Dr. Roberto D’Ávila, é de família portuguesa, os avós
são portugueses, ele é casado com uma portuguesa,
fez doutorado em Portugal, quer receber a carteira da
Ordem dos Médicos de Portugal; entretanto, terá que se
submeter ao exame da Ordem dos Médicos de Portugal.
Eles não aceitam...
(Interrupção de som.)
O SR. PAULO DAVIM (Bloco/PV – RN) – Eles não
aceitam, por hipótese alguma, a entrada desses profissionais se não forem submetidos a exame de ordem.
Então, Sr. Presidente, acho que tem que ser feito
um debate esclarecedor. Acho que esse diálogo com
as entidades médicas precisa ser aprofundado. Não
se pode fazer um debate acalorado, emocional, que
seja mesclado com outros interesses que não o de
oferecer à sociedade brasileira a assistência médica
necessária – e é o que procuramos.
Temos opções? Claro que temos. A carreira de
Estado é uma delas. E é isso que defendemos. Nunca
faltarão no interior do Brasil promotores, juízes. Nenhum
jovem se negará a ir para o interior ao ser aprovado
num concurso de magistratura ou do Ministério Público, porque eles têm uma carreira de fato. Da mesma
forma seria para os profissionais médicos e profissionais de todas as áreas.
Portanto, Sr. Presidente, esse debate que está
sendo travado na sociedade é importante. Porém, não
podemos jamais mudar o foco. De repente, responsabilizar ou culpabilizar o médico, a figura do médico, pelas
condições da saúde no Brasil. Isso é injusto! Nós precisamos aumentar, alargar esse debate. E esse debate
sobre a ausência de profissionais médicos no interior
do Brasil passa, sobretudo, pelo subfinanciamento do
setor público de saúde no Brasil.
É o posicionamento e a nossa preocupação,
que externo aqui. Acho que, por mais justo que seja,
precisamos ter cuidado, precisamos ter zelo com os
profissionais que venham a atuar no Brasil.
Se acho que há saída? Sim. Vamos aprofundar o
debate, vamos alargar o debate, procurar as entidades
médicas. Não podemos deixar os profissionais médicos e as suas entidades à margem desta discussão.
Portanto, Sr. Presidente, externo aqui minha preocupação. E tenho confiança de que o governo será
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sensível a essa mobilização que os estudantes de
medicina do Brasil inteiro estão fazendo, os médicos
do Brasil e as entidades médicas nacionais.
Estamos prontos para auxiliar, estamos prontos
para apoiar, mas defendemos o exame de revalidação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Voltamos à lista de oradores.
Senador Anibal Diniz. (Pausa.)
Ausente.
Senador Ricardo Ferraço.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco/PMDB – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, demos um outro importante passo, um passo histórico, na regulação
do comércio internacional de armas e na promoção de
um mundo mais humano e menos violento.
Tenho acompanhado de perto essas negociações
por conta das minhas tarefas e responsabilidades à
frente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional do Senado da República.
Sessenta e dois países, entre os quais o Brasil,
assinaram, nesta segunda-feira, ontem, o primeiro tratado que impõe limites à venda de armas convencionais.
O tratado, aprovado por maioria esmagadora na
Assembleia Geral das Nações Unidas, dois meses atrás,
foi aplaudido por organizações de direitos humanos e
de controle de armas de todo o mundo.
Em linhas gerais, o objetivo é impedir que armamentos sejam vendidos para ditadores ou grupos rebeldes que violem a regra básica dos direitos humanos.
Isso inclui desde armas leves, de pequeno porte, até
mísseis, navios e tanques de guerra.
É extremamente positivo o fato de que, no primeiro
dia de abertura para assinaturas, tenha sido já ultrapassado, com folga, o número mínimo de 50 países para
que o tratado possa entrar em vigor, Sr. Presidente.
O passo seguinte é a ratificação do tratado pelo
Legislativo também pelo mínimo de 50 países. Todos
esses países terão que ver esse tratado ratificado pelos seus Congressos.
Estados Unidos, Rússia, China e outros grandes
exportadores ainda não assinaram o tratado, mas a
expectativa é de que o façam em breve, até mesmo
pela pressão da comunidade internacional.
Como Presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, vou envidar todos os esforços para que a Presidência da República
encaminhe o documento ao Congresso o mais breve
possível. E creio que seremos prontamente atendidos,
uma vez que o Brasil vem se destacando como um dos
principais protagonistas nas negociações em torno da
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aprovação deste que é o primeiro tratado que limita a
comercialização de armas no mundo.
O Senado da República, em articulação com a
Câmara, haverá por bem de assegurar a rápida tramitação legislativa do tratado aprovado na ONU, de forma
que o Brasil seja um dos primeiros países, senão o primeiro, Senador Collor, a ratificar o acordo multilateral.
Trata-se de oportunidade ímpar para reafirmarmos nossa índole pacífica e nossas melhores tradições
de país que prestigia o direito e uma ordem mundial
pautada por regras e limites capazes de promover a
paz, a segurança e os direitos humanos.
Armamentos convencionais são responsáveis
por centenas de milhares de mortes todos os anos,
em guerras civis e conflitos de todo gênero, em ações
terroristas e na escalada cotidiana da violência urbana.
Esperamos por tempo demasiado longo a regulação de um mercado poderoso e perigoso, que movimenta algo em torno de US$70 bilhões em todo o
mundo. Um mercado que não obedece hoje a qualquer
tipo de regulação internacional.
Foram necessários mais de sete anos de negociações para que o Tratado do Comércio de Armas
fosse aprovado, e o Brasil, como já disse, foi um dos
protagonistas mais importantes nessas articulações.
O voto favorável de 154 países, em abril passado, dá bem a dimensão da importância e da relevância
desse tema para a ordem global. Só a Síria, a Coreia
do Norte e o Irã votaram contra.
Vale ressaltar que países que ratificarem a medida terão um ano para se adaptar às novas regras, que
proíbem a venda de armas a Estados que possam usá-las em genocídios, crimes contra a humanidade, alvos
civis, crime organizado e outras violações à Convenção
de Genebra, que regula as leis da guerra desde 1949.
É bem verdade que a responsabilidade pela identificação do risco de utilização das armas caberá ao
próprio país exportador. Mas uma instância própria da
ONU vai analisar, de forma criteriosa, todos os relatórios de exportações de armamentos e tornar públicas
listagens com os eventuais violadores desse importante
e histórico tratado.
Seria ingenuidade acreditar que um acordo internacional terá o poder de resolver a questão do comércio
clandestino de armas. Um tipo de crime transnacional
que está presente em muitas regiões e em muitos países. Ou até mesmo de reduzir de forma drástica a violência internacional. Nunca é demais considerar que,
no centro do problema da violência urbana em nosso
País, no centro dessa escalada, que se tornou uma
verdadeira epidemia em nosso País, estão os crimes
transnacionais relacionados ao tráfico de drogas e ao
tráfico de armas.
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Portanto, esse é um tratado que precisa ser logo
deliberado pelo Congresso brasileiro; contudo, faz-se
necessário que o Poder Executivo, que a Presidência
da República possa encaminhá-lo ao Senado, para
que nós possamos deliberar e ratificá-lo, com certeza.
Mas, também, seria ceticismo exagerado menosprezar a força do direito internacional num mundo cada
vez mais integrado e globalizado. O novo tratado é,
sim, um instrumento expressivo para que a sociedade,
para que a opinião pública internacional se engajem
ainda mais na cobrança de uma postura transparente
e responsável em relação à venda de armas por parte
dos governos nacionais.
É com essa certeza, Srªs e Srs. Senadores, meu
caro Senador Collor, a quem tenho o prazer de suceder
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que nós estamos aqui, da tribuna do Senado, solicitando ao Poder Executivo, à Presidência da República celeridade na tramitação e no encaminhamento
da aprovação desse acordo. O sentido é de fazer com
que o Congresso brasileiro, se não for o primeiro, possa
ser um dos primeiros congressos no mundo a ratificar
esse que é um tratado extremamente relevante, que
vem sendo edificado, desenhado, construído há pelo
menos sete anos.
Portanto, faço aqui, da tribuna do Senado, um
apelo à Casa Civil, à Presidência da República, enfim,
para que isso possa se dar com absoluta velocidade.
E tenho certeza de que o Congresso não se furtará
– nem a Câmara, nem o Senado – a oferecer uma
resposta com essa intensidade e com essa dimensão.
Muito obrigado, Srªs e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Voltamos ao revezamento.
Senador Acir, V. Exª pode ser chamado por duas
vias: pela inscrição normal ou para uma comunicação
inadiável. Lógico que V. Exª vai optar pela lista de oradores, porque há mais tempo. A Senadora Lídice da
Mata fala agora pela Liderança e V. Exª, depois dela,
fala como orador.
Senadora Lídice da Mata.
A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Pela
Liderança. Sem revisão da oradora.) – Obrigada Sr.
Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje, eu
gostaria de fazer, da tribuna, três registros. Um deles
pode traduzir os dois: a cultura baiana teve uma grande perda nesses dois dias. No domingo, num episódio extremamente triste, foi assassinado o bailarino e
coreógrafo, integrante do balé do Teatro Castro Alves,
Augusto Omolú, um artista renomado, com grande contribuição prestada à Bahia, um dos mais importantes
artistas negros do Brasil. Seu corpo foi velado no foyer
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do Teatro Castro Alves e seu sepultamento acontece
hoje, em Salvador, mais ou menos neste horário, em
clima de muito pesar, com a presença de muitos artistas.
Desta tribuna, quero expressar meus sentimentos
à direção do Teatro Castro Alves, ao Corpo de Balé
do Teatro, ao Projeto Axé, onde ele prestava serviços
e onde eu também já trabalhei, e aos seus familiares.
Augusto era assistente de direção do balé do Teatro Castro Alves e considerado pela crítica como uma
das referências na construção, difusão e popularização
da dança produzida na Bahia. Integrava o balé do Teatro Castro Alves desde sua criação, em 1981, tendo
sido integrante do elenco de diversas produções da
companhia e atuado como solista de muitos espetáculos. Preparava-se para assumir o cargo de assessor
artístico do balé do Teatro Castro Alves.
É uma grande perda, portanto, para a cultura
da Bahia.
Sr. Presidente, outra grande perda para a nossa
cultura popular aconteceu ontem à noite. Hoje, portanto, a Bahia amanheceu mais triste com a notícia da
morte, nesta segunda-feira, do querido maestro Reginaldo, conhecido como Reginaldo de Xangô, maestro
de orquestra.
Aos 63 anos, ele passou mal em sua residência
e foi socorrido no Hospital Geral do Estado, mas não
resistiu.
Músico trombonista, por mais de 40 anos, vinha
abrilhantando o carnaval da Bahia e as principais datas cívicas e organizando o Baile das Orquestras da
Praça Municipal e o carnaval no Pelourinho.
O maestro Reginaldo de Xangô fez do Baile Vermelho e Branco e do Bacalhau da Velha Guarda uma
das mais belas festas da cidade, além de ter contribuído, durante décadas, para a permanência e o fortalecimento das orquestras de baile no nosso Estado.
Nossos sentimentos e solidariedade aos seus
familiares.
Nós tivemos a oportunidade de contar com a presença do nosso querido maestro Reginaldo na participação política, nos momentos de resistência política
na Bahia, quando o maestro nunca recusou um convite
do MDB histórico, antigo, da resistência, de Rômulo
Almeida, de Waldir Pires, para integrar o nosso desfile de 2 de julho conduzindo o seu grupamento, a sua
pequena orquestra à frente daquele desfile. Também,
por diversas vezes, participou conosco na caminhada
do PSB, dos socialistas, no desfile de 2 de julho.
Finalmente, Sr. Presidente, registro, com júbilo, o
aniversário de uma organização filantrópica que completa, no próximo dia 13 de junho, 40 anos de atividades. Essa é uma das entidades que mais contribuíram
e contribuem, no nosso País, para a promoção e defe-
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sa dos direitos humanos, a superação da intolerância
religiosa, a efetivação da paz e da justiça como direito
de todos, com foco no desenvolvimento sustentável.
Tenho certeza de que me refiro a uma instituição conhecida de muitos Senadores e Deputados,
em especial os dos Estados do Norte e do Nordeste,
que atuam em áreas com populações rurais e urbanas
mais vulneráveis, como populações de rua, indígenas
e quilombolas.
Trata-se da Cese – Coordenadoria Ecumênica
de Serviços, entidade sem fins lucrativos, com atuação em vários países, formada por igrejas com abrangência em todo o território nacional, marcadamente
no Norte e Nordeste, duas das regiões mais carentes
do nosso País.
Conforme descrito no Relatório de Atividades da
instituição de 2012, dada a sua natureza ecumênica,
a Cese se constitui em parceria com igrejas, organizações, movimentos e redes que atuam nesse campo
em nível local, nacional e internacional, promovendo
a diaconia (serviço social das igrejas) e a incidência
pública do movimento ecumênico na perspectiva da
defesa de direitos para a população brasileira menos
favorecida.
Entre os parceiros mais constantes da Cese estão
o Conselho Mundial de Igrejas, a Aliança ACT (Ação
Conjunta das Igrejas para Emergência e Desenvolvimento), o Conselho Latino-Americano de Igrejas, o
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a Rede Ecumênica de Juventude.
Dentre muitas iniciativas da Cese no campo ecumênico, destaco a campanha, realizada anualmente,
desde 2001, “Primavera para a Vida”, que, nos últimos
anos, tem trabalhado a temática da justiça ambiental,
estimulando igrejas, organismos ecumênicos e movimentos sociais a discutir as graves mudanças climáticas do nosso Planeta, além de buscar a ampliação
da rede de doadores individuais, Rede de Amigos da
Cese, que colabora para a sustentabilidade financeira
dos projetos daquela instituição.
Portanto, Sr. Presidente, solicito a V. Exª que possa publicar integralmente o nosso pronunciamento em
homenagem à Cese, instituição que tive como parceira,
como estudante, nos nossos movimentos de resistência
à ditadura militar, naquele momento, e quero saudar a
sua Coordenadora Executiva, Drª Eliana Rollemberg,
uma das mais ilustres e importantes personalidades
em defesa dos direitos humanos no Estado da Bahia
e, certamente, no Brasil.
Muito obrigada.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO
DA SRª SENADORA LÍDICE DA MATA.
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A SRª LÍDICE DA MATA (Bloco/PSB – BA. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Exmº Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, cidadãos e cidadãs que nos acompanham pelos veículos de comunicação do Senado é
com alegria que registro o aniversário de uma organização filantrópica que completa, no próximo dia 13
de junho, 40 anos de atividades. Esta é uma das entidades que mais contribuíram e contribuem no nosso
País para a promoção e defesa dos direitos humanos,
a superação da intolerância religiosa, a efetivação da
Paz e Justiça como direito de todos, com foco no desenvolvimento sustentável. Tenho certeza que me refiro
a uma instituição conhecida por muitos senadores e
deputados, em especial dos estados do Norte e Nordeste, e que atuam em áreas com populações rurais
e urbanas mais vulneráveis, como populações de rua,
indígenas e quilombolas.
Trata-se da CESE – Coordenadoria Ecumênica
de Serviços, entidade sem fins lucrativos, com atuação em vários países do mundo, formada por igrejas
com abrangência em todo o território nacional, marcadamente no Norte e Nordeste, duas das regiões
mais carentes do nosso País. Conforme descrito no
Relatório de Atividades da instituição de 2012, “dada
à sua natureza ecumênica, a CESE se constitui em
parceira com igrejas, organizações, movimentos e redes que atuam nesse campo em nível local, nacional
e internacional, promovendo a diaconia (serviço social das igrejas) e a incidência pública do movimento
ecumênico na perspectiva da defesa de direitos para
a população brasileira menos favorecida”.
Dentre os parceiros mais constantes da CESE
encontram-se o Conselho Mundial de Igrejas, a Aliança ACT (Ação Conjunta das Igrejas para Emergência
e Desenvolvimento), o Conselho Latino-Americano de
Igrejas (CLAI), o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs
(CONIC) e a Rede Ecumênica de Juventude (REJU),
Dentre muitas iniciativas da CESE no campo ecumênico, destaco a campanha realizada anualmente,
desde 2001 – “Primavera para a Vida” – que, nos últimos anos, tem trabalhado a temática da Justiça Ambiental, estimulando igrejas, organismos ecumênicos
e movimentos sociais a discutir as graves mudanças
climáticas do nosso planeta, além de buscar a ampliação da rede de doadores individuais – Rede de Amigos da CESE – que colabora para a sustentabilidade
financeira dos projetos da instituição.
De acordo com texto intitulado “40 Anos de Luta
por Direitos Humanos, Desenvolvimento e Justiça”,
assinado por sua coordenadora executiva Dra. Eliana
Rollemberg, “naquele dia 13 de junho de 1973, quando nascia a CESE, conjugavam-se duas forças, dois
sentimentos que até hoje permanecem: o compromis-
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so com as lutas do povo brasileiro pela cidadania, e
o desejo – sob a inspiração do Conselho Mundial de
Igrejas (CMI) – de construir uma organização ecumênica de serviço...”
“A CESE, ao ingressar no cenário nacional, em
pleno regime militar, superava três grandes preconceitos:
– desafiar as igrejas evangélicas históricas a
voltar sua atenção e prioridade para a região
mais pobre do País – o Nordeste, embora distante de suas sedes institucionais, concentradas no Sul;
– definir-se por pequenos projetos voltados
para o desenvolvimento comunitário autônomo
como peça central de sua política de apoio;
– estreitar o diálogo com a Igreja Católica para
uma experiência em comum”.
Orientada por estes compromissos, a CESE marcou presença em todas as principais lutas do povo brasileiro pelo fim do autoritarismo e das arbitrariedades
e peia conquista da democracia. E continua firme nos
seus propósitos, contribuindo para superar os fundamentalismos, os preconceitos, sejam de crença religiosa, de classe, gênero e raça/etnia principalmente, numa
postura de diálogo constante e de promoção ativa da
PAZ, com base na cidadania para todos.
A riqueza de iniciativas dessa entidade nesses
40 anos já apoiou mais de 10 mil projetos de organizações populares em todo o Brasil, numa média de
400 por ano, contribuindo para melhorar a qualidade
de vida de cerca de 9 milhões de pessoas.
Vale a pena consultar também as publicações,
conhecer os programas, os editais para a seleção de
projetos (são exemplares em seus critérios), relatórios
e registros fotográficos, dentre outros links, inclusive
um que disponibiliza ao navegador as ferramentas para
a elaboração de projetos. Pode-se também constatar
a transparência que orienta as ações de captação de
recursos da entidade e da prestação de contas à sociedade.
Encerro esse registro, destacando algumas das
muitas atividades já programadas para celebrar os 40
anos da CESE, entre elas Culto Celebrativo na Arquidiocese de São Salvador, no próximo dia 6 de junho;
sessão especial na Assembléia Legislativa da Bahia,
de iniciativa da deputada Neuza Cadore, no mesmo dia
6; Exposição Itinerante de Artes Visuais sobre o tema
“Direitos Humanos em Imagens”; lançamento do Livro
Histórico da CESE “Ecumenismo e Cidadania – A Trajetória da Coordenadoria Ecumênica de Serviços” em
quatro centros: Salvador, Belém, São Paulo e Brasília;
show comemorativo com Lenine, lançamento de revista
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sobre direitos humanos no Brasil, além de Feira Social
de Projetos, debates e palestras em vários lugares.
Desejo muitos anos de vida à CESE e que esta
continue firme e forte em sua ação ecumênica e promotora de paz, da justiça e dos direitos humanos.
Muito obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Vamos voltar à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Acir Gurgacz.
V. Exª dispõe de 10 minutos, mais a tolerância
do Presidente.
O SR. ACIR GURGACZ (Bloco/PDT – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje
aqui para tratar de um assunto que afeta diariamente a
vida de praticamente todas as famílias do nosso País,
e especialmente aquelas do meu Estado de Rondônia. Este assunto é a necessidade de implantação de
creches nas cidades e nas zonas rurais para que as
famílias, especialmente as mulheres, possam trabalhar
ou estudar com tranquilidade, sabendo que seus filhos
estão sendo bem cuidados.
Os tempos mudaram e, hoje em dia, é cada vez
mais comum que as mulheres dividam com seus parceiros o sustento da família. Muito comum também é a
mulher ter que assumir sozinha a chefia de sua família.
Nos últimos 20 anos, cresceu mais de 40% o número
de famílias chefiadas por mulheres.
Mas não é apenas a responsabilidade para com
o sustento do lar que tem tirado a mulher de casa. A
busca pela educação e pela qualificação vem crescendo significativamente entre as mulheres. A população
com mais de 12 anos de estudo praticamente dobrou
entre 1995 e 2005 e a frequência ao ensino superior
quase triplicou. Esse aumentou ocorreu particularmente na população feminina, que, atualmente, é maioria
nas universidades.
No entanto, sobre a mulher recai uma posição
mais frágil que a do homem no mercado de trabalho.
Enquanto encontram-se empregados cerca de 80%
dos homens e mais de 64% das mulheres, mais de
30% das mulheres encontram-se em posições mais
vulneráveis no mercado, seja como trabalhadoras domésticas ou como não remuneradas.
Diante disso, Sr. Presidente, está mais clara do
que nunca a necessidade de o Estado participar efetivamente dessa batalha feminina, dando as condições
para que elas, chefes de família ou não, casadas ou
não, possam trabalhar e estudar. E esse auxílio passa,
obrigatoriamente, pela ampliação da rede de creches
públicas por todo o nosso País.
Porto Velho conta, hoje, com cerca de 70 creches, entre municipais e conveniadas, em funciona-
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mento. Deste total, apenas três aceitam matrículas
de crianças a partir de 2 anos de idade. O problema,
Srªs e Srs. Senadores, ainda é maior pelo fato de que
essas unidades também têm de aceitar crianças de
até 5 anos, reduzindo ainda mais o número de vagas
para as crianças realmente pequenas que precisam
se utilizar das creches.
No entanto, a situação é também complicada para
pais de crianças de 2, 3, 4 ou 5 anos. Na verdade, não
há diferença entre elas, porque em nenhuma dessas
idades as crianças podem ser deixadas sozinhas ou
com pessoas desqualificadas para acompanhá-las. Muitas vezes, os pais são obrigados a pedir favores ou a
pagar um dinheiro que eles não têm para que alguém
cuide dos seus filhos. Em outros casos, simplesmente um deles deixa de trabalhar, quando poderia estar
produzindo. E, na maioria das vezes, devido à fragilidade das mulheres no mercado de trabalho, são elas
que acabam ficando em casa e deixando de trabalhar
para ajudar no sustento da sua família.
Esse tipo de situação, minhas amigas que nos
acompanham pela TV Senado neste momento, complica ainda mais a condição de dependência da mulher.
Implica na qualidade do emprego que ela consegue
manter, quando consegue manter, e faz com que a
qualidade de vida da família deixe de crescer ou deixe de melhorar.
Por isso, estou aqui, neste plenário, solicitando
mais atenção do Governo Federal para com o déficit
de creches em meu Estado de Rondônia, mais especialmente na nossa capital, Porto Velho, como afirmei
há pouco, uma cidade de mais de 400 mil habitantes
que hoje conta com apenas três creches públicas para
crianças de até 5 anos de idade, exatamente a faixa
de idade que mais cuidados exige, a idade de crianças cujos pais mais necessitam desse apoio para que
possam trabalhar, estudar e lutar pelas suas famílias.
O Governo Federal tem o projeto, dentro do PAC
2 de implantar 21 creches em Porto Velho até 2014.
Essas creches são capazes de atender de 120 a 240
crianças por unidade. Com isso, a capital de Rondônia
poderá atender mais de 2.640 crianças dentro da rede
pública de creches.
Talvez esse número ainda não seja suficiente para
atender as necessidades locais. Estudos apontam que
será preciso que Porto Velho implante pelo menos 40
creches além dessas que estão previstas pelo PAC
2 para equilibrar a demanda da sua população, que
está sempre crescendo no nosso Estado de Rondônia.
Rondônia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tem crescido, Senador Collor, acima da média nacional, e nós precisamos levar a infraestrutura necessária para as nossas cidades. Nós temos problemas de
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infraestrutura nas nossas estradas, mas nós também
precisamos cuidar das nossas crianças para que elas
possam estar bem cuidadas, sob os cuidados do Governo, seja do governo municipal, do governo do Estado
ou do Governo Federal. Nós precisamos é de cuidar
das nossas crianças para termos a tranquilidade de
que os seus pais possam estar trabalhando com toda
a segurança também no trabalho.
Eram estas as minhas colocações, Sr. Presidente, para esta tarde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador.
Agora, está inscrito para falar, para uma comunicação inadiável, o Senador Collor de Mello.
Com a palavra, Excelência.
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Exmo Sr.
Presidente desta sessão, Senador Mário Couto, Srªs
e Srs. Senadores, no dia 5 de junho, amanhã, comemora-se o Dia do Meio Ambiente. É um momento especial como valor e referência, Sr. Presidente, para o
debate das questões ecológicas em nosso Planeta.
Além disso, neste mês de junho, completa um ano da
realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. É tempo, portanto, de refletirmos ainda mais sobre as causas, as
consequências e as soluções para os graves riscos
que a humanidade corre diante do desafio da preservação ambiental.
A Eco-92, que tive a honra de promover e conduzir
como Presidente da República do país anfitrião, foi um
divisor de águas na discussão do tema, principalmente pela consolidação do conceito de desenvolvimento
sustentável, e que ocorreu, vale lembrar, numa época
caracterizada pelo então fim da bipolarização mundial.
A Rio+20 aconteceu já num cenário de intenso
multilateralismo internacional, num mundo já com maior
potencial na circulação da informação e de novas tecnologias e depois de um período de amadurecimento
e conscientização dos princípios traçados duas décadas antes. Nesse contexto, foi possível preparar, na
Rio+20, a implantação das indicações feitas na Eco92 e avançar em novas diretrizes para consolidar, no
bojo dos Objetivos do Milênio, o desenvolvimento sustentável, que congrega uma diversidade de temas de
complexa equação.
Um dos destaques consolidados na Rio+20 foi
exatamente não retroceder com os compromissos assumidos em 1992 – tais como o das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas – e registrar expressamente essa premissa, reconhecendo, implicitamente,
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que o princípio do não retrocesso inserido no direito
humanitário deve, obrigatoriamente, ser observado.
O fato é, Sr. Presidente Mário Couto, Srªs e Srs.
Senadores, que aqueles dois momentos de mobilização das nações serviram, acima de tudo, para nos
convencer de que o tema ambiental jamais pode sair
– ou sequer se esquecido – da agenda mundial. Uma
agenda de governos, diga-se, que deve ser permanente,
anual e, se possível, diariamente lembrada e revisada.
Contudo, somente isso não basta. Passamos da hora
de avançarmos, de sairmos da reflexão, do discurso
e dos intermináveis estudos para a prática cotidiana
das políticas ambientais. Ou seja, passou da hora de
implantarmos, efetivamente, tudo aquilo que foi recomendado pelas duas megaconferências.
Para tanto, devemos ter em mente que essas
medidas não se restringem à responsabilidade de um
governo, muito menos adstrito ao nível federal. As esferas estaduais e municipais são concorrentes e, ao
mesmo tempo, complementares com a União, para
legislar, fiscalizar e implantar toda e qualquer ação em
prol da preservação ambiental. Do mesmo modo, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a sociedade tem
um papel fundamental e até mesmo preponderante
não só na cobrança dessas ações, mas, sobretudo,
na conscientização da premente necessidade de adoção de novos hábitos e novos conceitos de consumo:
o consumo sustentável.
Aqui mesmo, no Poder Legislativo, temos que
dar seguimento a legislações fundamentais no campo ambiental. Hoje mesmo tivemos um exemplo com
a audiência pública realizada pela Comissão de Meio
Ambiente desta Casa, no Senado Federal, presidida
por S. Exª o Senador Blairo Maggi, para debater os
desdobramentos do novo Código Florestal, que, um
ano depois de sua promulgação, ainda padece de regulamentação de vários de seus dispositivos.
De outro lado, sentimos a necessidade de um
maior empenho dos governos estaduais e municipais
no eterno combate às mazelas da falta de preservação
ambiental. Exemplos simples, mas relevantes, mostram
o quão ainda temos por fazer. Em meu Estado mesmo,
Alagoas, presenciamos, ano a ano, a triste degradação de ecossistemas de significativa importância, até
mesmo para a atividade econômica. É o caso das Lagoas Mundaú e Manguaba, que se encontram lançadas à sorte pela inoperância do Governo estadual. No
mês passado, por exemplo, constatou-se a morte de
milhares de peixes e crustáceos, que amanheceram
boiando nas águas da Lagoa Manguaba, no trecho
que compreende o Município de Marechal Deodoro,
a primeira capital do nosso Estado.
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Foi um fenômeno assustador para a população
e para pescadores da região, e que deve colocar em
alerta o governo local e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, pois tudo indica que se trata da baixa
oxigenação na água da lagoa. Por isso, é imprescindível saber o quanto antes as reais causas do desastre
ecológico. Se para alguns é resultado do revolvimento do material orgânico do fundo da lagoa, provocado
pelo grande volume de água da chuva e dos rios, para
outros o problema vem ocorrendo desde 2009, pelo
envenenamento daquelas águas por resquícios de
agrotóxicos provenientes dos canaviais próximos aos
rios que desembocam na Lagoa Manguaba. Soma-se
a isso o notório e de todos conhecido assoreamento
das lagoas, que vem há anos sendo marginalizado
pelo governo. Lembro que a última dragagem na Lagoa
Mundaú foi feita ainda na minha gestão como governador do Estado, há mais de duas décadas.
Em suma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
trata-se de um mero exemplo de ineficácia administrativa de um governo estadual inoperante que não
consegue prever e muito menos agir para solucionar
problemas que, na origem, poderiam ser evitados sem
maior dificuldade.
(Soa a campainha.)
O SR. FERNANDO COLLOR (Bloco/PTB – AL)
– Mas a falta de visão, a falta de iniciativa e, principalmente, de conscientização das autoridades do meu
Estado podem acabar gerando, Sr. Presidente, um
enorme e irreversível desastre ambiental, qual seja, a
morte das lagoas. Se isso ocorrer, Srªs e Srs. Senadores, a situação certamente trará – como, aliás, já vem
trazendo hoje – prejuízos de toda ordem para o meio
ambiente, para o turismo, para a atividade econômica
em geral e, em especial, para as milhares de famílias
que dependem diretamente daquele ecossistema.
Faço um apelo ao Sr. Governador do Estado e
às autoridades do Governo de Alagoas: vamos salvar
as Lagoas Mundaú e Manguaba. Não vamos deixar
que elas feneçam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Mário Couto, Srªs e Srs. Senadores.
Muito obrigado.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador Magno Malta.
O SR. MAGNO MALTA (Bloco/PR – ES. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
queria fazer o registro da presença aqui, em plenário,
do Pastor Silas Malafaia, que acaba de chegar em
Brasília para o grande encontro que teremos ama-
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nhã, na Esplanada. Esperamos para esse encontro
200 mil pessoas do Brasil, 200 mil líderes, que estão
deslocando-se de toda parte do País.
Vivemos como que enclausurados, esperando
– deixa acontecer para ver como fica –, e temos o direito constitucional, em um País democrático, de dizer
à Nação, de dizer às autoridades, de reviver o direito
constitucional de que nós temos liberdade de expressão religiosa neste País, todo e qualquer cidadão, independentemente do seu credo. E, numa democracia,
você pode ser a favor de algo ou contra algo. Esse é
um direito que nos assiste. E nós não podemos ser
criminalizados simplesmente porque fazemos defesa
da vida, dos interesses da vida, dos interesses de uma
maioria, da maioria da sociedade brasileira. Muito mais
de 80% repudiam teses que estão sendo colocadas
na sociedade, Senador Aloysio, e glamourizadas, de
certa forma. Nós precisamos dizer, com mais claridade
ainda do que estamos dizendo, as razões pelas quais
enfrentamos o PL nº 122.
Quero fazer um registro que me assusta muito,
uma declaração do Presidente Renan, na mídia, hoje,
de que vai colocar o PL nº 122 para ser votado a toque
de caixa, porque não há acordo nas comissões. Assunto tão polêmico, Presidente, não pode ser votado
a toque de caixa! E mais de 80% da sociedade brasileira não concorda.
Dizer que a Senadora Marta tem um argumento
plausível, por que o argumento plausível não é o meu?
Por que o argumento plausível não é o de V. Exª, e é
o da Senadora Marta? Com todo respeito, o homem
é o que acredita. O homem é aquele que decide ser
e aquele que defende algo em que acredita. E eu a
respeito por isso, mas é preciso respeitar a posição da
maioria absoluta da sociedade brasileira.
Está acontecendo uma marcha agora, comandada pela CNBB, na Esplanada, Senador Aloysio, V.
Exª que é de confissão católica, reiterando a sua luta
contra o aborto e em favor da vida, uma luta que nos
une. E o que mais me assusta, quando falam em redução da maioridade penal – e nós sabemos se podemos discutir todos esses assuntos no País –, é que,
de cada dez abortistas, oito são contra a redução da
maioridade penal. Eles são a favor de que a morte se
efetue, o assassinato se efetue no ninho, mas, depois
que se faz 17, 18 anos, não se pode tocar nessa criança, nesse menininho. Ele pode assaltar, sequestrar,
estuprar, e você não pode colocar a mão nele, porque
simplesmente esse homem, travestido de criança, pode
tocar o terror na sociedade brasileira. Ora, a sociedade precisa saber qual é a nossa posição, e nós vamos
apresentá-la com clareza, até porque nós não somos
despreparados e nem babacas.
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Amanhã, nós vamos dizer à Nação que nós temos
condições de discutir as fragilidades das fronteiras do
Brasil, as nossas fragilidades na segurança pública. Nós
conhecemos a dívida interna do Brasil, nós conhecemos a necessidade de avançarmos na nossa balança
comercial, nós conhecemos o País, nós conhecemos
este País, nós sabemos das suas necessidades, sabemos o que ele avançou no Governo Fernando Henrique, que nos deu as bases da economia, mas nós
sabemos também o que avançou no social no Governo
Lula. Sabemos também que é um País que padece por
conta dessa violência, Senador Mário Couto, na qual
V. Exª bate todos os dias dessa tribuna.
Por isso, amanhã, o País está conclamado, as
famílias estão conclamadas, e, respeitosamente –
olha, é respeitoso –, nós vamos fazer esse ato de 200
mil pessoas, que, ao deixarem a Esplanada, não vão
deixar uma guimba de maconha no chão. Não vai ficar
um papelote de cocaína. E vou dizer mais: não vai ficar uma lata de cerveja no chão, até porque, Senador
Mário Couto, os motéis não são nossos, os alambiques
também não, as editoras de matéria pornográfica não
nos pertencem, e eu não sei por que nós somos tão
discriminados. Nós não comercializamos armas, muito
pelo contrário.
Nós vamos reafirmar o inequívoco valor da Igreja,
o inequívoco valor da família, o inequívoco valor daqueles que acreditam que a vida tem valor. Àqueles
que defendem os direitos humanos, como nós, nós
vamos além de acreditar em direitos humanos. Nós
somos aqueles que acreditam que os humanos é que
têm direitos.
Por isso, faço o registro da presença do Pastor
Silas Malafaia.
Amanhã, nós esperamos 200 mil líderes deste
País para dizer à Nação o que pensamos sobre o sofrimento causado pelas drogas, o malefício das drogas.
Aliás, vamos até revelar o nosso sentimento triste com
relação a esta hipocrisia: um país de bêbados que acha
que, fazendo um programa para resolver o problema
do crack, vai resolver o problema da droga no Brasil.
Muito obrigado pela benevolência de V. Exª comigo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Imagine, Senador, eu quero é parabenizar V.
Exª, parabenizar-lhe e agradecer a vinda do Pastor
Malafaia ao plenário. Pena que nós não podemos dar
a palavra a V. Sª.
Mas, Senador Magno Malta, nós comungamos
da mesma ideia, comungamos da mesma vontade, da
liberdade de expressão. Comungamos da ideia de que
os jovens com menos de 18 anos se aproveitam neste
País da menoridade penal para matar.
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Comungo com V. Exª e parabenizo V. Exª.
Vamos dar prosseguimento à lista de oradores.
Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Senador Eduardo está ausente.
Senador Ataídes Oliveira, com a palavra. V. Exa
dispõe de dez minutos regimentais.
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, depois
de vários anos estudando a forma como está sendo
administrado o dinheiro do povo, o dinheiro público,
que é descontado compulsoriamente sobre as folha
de pagamento bruta dos trabalhadores e repassado
às entidades do Sistema S, que é composto pelo Sesi,
Senai e outras, tantas vezes ditas por mim nesta tribuna, adotei providências. Hoje, Sr. Presidente, quero
prestar contas de todo o trabalho e providências adotadas por mim ao longo de todo esse tempo.
Escrevi um livro denominado Caixa-Preta do
Sistema S, que hoje é de conhecimento das autoridades, da imprensa e do povo brasileiro, e tomei as
seguintes providências, além do livro: requeri, através
de vários requerimentos, informações. Por exemplo,
o Requerimento no 15, de 2003, junto à Comissão de
Meio Ambiente, solicitando informações ao TCU sobre
a arrecadação das confederações (CNI, CNA, CNC,
CNT). Rejeitado, Sr. Presidente.
Requerimento nº 16, de 2013, também da CNA,
requerendo informações ao TCU sobre salário mensal
fixo, gratificações, ajuda de custo e outros proventos
dos dirigentes dessas confederações. Também negado.
Requerimento nº 90, de 2013, deste Plenário,
solicitando ao Banco Central informações acerca dos
depósitos bancários das contribuições sociais das
entidades do Sistema S. Parado há mais de 90 dias.
Continuo prestando conta, Sr. Presidente.
Requerimento nº 91, de 2013, deste Plenário,
solicitando informações ao TCU sobre a arrecadação
das confederações (CNI, CNA, CNC, CNT). Também
parado há mais de 90 dias.
Requerimento nº 168, de 2013, deste Plenário,
requerendo informações ao TCU sobre salário fixo,
gratificações, ajuda de custo e outros proventos dos
dirigentes das confederações. Parado há mais de 90
dias também.
Requerimento nº 201, de 2013, requerendo ao
TCU auditoria nas confederações. Também parado há
mais de 90 dias.
Requerimento nº 423, de 2013, requerendo a
criação de uma comissão temporária de estudos para
analisar o arcabouço jurídico dos SSA (Serviços Sociais
Autônomos), o famoso Sistema S. Também parado.
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Não tenho dúvida de que os requerimentos parados, todos serão rejeitados por esta Casa, como os
demais.
CPI. Diante das auditorias e sobre verificadas
inúmeras irregularidades, inclusive “malversação do
dinheiro público” (diz o TCU) – e essa malversação é
roubo mesmo –, a melhor forma de trazer à tona todas
essas mazelas seria através da instalação de uma CPI.
Infelizmente, em detrimento do povo brasileiro, não tive
o apoio desta Casa.
Requeri também uma audiência pública para ouvir
os órgãos de controle e fiscalização do sistema. Graças a Deus, fui bem sucedido, juntamente com nossa
Comissão de Meio Ambiente. E, no dia 28, realizamos,
então, esta audiência. Uma reunião de muita valia, em
que os representantes do TCU, da CGU, foram muito
contundentes em suas respostas. E, ontem, no meu
discurso, declinei tudo que foi discutido nessa aludida
audiência.
Mais dois pontos que queria colocar, Sr. Presidente, dito pela CGU, através do seu representante,
Valdir Agapito: “O Sistema S precisa de um choque
de transparência!”. Olha só o que representante da
Controladoria-Geral da União disse: que o Sistema S
precisa de um choque de transparência. O Tribunal de
Contas da União disse que não concorda com a arrecadação feita diretamente, contabilidade despadronizada,
e abordaram diversas e tantas outras irregularidades.
Sr. Presidente, diante do poderio político e financeiro do Sistema S, vez que o representante da
Controladoria-Geral da União disse que a arrecadação não é de R$15 bilhões, e sim R$20 bilhões/ano,
é interessante uma comparação: a nossa tão competente Polícia Federal, que presta um brilhante trabalho
a esta Nação, o orçamento não chega a R$1 bilhão.
E o orçamento do Sistema S, segundo a CGU, bate
os R$20 bilhões.
Pois bem, diante desse poderio político e econômico do Sistema S, não tive apoio do Senado Federal, da imprensa, dos Ministérios competentes e da
Receita Federal. O único meio de levar informações às
autoridades e ao povo brasileiro, além do livro escrito
por mim, denominado Caixa Preta, foi através desta
tribuna. E, assim sendo, proferi inúmeros discursos
demonstrando as mazelas com o dinheiro público, verificadas nas auditorias elaboradas pelo TCU e CGU.
Sabendo até então que nenhum Parlamentar
deste Congresso Nacional, com toda a vênia, ao longo dos 70 anos de existência do Sistema S, nunca
teve audácia sequer de bulir nesta verdadeira caixa
de marimbondos. Fui corajoso, destemido, determinado, incansável, persistente, resistente a tudo e a
todos. Acredito que colhi bons frutos, Sr. Presidente,
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e consegui que o povo brasileiro tivesse informações
dos seus direitos como contribuinte do Sistema S. E
repito, o Sistema S não é desses poderosos gestores
que estão há mais de 30 anos no cargo. O Sistema S
é do povo brasileiro, Sr. Presidente. É o povo brasileiro quem paga essa contribuição denominada tributo,
conforme determina o art. 149 da nossa Carta Maior.
Por derradeiro, quero fazer alguma advertência
e comunicado aos Srs. Ministros de Estado: ao Sr. Ministro do Trabalho, ao Sr. Ministro da Agricultura, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos
Transportes, da Educação. Percebo que V. Exªs estão
sendo omissos e alheios à forma que os gestores do
Sistema S estão administrando os 20 bilhões/ano de
dinheiro público. Acredito até que V. Exªs devem ter
conhecimento de que...
(Interrupção do som)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ...os bilhões repassados por essas entidades do
Sistema S às suas confederações e federações não
são fiscalizados. As confederações e federações não
são obrigadas a prestar contas a ninguém. O art. 70,
parágrafo único, da Constituição Federal é muito claro:
quem bota a mão em dinheiro público tem que prestar
conta. As confederações botam a mão em R$1 bilhão
por ano, e não prestam contas a ninguém. Isto é uma
barbaridade.
Portanto, senhoras e senhores Ministros, quero
adverti-los de que V. Exas são responsáveis diretamente por essa gestão das entidades de sua categoria.
Um exemplo: o Sesi e o Senai têm que dar satisfação ao Ministério da Indústria e Comércio...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... assim como o Sest e o Senat, ao Ministério dos
Transportes e sucessivamente. É o seu órgão superior.
Os Ministérios, pelo que eu percebi ao longo desse tempo, estão omissos, calados, mas é de responsabilidade dos senhores fiscalizar esse dinheiro público.
Sr. Presidente, não só demonstrei a verdadeira
farra que o Sistema S faz com o dinheiro público, como
também apresentei soluções.
Protocolizei nesta Casa há mais de 90 dias o PLS
nº 072, que aprimora o sistema e corrige as distorções.
Esse projeto até hoje está parado.
Também protocolizei um PLS de nº 153, que impõe fiscalização a essas confederações.
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Sr. Presidente, V. Exa me permite mais dois minutos?
(Soa a campainha.)
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O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
Também protocolizei o PL nº 214, de 2013, que impõe
fiscalização e prestação de contas para as federações
dessas entidades.
E agora, por último, protocolizei o PLS 216 que,
se aprovado por este Congresso, vai obrigar o Sistema S a dar cursos gratuitos a essas senhoras, a essas
mulheres que são hoje vítimas de violência doméstica
– da Lei Maria da Penha –, porque a grande queixa
dessas senhoras... Por que elas apanham este mês e
no mês seguinte voltam a apanhar? Elas dizem que
não têm como se autossustentar, não têm capacitação.
E esse projeto, então, faz com que o Sistema S dê a
essas mulheres a...
(Interrupção do som.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... oportunidade de elas se capacitarem e pararem
de apanhar desses maridos.
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– Pois bem, Sr. Presidente, estou terminando.
Irei encaminhar expediente ao TCU, à CGU e
à PGR solicitando providências imediatas, cabíveis,
porque os órgãos de fiscalização e controle também
foram muito – eu diria – complacentes com o Sistema
S. Eu peço a eles que sejam um pouco mais austeros,
mais duros, porque leis existem.
E quero encerrar, Sr. Presidente, lendo o e-mail
que um cidadão me mandou. Seu nome é Sebastião
Amorim, de Fortaleza, Ceará. Recebi milhares de e-mails, mas este me chamou muita a atenção.
Ele diz o seguinte, no encerramento do e-mail:
Para encerrar, senador, pobre não pode ser informado dos seus direitos. Isso causa problemas...
(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO) –
... para o sistema. Pobre dá trabalho e trabalho
é tudo que esses (...) não querem ter. Ah!, fiz uma
pesquisa para descobrir o que significa o sistema “S”.
Sabe o que é? SILÊNCIO!.
Ninguém mexe no Sistema S, e ele disse “Silêncio!”. E hoje sou obrigado a concordar com ele que é
um silêncio, aos 70 anos.
E eu percebo – estou encerrando o meu discurso
sobre o Sistema S –, senhores gestores do Sistema
S... Acredito que os senhores ainda vão ter mais 70
anos pela frente para brincar com o dinheiro do povo.
E encerro, aqui, agora, Sr. Presidente, com um
texto de Martin Luther King: “O que me preocupa não é
nem o grito dos corruptos” – os corruptos que o senhor...
(Interrupção do som.)
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(Soa a campainha.)
O SR. ATAÍDES OLIVEIRA (Bloco/PSDB – TO)
– ... sempre, aqui, desta tribuna, combate (Fora do
microfone.). Combate veementemente os corruptos
neste País.
Então, Martin Luther King disse: “O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, nem dos violentos, nem dos desonestos, dos sem caráter, dos
sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons”
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Agora, vamos chamar um Líder, o último Líder
inscrito para falar antes da Ordem do Dia.
Senador Jayme Campos, para falar pela Liderança dos Democratas.
Com a palavra V. Exª, por dez minutos.
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Meu caro Senador
que preside esta sessão, Senador Mário Couto, Srªs e
Srs. Senadores, nesse fim de semana, a revista eletrônica Fantástico, exibida pela Rede Globo de Televisão,
denunciou a dificuldade que os turistas estrangeiros
encontram em nossas principais cidades para localizar
logradouros, roteiros, monumentos históricos e vias
públicas, justamente por falta de sinalização bilingue
que possa orientá-los em suas visitas.
Parece uma preocupação trivial ou uma tarefa de
somenos importância, um detalhe quase desprezível
diante das imensas responsabilidades dos governantes,
especialmente neste momento, frente à realização de
4 eventos de magnitude planetária, agendados para
os próximos três anos: a Copa das Confederações, a
Jornada Mundial da Juventude, a Copa do Mundo e
as Olimpíadas de 2016.
Mas não! Todos esses investimentos, feitos à base
de muitos sacrifícios para a nossa população, buscam
principalmente aparelhar a Nação para que ela se torne
uma potência turística e um destino confiável e seguro para os mais exigentes viajantes de todo o mundo.
Isso significa, em última análise, novos insumos para
a indústria do turismo e maiores perspectivas na geração de oportunidades para nossa gente.
Não podemos nos esquecer, contudo, Srªs e Srs.
Senadores, que dois desses eventos batem às nossas
portas, pois acontecem agora, neste mês e em julho
deste ano: a Copa das Confederações e a Jornada
Mundial da Juventude.
Retomo este tema, Sr. Presidente, porque em
novembro de 2011, apresentei, nesta Casa, um projeto de lei tornando obrigatória a adoção de sinalização
trilingue, ou seja, em português, inglês e espanhol,
em placas informativas de rodovias federais. Nessa
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época, recomendei que a mesma atitude fosse tomada em relação às informações disponíveis em metrôs,
transportes urbanos e entidades de segurança, saúde
e assistência social de todo o País.
O que poderia ser interpretado como mais uma
medida sem relevância, mostrou-se, na verdade, uma
preocupação extremamente pertinente e necessária,
como revelou a reportagem da TV Globo. Segundo
pesquisa realizada entre os turistas estrangeiros, a
sinalização está entre os cinco piores itens no aspecto
da receptividade de nossos visitantes internacionais.
O Governo, Senador Mário Couto, pretende aplicar R$55 milhões em placas informativas nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. É pouco. Na verdade, a
lógica é que os turistas se locomovam, procurem conhecer melhor nosso País, visitando as belezas naturais, arqueológicas e antropológicas, que nem sempre
se encontram nos Municípios que serão a base das
competições.
Vale ressaltar que dos 5 milhões de visitantes
internacionais contabilizados em 2010 no País, 2 milhões deles foram considerados turistas de negócios,
que chegam ao nosso território para trabalhar. Portanto,
estão menos interessados em passeios. Mesmo assim,
ficam expostos e vulneráveis diante da falta de informações corriqueiras sobre a localização de hospitais,
delegacias e centros comerciais.
Faço uma indagação às Srªs e aos Srs.Senadores: para que tanto esforço se o turista vier ao Brasil e
não recomendar nosso País para seus conterrâneos?
Precisamos transformar tais eventos em enorme
postal da capacidade brasileira para hospedar turistas
de todo o mundo. Temos aqui belezas naturais insuperáveis, uma cultura diversificada e apaixonante, um
povo belo e generoso. Só nos falta organização. Falta-nos o mínimo: sinalização para orientar os turistas.
Sr. Presidente, Srªs e Srs.Senadores, na África
do Sul, em 2010, os resultados econômicos do mundial de seleções foram frustrantes, com apenas 310
mil turistas naquele vasto país. Quatro anos antes, ao
contrário, a Alemanha recebeu mais de 2 milhões de
torcedores de todas as partes do Planeta, com um incremento de 1,7% no Produto Interno Bruto germânico.
Aguarda-se um volume entre 500 e 700 mil visitantes estrangeiros durante o período da Copa do
Mundo em nosso território. Trata-se, portanto, de um
negócio. Um bom negócio para o Brasil, principalmente
se as autoridades tomarem os devidos cuidados, ou
seja, tratarem o turismo como uma fonte revitalizadora
de nossa economia.
Num período em que o PIB brasileiro apresenta
sinais de retração, o turismo esportivo pode servir de
alavanca para as finanças nacionais, gerando novas
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perspectivas econômicas e sociais para a nossa sociedade.
Mas não podemos pecar nos detalhes. Precisamos criar um cenário de modernidade e integração
com a comunidade internacional. A globalização nos
impõe certas obrigações...
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
como, por exemplo, adotar sinais de padrão mundial
em nossos logradouros públicos.
Justamente pensando assim, apresentei o PLS
714, de 2011, acrescentando ao Código Nacional de
Trânsito (Lei nº 9.503/97), dispositivo que obriga a sinalização trilingue em rodovias federais. Mais recentemente, a Senadora Lúcia Vânia, relatora da matéria
na Comissão de Constituição e Justiça, com enorme
sabedoria, aprimorou o projeto, em seu parecer, incluindo tal modalidade de sinalização nas vias estaduais
e municipais, nas áreas de fronteira e nos principais
destinos turísticos do nosso País.
Mas, Sr. presidente, Srªs. e Srs. Senadores – estou
concluindo, Sr. Presidente –, neste momento, com parecer favorável da Senadora Lúcia Vânia, o PLS 714...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. JAYME CAMPOS (Bloco/DEM – MT) – ...
aguarda entrar na pauta de votação da Comissão de
Constituição e Justiça desta Casa. Peço aos nobres
colegas deste importante colegiado celeridade na
apreciação dessa matéria, pois os principais eventos
esportivos da história do País ocorrem em 2014, com a
Copa do Mundo de Futebol, e em 2016, com as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Os brasileiros desejam que o legado desses jogos
seja mais que um elenco de obras físicas; que seja, na
verdade, o fortalecimento do protagonismo internacional de nossa Nação, além do reconhecimento mundial
da capacidade empreendedora de nossa gente e da
eficiência de nossos gestores públicos.
No dia do apito final desses dois eventos, que o
grande vencedor seja o povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Continuamos com a lista de oradores. O décimo primeiro é o Senador Pedro Taques.
Com a palavra V. Exª, por 10 minutos, mais a tolerância pelo seu pronunciamento sempre de grande
valia à Nação brasileira.
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, amigos que
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nos acompanham pela TV, pela Rádio e pela Agência
Senado, neste mês de maio, o querido Estado de Mato
Grosso completou 265 anos – 265 anos!
Para comemorar esta data, perguntamos aos amigos das redes sociais o seguinte: “Que presente Mato
Grosso merece?”. Essa foi a pergunta, Senador Jarbas
Vasconcelos, que nós lançamos nas redes sociais.
Carlos, de Jangada, pediu saúde de qualidade;
Marcos, de Confresa, pediu estradas para o escoamento da safra; Juliana, de Jaciara, também pediu estradas,
mas lembrou dos inúmeros acidentes causados pela
precariedade do asfalto, o chamado asfalto casca de
ovo, que é comum em muitos lugares do Brasil e lá
em Mato Grosso também; Vanessa, de Chapada dos
Guimarães, pediu o fortalecimento do turismo, hoje
carente de infraestrutura; D. Roberta, de Cuiabá, quer
mais segurança, porque já não consegue mais dormir
tranquila; para Élvio, de Rosário Oeste, precisamos de
mais escolas e de mais professores, com a valorização do professor.
Eu recebi comunicados e mensagens de quase todos os Municípios do Estado de Mato Grosso,
Senador Jayme, de Nova Bandeirante a Alto Taquari;
de Aripuanã a Cocalinho; de Vila Bela da Santíssima
Trindade a Vila Rica; de Guarantã do Norte, Salto do
Céu, Comodoro, Cuiabá, Itaúba, Rondonópolis e Várzea Grande. Amigos de todos os cantos do Estado de
Mato Grosso.
Eu também entendo que nos falta o básico. Repito: falta-nos o básico, mas, antes disso, falta algo
fundamental, Senador Wellington. Falta algo fundamental, que é o respeito, respeito ao dinheiro público,
ao patrimônio e, sobretudo, aos nossos direitos, aos
direitos dos cidadãos mato-grossenses.
Como não vivemos apenas de sonhos, tenho de
registrar que as mesmas redes que possibilitam o compartilhamento de mensagens, de esperança, também
servem como canal de denúncia.
O cidadão de Mato Grosso tem se queixado da
falta de informação sobre conteúdos mínimos a serem
divulgados pelo Governo Estadual, como despesas,
repasses e transferências de recursos financeiros,
procedimentos licitatórios, contratos celebrados, dados sobre programas governamentais, ações, projetos, obras, e respostas às perguntas mais frequentes
da sociedade. É um silêncio tumular, um silêncio que
parece o de cemitério, Senador Jayme Campos.
Nas últimas semanas, um questionamento tem
ficado sem resposta. Ele diz respeito à aplicação dos
recursos do Fethab. A situação é muito grave. Temos
informações de representantes do setor produtivo de
que os recursos do Fethab não estão sendo aplicados
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de forma correta na recuperação de estradas e construção de casas populares.
O Fethab, Senador Jayme Campos, como V. Exª
bem sabe, é um fundo destinado a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação
de obras e serviços de transporte e habitação em todo
o território mato-grossense. Ele é arrecadado sobre
operações internas, envolvendo soja – e Mato Grosso é o maior produtor de soja –, gado em pé – e Mato
Grosso tem o maior rebanho bovino do Brasil –, algodão – e Mato Grosso produz 55% do algodão nacional
–, madeira e óleo diesel.
Segundo o Sistema Integrado de Planejamento,
Contabilidade e Finanças do Governo estadual, o chamado Fiplan, a média de arrecadação anual de 2009 a
2012 foi de aproximadamente R$600 milhões, de 2009
a 2012, R$600 milhões por ano. Resta saber: onde o
Governo está aplicando este montante?
Srs. Senadores, peço licença para utilizar a mesma lógica dos Deputados Estaduais do PDT na Assembleia Legislativa do nosso Estado, os Deputados
Márcio Pandolfi e Zeca Viana, que iniciaram um movimento pedindo explicações do Governo sobre as aplicações envolvendo o Fethab. Basta fazermos contas
básicas para vir a constatação: algo está errado, algo
está cheirando muito podre, Senador Jayme Campos.
Reportagem do jornal Diário de Cuiabá aponta
que, nos últimos quatro anos, mais de meio bilhão de
reais em recursos do Fethab foram reservados no orçamento para custear projetos e ações relacionados
à Copa de 2014. Ou seja, 30% do Fethab estão sendo direcionados para as obras da Copa. O montante
de R$529,8 milhões está registrado nos orçamentos
divulgados pela Secretaria Extraordinária da Copa do
Mundo de Mato Grosso. Isso, desde 2009. Portanto,
desde 2009, R$529 milhões foram para a Secretaria.
E, hoje, por coincidência, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, num relatório do Conselheiro
Antônio Joaquim, mais uma vez, está a demonstrar que
as obras estão atrasadas– atrasadas! De 22 obras, 16
obras estão atrasadas, e dinheiro há.
No período de 2009 a 2012, a arrecadação do
Fethab cresceu 40% – 40% de 2009 até hoje –, entretanto, a parcela destinada à infraestrutura rodoviária
seguiu ritmo bem distinto. O orçamento anual repassado do Fundo para a Secretaria Estadual de Transportes – a antiga Sinfra – cresceu apenas 3,4% em 2012
em relação ao total de 2009. Isso significa dizer que
recursos entraram 40% a maior, e os investimentos
em transporte 3,4% apenas, Senador Jayme Campos.
Se calcularmos a média dos últimos quatro anos,
teremos aproximadamente R$2,4 bilhões de arrecadação do Fethab. Se subtrairmos pelo valor repassado
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à Secopa, teremos a sobra –. repito: a sobra – de R$
1,8 bilhão. A dúvida é...
Continuo o meu discurso, mas antes prefiro ouvir
o Senador Jayme Campos, ex-Governador do Estado
do Mato Grosso.
O Sr. Jayme Campos (Bloco/DEM – MT) – Prezado Senador Pedro Taques, minha intervenção será
rápida. Quero dizer que concordo, do início ao fim, com
relação ao que V. Exª falou sobre o Fethab. Na verdade,
esse Fundo foi criado pelo ex-Governador – falecido,
saudoso e querido amigo – Dante Martins de Oliveira.
Tinha a finalidade de fazer a manutenção e construção das nossas rodovias estaduais, como também era
destinado, em parte, para a construção de habitações
a serem doadas a pessoas deficientes, ou seja, portadoras de necessidades especiais, pessoas que não
tinham condições de pagar uma mensalidade, uma
prestação pela sua casa própria. Todavia, está desvirtuado. Lamentavelmente, a finalidade do Fethab não
está sendo cumprida. E, como V. Exª disse, a arrecadação é razoável, chegando, neste ano, a algo acima
de R$750 milhões, conforme previsão orçamentária.
Esse dinheiro passou a ser quase um fluxo de caixa,
ou seja, o Governo está usando esse dinheiro para
custear a máquina – e hoje é uma máquina pesada.
E está usando esse dinheiro para pagar fornecedores.
De fato, o Fundo não está cumprindo a sua finalidade
de fazer estradas, pontes, de recuperar as nossas rodovias, que estão totalmente sucateadas, como V. Exª
disse aqui. É verdade, nossas rodovias – a sua maioria
absoluta – estão totalmente deterioradas – e vejo isso
porque estou trafegando quase que semanalmente por
algumas rodovias estaduais. De maneira que, V. Exª
tem toda a razão quando cobra onde está o dinheiro do
Fethab. Toda a sociedade mato-grossense quer saber
para aonde está indo o dinheiro do Fethab. Parte, nós
sabemos, está sendo aplicada nas obras da Copa do
Mundo, na grande Cuiabá. Entretanto, a sobra é razoável, mas não se vê. Infelizmente, o que se vê são
reclamações de produtores, da população, porque,
lamentavelmente, as rodovias estão intrafegáveis. De
maneira que V. Exª, quando vem à tribuna desta Casa
cobrar do Governo do Estado uma transparência para
esses recursos, tem toda a razão, tem meu apoio e,
certamente, o apoio de todo o povo mato-grossense,
sobretudo daqueles que pagam esse imposto para o
Governo estadual e que não veem a sua aplicação.
Muito obrigado. Parabéns, Senador Pedro Taques!
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) –
Senador Jayme Campos, muito obrigado por sua colaboração.
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A sobra é de R$1,8 bilhão. Parece aquela música que se canta: “O gato comeu, o gato comeu...” Nós
precisamos saber onde foi parar o dinheiro.
Muito bem, se hipoteticamente, dividirmos esse
valor para as duas áreas de finalidade do Fundo, teríamos R$900 milhões de investimentos para a construção e recuperação de estradas – R$900 milhões. Mais
R$900 milhões para construção de casas populares.
Isso sem contar com os empréstimos já autorizados
de mais R$2 bilhões que o Governo deverá executar
no programa chamado MT Integrado. Mais R$2 bilhões
na reestruturação e manutenção de rodovias e revitalização de pontes de madeira.
Aí eu pergunto, Senadores: por que o cidadão
de Mato Grosso continua reclamando da situação das
várias MTs do nosso Estado?
Pois bem.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Com
incremento de R$900 milhões seria possível recuperar
cerca de 1.800km de asfalto, por meio de parcerias
com prefeituras e produtores. O valor por quilômetro,
conforme tabela do DNIT, é de R$500 mil.
Já com os outros R$900 milhões, o Estado teria
como construir pelo menos 15 mil casas populares,
utilizando como valor base R$60 mil, conforme tabela
do Ministério das Cidades; moradia que poderia ser
entregue de forma gratuita ao cidadão que não tem
condições de ter essa casa própria.
Mas o que vemos atualmente é o total descaso
com as estradas mato-grossenses. Em outra oportunidade, já subi a esta tribuna para relatar que, no período das chuvas, aquelas que já eram precárias ficam
intransitáveis, totalmente intransitáveis.
Apesar dos indicadores econômicos serem positivos e animadores para o nosso Estado, a infraestrutura…
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – …
de transportes se encontra abandonada e carece de
investimentos e melhorias.
E a pergunta que se faz é: cadê o dinheiro?
A situação é de calamidade. Aliás, é comum Municípios mato-grossenses declararem estado de emergência pela precariedade das estradas.
Produtores rurais também sofrem enormes prejuízos com perda de grãos e transporte de safras e
animais inviabilizados.
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Agora, Senador Jayme, antes de chegar à tribuna, conversei com o Vice-Prefeito de Sorriso, Xuxu Dal
Molin, amigo de V. Exª, a respeito do Fethab.
É por isso que eu digo, Srs. Deputados do Estado de Mato Grosso, Deputados Estaduais: os governos passam, mas o Estado fica. O que fica é o nosso
Estado e a nossa gente. O que fica é o cidadão sem
estradas e sem moradias e sem dignidade.
O controle político dos atos praticados pelo Governo é talvez uma das principais contribuições do
Legislativo.
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – Sr.
Presidente, V. Exª tem um coração “chagoso”, eu peço
mais dois minutos e já encerro. Coração “chagoso” é
um coração grande. Muito obrigado.
O controle político dos atos praticados pelo Governo é talvez uma das principais contribuições do
Legislativo ao processo político.
A fiscalização político-administrativa permite que
possamos questionar os atos do Executivo, a fim de
analisar a gestão da coisa pública e, de forma consequente, tomar as medidas necessárias.
O poder de investigar é inerente às práticas do
Poder Legislativo, bem como elaborar leis. Nesse contexto, as Comissões Parlamentares de Inquérito são
fundamentais para o exercício das atividades de fiscalização e investigação, no Poder Legislativo do Brasil.
Eu lhes peço que assinem o requerimento que
já existe na Assembleia Legislativa do Estado do Mato
Grosso, para a criação da chamada CPI do Fethab.
Em 27 de dezembro, Senador Jayme Campos,...
(Interrupção do som.)
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO TAQUES (Bloco/PDT – MT) – ...de
2012, por exemplo, foi publicada a Lei nº 9.859, que
regulamentou a possibilidade do uso de verbas do Fethab para o pagamento de pessoal, encargos sociais
e demais despesas de custeio – como V. Exª fez referência –; aqui, estamos permitindo mais um desvio de
finalidade dos recursos.
Então, onde está o dinheiro? Será que o gato
comeu o dinheiro, Senador Jayme Campos?
Governador do Estado do Mato Grosso, o senhor
precisa prestar contas à sociedade a respeito desses
valores. Mato Grosso merece respeito.
Em nome da transparência e responsabilidade
dos gestores públicos sobre a aplicação do nosso dinheiro, eu apoio, lá no Estado, a criação da CPI do Fethab. Precisamos saber, sim, onde foi parar o dinheiro.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pela parcimônia
com o tempo.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Senador Jayme Campos, gostaria de convidar
V. Exª para assumir a Presidência. Vou preparar o meu
pronunciamento da tarde de hoje, e V. Exª faz parte
da Mesa Diretora, competente Senador da República,
Líder no seu Estado.
O próximo orador é o Senador Benedito de Lira.
V. Exª vai usar da palavra por 10 minutos, mais a tolerância já do Senador Jayme Campos.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Pois não, Senador.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Queria pedir a minha
inscrição como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Mário Couto. Bloco/PSDB
– PA) – Inscrição como Líder, agora, só após a Ordem
do Dia.
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago na
tarde de hoje um tema já recorrente nesta Casa. Há
algum tempo, diversos Senadores e, particularmente,
o Senador que ocupa a tribuna... E eu queria chamar
a atenção dos telespectadores da TV Senado, dos
ouvintes da Rádio Senado, para esta manifestação,
que é da maior importância, não particularmente para
meu querido Estado de Alagoas, mas para o Nordeste
e para o Brasil.
Venho, Sr. Presidente, na esteira das ações que
estão sendo praticadas pela Presidenta Dilma. Hoje ela
fez o lançamento do Programa Safra 2013/2014 que
irá atender não apenas a agricultura familiar, mas as
agriculturas de médio e grande porte. O recurso será
da ordem de R$136 bilhões para atender às demandas
dos produtores agrícolas do meu País. Por quê? Porque, nesse último PIB, apenas o agronegócio nacional
teve resultado positivo, Sr. Presidente, crescendo cerca de 17%. Isso encorajou, nobre Senador Armando
Monteiro, a Presidenta Dilma antecipar o anúncio do
Programa Safra 2013/2014, inclusive com suspensão
das ações que estão sendo executadas contra os pequenos e médios produtores de meu País. Uma ação
emergente, uma ação imediata para atender também
ao Semiárido, àqueles que estão sendo prejudicados
pela grande estiagem.
Então, Sr. Presidente, aproveitando esse elenco de ações que a Presidenta está anunciando em
benefício dos segmentos produtivos do Brasil e que,
no próximo dia 06, lançará o Seguro Safra 2013/2014

33156 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para a agricultura familiar, eu queria trazer um tema na
tarde de hoje, Sr. Presidente, que é exatamente aquilo
que já temos tratado aqui, não só de Alagoas, como o
Estado mais pobre do Brasil, como do mais rico, que
é São Paulo. Falo sobre a dívida dos Estados.
Não faz muito tempo, em uma reunião com Governadores do Nordeste e, praticamente, todos os Governadores dos demais Estados da Federação, eles
tiveram o aceno da Presidenta Dilma de que haveria
a possibilidade de rever, não o perdão da dívida, mas
um indexador diferente daquele que fora contratado
em 1997.
Meu pequenino Estado de Alagoas, em 1997,
tinha uma dívida consolidada da ordem de R$2,6 bilhões. Hoje, Sr. Presidente, esta dívida subiu para praticamente R$8 bilhões. Como se paga? Como é que
o Estado que tem os piores índices sociais do Brasil,
que não tem condições de ter recursos para fazer sua
infraestrutura, para melhorar a qualidade da educação,
da saúde, da segurança pública, pode pagar uma dívida desse tamanho?
É uma teimosia ímpar da área econômica e do
Ministério da Fazenda, Sr. Presidente, que já deveria
ter levado estudos para a Presidenta, porque a gente
nota que ela tem boa vontade na solução dos mais
graves problemas que afligem a sociedade brasileira.
Porque quem sofre com isso não é o Estado, quem
sofre é a população.
Chamo as dívidas de impagáveis, Sr. Presidente,
sem medo de errar ou de cometer uma impropriedade, pois todos nós, Senadores e Senadoras, que aqui
representamos os entes federados, sabemos como é
difícil, delicada e até mesmo insustentável a situação
financeira dos Estados brasileiros.
É preciso afirmar, de antemão, que a dívida pública, por si só, não deveria ser algo ruim, pernicioso.
Pelo contrário, a dívida pública bem estruturada é um
instrumento importantíssimo de financiamento tanto da
União quanto dos Estados e Municípios. É por meio
do endividamento que se conseguem recursos para
os grandes investimentos, para as grandes iniciativas
em prol da população.
Mas a dívida precisa ser bem estruturada, como
acabo de afirmar. Não pode sufocar as finanças dos
entes públicos, para não se transformar em um fardo
pesado, incapaz de ser carregado. Até mesmo porque
esse fardo não é suportado apenas pelo administrador,
mas também, e principalmente, pela população, que
se vê privada dos investimentos públicos nas áreas
mais essenciais.
Infelizmente, é isso o que tem acontecido na
imensa maioria dos Estados brasileiros, o que nos
obriga, primeiro, a denunciar o problema e, logo após,
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a propor alguma maneira de solucioná-lo ou, pelo menos, equacioná-lo.
A dívida dos Estados com a União se tornou impagável depois das renegociações feitas na esteira da
Lei nº 9.496, de 1997, que estabeleceu critérios para
o refinanciamento da dívida.
O calcanhar de Aquiles, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, da renegociação foi o estabelecimento
do IGP-DI como índice de correção do saldo devedor,
além de uma taxa de juros anual fixa.
O problema é que o IGP-DI, desde a renegociação das dívidas, vem sendo muito maior do que o
IPCA, índice por meio do qual o Governo mede a inflação no Brasil.
Não poderia deixar de me referir ao caso do meu
querido pequeno Estado de Alagoas como exemplo da
situação periclitante enfrentada pelos Estados brasileiros.
Segundo dados do Tesouro Nacional, a dívida
consolidada líquida de Alagoas, em 31 de dezembro
de 2000, era de pouco mais de R$2,6 bilhões. Em 31
de agosto de 2012, ou seja, quase 12 anos depois, a
dívida saltou para R$7,2 bilhões. Um incremento de
nada menos do que 168%!
Entre os Estados nordestinos, que também enfrentam enormes dificuldades, Alagoas só deve menos do que a Bahia, o maior Estado do Nordeste, em
área territorial e a principal economia da nossa região.
Além da fixação do IGP-DI como indexador das
dívidas renegociadas junto ao Governo Federal, outro absurdo que atinge Alagoas na jugular é a taxa de
juros anual paga pelo meu Estado, Sr. Presidente, da
ordem de 7,5%!
Não é justo que um dos menores Estados do
Brasil pague 7,5% de juros e comprometa 15% de
sua receita para pagamento do serviço da dívida, enquanto São Paulo, o Estado mais rico da Federação,
pague juros de 6% e comprometa 13% de sua receita.
Para mim, a situação de Alagoas, comparativamente a diversos outros Estados brasileiros, é a prova
cabal do profundo desrespeito ao Pacto Federativo verificado na assinatura de contratos de refinanciamento da dívida entre Estados e União, ocorridos após a
Lei nº 9.496.
São R$50 milhões por mês que saem de Alagoas
direto para os cofres da União. O que representa isso
para a União? Quase absolutamente nada. Mas representa uma sangria considerável, miserável, que traz a
indigência para o Estado de Alagoas. Com o pagamento
de juros nesse patamar, não é possível fazer investimentos no Estado em áreas prioritárias como saúde,
educação, segurança e desenvolvimento econômico.
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Agora, imaginem se pudéssemos repactuar e
reservar metade do que é pago em juros para aplicação nas áreas social e de infraestrutura? Seriam R$25
milhões todos os meses em investimentos no Estado.
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Ora, Sr. Presidente, ao propor a repactuação, o Governo Federal reconheceu o problema do endividamento
de todos os Estados. Como, então, a renegociação
das dívidas foi feita por meio de contratos individuais,
utilizando taxas de juros e índice de comprometimento de receita que oneram ainda mais os Estados mais
pobres. Isso é inaceitável!
Srªs e Srs. Senadores, precisamos agir agora para
mudar essa realidade antes que nossos Estados parem de funcionar para pagar dívidas, comprometendo
mais ainda a qualidade dos serviços públicos prestados à população. Felizmente, a Comissão de Assuntos Econômicos tem-se debruçado sobre o tema. No
último dia 25 de março, a questão do endividamento
foi debatida em audiência pública, e o Senador Luiz
Henrique, nomeado Relator de diversas proposições
legislativas que...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
adentram o assunto dívida dos Estados – as propostas são (Fora do microfone.) variadas e contemplam a
mudança do indexador do IGPI-DI para o IPCA, bem
como taxas anuais de juros menores –, entre outras
ideias que merecem ser debatidas.
Seja qual for a decisão do Congresso Nacional
sobre o tema, Sr. Presidente, gostaria de defender veementemente a adoção de critérios diferenciados que
levem em conta uma carga menor de juros de comprometimento da receita dos Estados mais pobres da Federação. Há décadas se debate neste País a questão
da desigualdade regional e da necessidade de combatê-la. Eis, diante de nós, a possibilidade de sair do
discurso e caminhar para a prática, fazendo com que
os Estados que podem mais paguem um pouco mais,
e fazendo com que os Estados mais pobres tenham
uma carga menor sobre os ombros de sua população.
É a proposta que gostaria de trazer ao debate...
(Soa a campainha.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
nesta Casa, convidando não só o eminente Senador
Luiz Henrique a analisá-la com atenção, mas também
todos os Parlamentares do Norte e do Nordeste, regiões historicamente menos abastadas, a defendê-la
com afinco. Temos de resolver, Sr. Presidente, definitivamente, a questão do endividamentos dos Estados.
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Mas não é só por isso. Podemos e devemos aproveitar
esta oportunidade para golpear com força e com vontade a desigualdade regional que persegue o Brasil
desde o seu descobrimento.
Por isso, Sr. Presidente, esse tema deve ser objeto de tratativa do Congresso Nacional não apenas
para fazer discursos, como nós temos feito aqui frequentemente, mas para encontrarmos o caminho da
prática e encontrarmos a solução. Porque é inaceitável e inadmissível, Sr. Presidente, que o meu Estado,
por exemplo, nobre Senador Casildo Maldaner, que o
meu Estado...
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) – ...
de Alagoas, Estado mais pobre da Federação, detentor
dos piores índices sociais (Fora do microfone.), tenha
que sangrar mensalmente no seu orçamento para não
atender à educação, à saúde e à segurança pública de
Alagoas, para não fazerem a infraestrutura. São sangrados R$50 milhões! Para quê? Para pagar juros da
dívida. Então, eu pergunto: o Governo Federal, a União
é parceira dos Estados ou é um agiota profissional?
Pior do que agiota, porque esse juro não existe. Isso
é uma coisa absurda, não abate o principal e, sim, todos os meses. O que representa isso, nobre Senador
Campos? O meu Estado de Alagoas paga R$600 milhões ao Governo Federal, à União. E o que nós faríamos com R$600 milhões? Muita coisa, Sr. Presidente.
Nós trataríamos das escolas, da saúde, da educação,
da segurança, da infraestrutura, da tranquilidade e do
bem-estar da população do meu Estado.
(Interrupção do som.)
O SR. BENEDITO DE LIRA (Bloco/PP – AL) –
Presidenta Dilma, V. Exª tem esse compromisso (Fora
do microfone.) de resgatar a dignidade dos Estados
brasileiros. Ninguém está pedindo perdão de dívida, nós
estamos pedindo que haja um novo indexador, que o
Ministro Mantega tenha sensibilidade para tratar desse
assunto, não apenas chamando governadores, fazendo
reuniões e solução zero. É preciso que a prática funcione, é preciso que a gente também converse menos
e aja mais, esta Casa, que tem a responsabilidade de
fazer com que as coisas possam acontecer no Brasil
para atender aos Estados da Federação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpe-me o
desabafo.
Durante o discurso do Sr. Benedito de Lira, o
Sr. Mário Couto deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jayme Campos,
Suplente de Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Cumprimento o ilustre Senador Benedito
Lira pelo belo pronunciamento, que tocou em vários
assuntos. Cumprimento V. Exª.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Sr.
Presidente, Jayme Campos.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
acabei de sair da Presidência e perguntei à secretária
se haveria Ordem do Dia, porque eu queria anunciar.
Infelizmente, ela ainda não tinha uma resposta para
me dar. Já são 17h11. Pergunto a V. Exª, pois parece-me que não há acordo de lideranças para se votar
nada hoje: nós não poderíamos abrir e encerrar a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Conforme informação da nossa Secretária-Geral, Drª Cláudia Lyra, o Presidente Renan está
chegando e abrirá a Ordem do Dia. Aguarde, por favor,
Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Obrigado, Sr. Presidente, vamos aguardar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, o nosso líder, Senador
José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria de comunicar à Casa que recebemos a honrosa
visita de uma delegação oficial de Deputados membros
da Comissão de Assuntos Exteriores do Reino da Espanha. Aqui presentes: Deputado Josep Antoni Duran I
LLeida, da UDC; Deputado Guillermo Mariscal Anaya,
Líder do PP; Deputado Francisco González Cabana,
Líder do PSOE; Deputado Joan Josep Nuet I Pujals,
Líder do EUiA; e o Sr. Ignacio Gutierrez Cassillas, que
é advogado e que os acompanha. Da mesma forma,
encontram-se presentes em plenário, acompanhando
a delegação de parlamentares espanhóis, o Sr. Embaixador Manuel de la Câmara Hermoso, a Ministra-Conselheira Mercedes Alonso e a Conselheira Amaya
Fuentes Milani.
Eu gostaria de, em nome do nosso Partido e da
Casa, dar as boas-vindas à S. Exªs que nos visitam
e fizeram questão de conhecer o plenário do Senado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Mesa registra, com muito prazer. Queremos agradecer a visita e dizer que o Congresso brasileiro, sobretudo o Senado, sente-se honrado com a
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presença de V. Exªs que nos visitam na tarde de hoje.
Sejam bem-vindos!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Perdão, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Nossos parlamentares amigos da Espanha, o chefe da delegação e outros são de Barcelona, que acabam de bem receber o
extraordinário Neymar, que vai jogar ao lado de Messi.
Então, esperamos que a amizade Brasil-Espanha possa ser fortalecida por esta interação com um
dos nossos maiores jogadores de futebol, interagindo
agora com o Barcelona, Real Madrid e todos os times
espanhóis. Bienvenidos! (Palmas.)
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS) – Caro
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Pela ordem, Senadora Ana Amélia.
V. Exª tem a palavra.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco/PP – RS. Pela ordem.
Sem revisão da oradora.) – É que talvez tão importante
quanto a presença de uma estrela do futebol brasileiro
no território espanhol, em Barcelona especialmente,
uma cidade muito bonita, com time tão forte e expressivo, um dos melhores do mundo, é a boa notícia econômica, com repercussão social na Espanha, de que
o desemprego caiu e foram criados milhares de novos
empregos. Talvez essa seja a grande notícia para os
parlamentares da Espanha, no momento de dificuldades que a Europa vive, e que me alegrou também,
quando vi o noticiário de manhã, porque gosto muito,
não só da Catalunha, mas de toda a Espanha. Então,
bem-vindos os senhores parlamentares, nossos colegas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) –
ORDEM DO DIA
Quero indagar às Srªs e aos Srs. Senadores,
às nossas Lideranças partidárias, se há acordo para
a votação das matérias que se encontram à Mesa,
sobretudo das autoridades, que se encontram aqui.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Sr.
Presidente, há um entendimento entre Governo e Oposição de que as matérias que estão tramitando não se
impõem pela urgência, e eu não diria que o quórum
de hoje esteja perfeitamente qualificado para que pudéssemos fazer votação de autoridades.
Há o entendimento entre Governo e Oposição
de prorrogarmos para a sessão de amanhã a Ordem
do Dia que estaria prevista para hoje.
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O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Como não há acordo entre as Lideranças partidárias, declaro encerrada a Ordem do Dia.
São as seguintes as matérias não apreciadas
e transferidas para a próxima sessão deliberativa ordinária:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara 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.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
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.
3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quarta 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.
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Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
4
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)
Terceira 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.
5
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)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário
o Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal
da 6º Região, com sede em Belém e jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão
e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 - CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
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6
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)
Terceira 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.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 123, DE 2011
Segunda sessão de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 123, de 2011 (nº 98/2007, na Câmara dos
Deputados, tendo como primeiro signatário o
Deputado Otavio Leite), que acrescenta a alínea “e” ao inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal, instituindo imunidade tributária sobre
os fonogramas e videofonogramas musicais
produzidos no Brasil contendo obras musicais
ou literomusicais de autores brasileiros e/ou
obras em geral interpretadas por artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
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 signatá-
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rio 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.
9
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
10
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 - Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
11
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 561, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(manutenção do contrato de trabalho em caso
que especifica).
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Voltamos à lista de inscrição.
Na lista de inscrição temos aqui...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – ... pela Liderança, o Senador Mário Couto.
V. Exª, pela Liderança da Maioria, está com a palavra o Senador Mário Couto, que representa o Estado
do Pará nesta Casa.
Após o Senador Mário Couto, ouviremos a palavra do Senador Casildo Maldaner, que está na ordem
de inscrição.
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Pela liderança fala Mário Couto e, na ordem de
inscrição, Senador Casildo Maldaner.
Com a palavra, o Senador Mário Couto.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, preocupa-me, e tenho certeza de que
ao Brasil também, o que se chama de inflação.
O Governo da Presidenta Dilma, há muito, esconde a real inflação brasileira. O brasileiro, principalmente
as donas de casa, aquelas que vão ao supermercado
fazer a compra mensal, ou a compra semanal, ou a
compra diária, há muito tempo sabe que o preço sobe
mais do que aquilo que é anunciado pelo Governo Federal. Assim como o Governo Federal esconde a avaliação do seu próprio governo; assim como o Governo Federal esconde os principais gastos do Governo.
Hoje, não se tem acesso – e é proibido – aos gastos
que a Presidenta da República faz nas suas viagens.
Aonde nós chegamos, Brasil? Para onde estamos
caminhando, Brasil? O que se pode fazer, meu querido povo do Estado do Pará, que eu represento, com
muita honra, neste Senado, Pará de Nossa Senhora
de Nazaré, a minha Padroeira? Chegamos a patamares insuportáveis.
A imprensa do Brasil começa a divulgar a realidade por que passa o País. Um País em que não se
pode andar nas ruas porque a violência impera. Jovens
que, pela força da lei, matam aos dezesseis, aos quinze, aos catorze anos de idade.
A corrupção neste País é generalizada. A corrupção tomou conta de norte a sul deste País.
A saúde mata. As estradas matam. O Governo
esconde a estatística das mortes. O Governo não diz
quantos brasileiros tombam, por dia, nas estradas federais.
O Governo brasileiro esconde as filas dos hospitais. Estamos passando, agora, a era da gripe A,
e o Governo cruza os braços. O Governo não toma
nenhuma atitude, e o País começa a perder os seus
filhos, de norte a sul. Só no meu Estado, já tombaram
dezenas e dezenas de paraenses afetados pela gripe A.
Brasileiros, a inflação chegou, infelizmente.
Há quanto tempo combatemos a inflação neste
País! Lutamos. Passaram vários governos, e ela teve
decretada a sua morte no governo Fernando Henrique
Cardoso. Volta agora no governo da Dilma. As revistas
nacionais – pego a Época, uma das revistas mais lidas
neste País, e vem a sua capa mostrando o orçamento familiar – capa, Brasil, capa da revista: “Orçamento familiar. Restaurante: tem ouro na comida?” Quem
da classe média consegue ainda levar a sua família a
um restaurante? Quem? Me diga! “Hospital: pela hora
da morte; carro: melhor ir de ônibus; escola: a públi-
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ca não melhorou? Viagem: vamos deixar pra depois;
empregada: ainda existe? Total – O salário acabou
antes do mês.”
Este é o País de hoje. Este é o País do PT. Este
é o País dos mensaleiros. Este é o País que esconde
dinheiro na cueca. Este é o País da impunidade. Este
é o País que nem mensaleiros vão presos. Este é o
País que a Presidenta não deixa nenhum membro importante do seu Partido ir para cadeia.
Este é o País que criou isto aqui que eu tenho
na mão, meu caro Pedro Simon. Chama-se farinha de
mandioca. Minha querida Senadora, meu querido Aloysio, parece ouro. Parece ouro, mas não é. É farinha de
mandioca, comida que não pode faltar na mesa dos
paraenses. E me perguntou o Senador: “Mas eles não
comem arroz?” Comem!
Mas eles não comem feijão? Comem. Mas não
pode faltar a farinha, senão eles não comem.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB – SP)
– Paulista também gosta. Paulista também gosta de farinha de mandioca. E é caro lá também. Está tão caro...
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Mas
não é como o paraense.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco/PSDB –
SP) – Talvez não.
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) – Paraense só come com a farinha. É o açaí, é o feijão, é
o peixe com a farinha.
Senador Pedro Simon, há seis meses, o quilo desta farinha custava R$2,80. Seis meses atrás! Eu comprei hoje no supermercado. Era R$2,80 há seis meses.
Eu resolvi fazer este pronunciamento porque vinha para Brasília e eu não posso viver sem isto aqui.
Eu só como com farinha, Senador. Eu sou caboclo lá
do Marajó. Nasci no Marajó, me criei no Marajó. Qualquer comida que tenha na minha mesa tem que ter a
farinha, senão eu não consigo comer direito. Eu entrei
no supermercado para comprar um quilo de farinha e
eu me lembrei de que, há seis meses, Requião, custava R$2,80 o quilo da farinha. Impressionante, Requião.
Custa R$14,00 hoje. Impressionante. Está aqui o preço.
Fiz questão de trazer o saquinho com o preço: R$13,69.
Eu fiquei impressionado. Aí eu decidi, na viagem que
eu fazia para cá...
Eu ia falar sobre corrupção hoje. Eu ia mostrar
até um filme de corrupção hoje aqui. Aí eu disse: Mãe
do céu, Virgem de Nazaré, eu tenho que falar sobre a
inflação brasileira. Não posso deixar de falar.
Como, Senadora Lúcia Vânia, a classe média
pode viver com o salário que ganha hoje? É falso.
É falsa, Senadora, essa ideia de que o Bolsa
Família colabora com os brasileiros. É falsa. Nunca,
nunca seremos contra o Bolsa Família, porque fomos
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nós que o criamos, foi Fernando Henrique que o criou.
Mas, agora, não há saúde, agora não há educação.
Agora há violência, agora há inflação. E essa inflação
é o câncer mais poderoso do dinheiro da família brasileira. Lutamos, mas lutamos muito contra esse câncer, lutamos décadas, décadas e décadas. Avisamos
aqui. Este Senador subiu por várias vezes a esta tribuna e falei ao povo brasileiro: a inflação está voltando.
Alertei várias vezes – e ela chegou –, assim como eu
alerto sempre.
Tudo o que falo aqui, Pedro, tem acontecido. Tudo
o que eu falo aqui tem acontecido. É só olhar as notas
taquigráficas deste Senado. Eu falei que nós estamos
numa ditadura política. O Governo, hoje, manda na Câmara e manda neste Senado. Faz o que quer. Aprova
o que quer. Onde? Como? Em que País?
A Presidenta da República faz despesas e ninguém pode fiscalizar.
Presidente, a Presidenta Dilma pode viajar para
onde ela quiser, e V. Exª, como Senador, não pode saber
quanto ela gastou. É mais uma inovação. O que é isso,
Presidente? O que se chama isso? Que palavra nós
damos para isso? Quando o Senado Federal, quando
o Congresso Nacional, Pedro, querido Pedro – sou teu
fã há muito tempo –, como, Pedro, nós não podemos
ter acesso às despesas que a Presidenta faz nas suas
viagens? Como se chama isso, Pedro Simon?
Ditadura. Pedro, ditadura!
Que direito, que direito tem ela de esconder os
seus gastos quando sai do País? Já queriam esconder
os gastos da Copa do Mundo. Fizeram sem licitação.
Isso é um absurdo, Pedro! Para onde nós estamos caminhando, meu lutador, meu incansável lutador pela
glória deste País? Eu sei o quanto lutaste por este
País; quantos lutaram aqui por este País!
Nós estamos chegando a um funil, Pedro. Eu não
estou exagerando nada. Eu não estou fazendo oposição irresponsável. Eu não estou fazendo uma oposição
antiética. É a minha preocupação com a minha Pátria.
No meu Estado, Pedro, temos o açaí, o tão gostoso açaí, o tão procurado açaí. Hoje, Pedro, é impossível
um pobre comprar um quilo de farinha, um litro de açaí
e três ovos para almoçar. É assim que o paraense pobre faz: ele vai ao quintal, junta três ovos no galinheiro
ou no mato, de pato ou de galinha. Ele pega (...) pegava, quando era barato, a farinha de mandioca, ia à
esquina e comprava. Existem três tipos de açaí: o fino,
o médio e o grosso. Ele comprava geralmente o fino.
Sabe quanto custa o litro do açaí fino hoje? R$12,00!
Quanto custa um ovo, um ovo no supermercado, minha
querida Senadora? Um ovo, quanto custa?
Aí a Presidenta diz que acabou com a miséria
no Brasil!
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Presidenta, saia um pouco do seu gabinete, Presidenta. Mas não vá fazer política no Rio Grande do
Norte. Olhe outros Estados do Brasil.
Vossa Excelência está desesperada com a queda
que Vossa Excelência teve agora. Não foi a queda no
corredor da sua casa, não, foi a queda na sua popularidade, Presidenta! Aliás, essa queda demorou muito.
O País está à beira do abismo, Presidenta, na
economia e em tudo, Presidenta! Vocês levaram o País
para a anarquia.
O PT implantou a roubalheira no País. Todos os
governos tiveram corrupção, todos, sem exceção de
nenhum. Mas, no do PT, os caras estavam ansiosos
para roubar.
Presidenta, agora não tem jeito. Não tem jeito,
Presidenta. Vocês se esqueceram de fazer a infraestrutura do País e não vão conseguir fazê-la em um ano.
Podem chamar quem quiser. Podem chamar qualquer
economista do mundo, que agora ele não dá jeito em
conter essa inflação, Presidenta.
Vocês se esqueceram da saúde, da educação,
das estradas, as assassinas estradas brasileiras.
Pegue, Presidenta, pegue: quantos brasileiros
morrem de acidentes nas estradas federais? Pegue,
Presidenta! Olhe! Olhe quantos brasileiros morrem!
Não tem uma, Presidenta! Eu tentei achar uma, não
achei uma que se diga: está boa! Nenhuma estrada
brasileira federal tem condição de tráfego.
Como é que a senhora quer acabar com a inflação,
Presidenta? Não tem mais jeito! Não tem mais jeito!
Paraense, eu fui comprar, ó! Para comer hoje à
noite, paraense. Eu tinha os R$14,00 no bolso, porque
eu ganho bem como Senador da República. Mas eu
tenho certeza de que muita gente na minha terra, lá
no meu querido Marajó (...)
(Interrupção do som.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA. Fora
do microfone.) – (...) lá no meu querido Marajó, lá no
interior, não teria condições de comprar um quilo de
farinha por R$14,00.
Agripino, é isso que está desequilibrando a Presidente do Brasil. Por isso ela está fazendo a campanha
antes do tempo.
(Soa a campainha.)
O SR. MÁRIO COUTO (Bloco/PSDB – PA) –
Quando o trem desce, não há como segurá-lo, Agripino.
E o trem está descendo para o bem do nosso Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Em sessão anterior, foi lido o Requerimento nº
261, de 2013, dos Senadores Renan Calheiros, Inácio
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Arruda e outros Senadores, solicitando a realização de
Sessão Especial destinada a comemorar os 250 anos
de nascimento de José Bonifácio de Andrada e Silva,
patriarca da Independência do Brasil, a realizar-se no
dia 13 de junho.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Sessão será realizada às 17 horas, excepcionalmente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Há sobre a mesa o Requerimento nº 559, de
2013, do Senador Roberto Requião, por meio do qual
solicita, com fundamento no art. 40 do Regimento Interno, licença dos trabalhos da Casa, no período de 16 a
22 de junho, de 2013, para participar do XIV Encontro
Internacional Virtual Educa, em Medellín, Colômbia.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – A Presidência designa o Senador Wellington
Dias para integrar, como suplente, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do Ofício nº 88, de 2013, na Liderança do Bloco de Apoio
ao Governo.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 88/2013-GLDBAG
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Wellington Dias como membro suplente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania-CCJ, em vaga destinada
ao Bloco de Apoio ao Governo. – Senador Wellington
Dias, Líder do PT e do Bloco de Apoio ao Governo.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Um momento e concederei a palavra a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – O Senador Renan Calheiros apresentou
o Requerimento nº 558, de 2013, por meio do qual
solicita, nos termos do art. 40 do Regimento Interno,
licença para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 05 a 11 de junho de 2013, para representar o Senado Federal, na condição de Presidente, em
visita oficial a Portugal.
Em votação o Requerimento nº 558, de 2013.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI) – Sr.
Presidente, (...)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Pela ordem, Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, estou inscrito como Líder e queria autorizar o Senador
Eduardo Suplicy a falar pela Liderança do Partido dos
Trabalhadores.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – V. Exª será atendido, na forma regimental.
Pela ordem de inscrição, tem a palavra o Senador Pedro Simon.
V. Exª dispõe de 20 minutos para fazer uso da
palavra.
Após V. Exª, falará o Senador José Agripino, como
Líder do DEM.
Tem a palavra o senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, vim a esta
tribuna, muito tempo atrás, com grande euforia, trazer
a notícia de uma reunião com o Ministro Jorge Hage,
em que o Ministro me disse que ele estava estudando,
que o governo praticamente tinha terminado o estudo,
que ele estava na mão da Presidência da República e
que um processo ficha limpa seria adotado pelo Governo Federal.
Fiquei emocionado ao transmitir desta tribuna
a notícia dessa grande decisão. O Congresso estava
em véspera de aprovar, como aprovou, o Projeto de
Ficha Limpa.
A essa altura, esse projeto já foi aprovado em
vários Estados e até em vários Municípios do nosso
País. Foi uma conquista de todo o povo brasileiro essa
decisão de que, condenado em segunda instância, o
cidadão fica afastado da vida pública. Ele pode voltar
a concorrer limpando sua ficha na Justiça Eleitoral.
Faz tempo que fiz esse pronunciamento. Aliás,
fiz e repeti, porque o ilustre Ministro Jorge Hage, mais
uma vez, inclusive, reuniu a imprensa, para dar a sua
explicação: o Poder Executivo vai adotar um projeto estabelecendo as determinantes para que alguém possa
ser convocado para exercer cargo no Poder Executivo.
Eu não sei o que houve, mas o projeto não veio.
A lei não foi apresentada. Podia ser por decreto; decreto também não apareceu. Sinceramente, não sei o
que aconteceu.
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Volto a repetir: a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, já tem; Corumbá e Dourados, em Mato Grosso
do Sul, também já têm; Severínia e Castilho, em São
Paulo, também já têm; Natal, capital do Rio Grande do
Norte, também já tem; Xanxerê, lá no interior de Santa
Catarina, também já tem. E, por parte do Governo Federal, absolutamente nada. Ceará, Maranhão, Bahia
e outros Estados, projetos semelhantes estão sendo
analisados.
A ficha limpa já é realidade no Governo de São
Paulo, já é realidade no Governo do Paraná, de Rondônia e do Piauí.
Percebemos, com essas iniciativas surgindo por
todo o País, que ficha limpa é um pressuposto necessário para participar democraticamente da vida eleitoral do País.
Cansado de esperar pelo Executivo – não sei
qual a decisão, o pensamento da Presidente; não ouvi
falar de que ela não tenha aceitado e tenha arquivado,
mas também não ouvi falar de alguma palavra positiva e incentivadora por parte de Sua Excelência –, por
isso, decidi entrar com o projeto de lei que entrei hoje,
no Senado Federal, para que os ditames da ficha limpa se tornem um argumento regular, ordinário para o
exercício da vida pública.
Eu tenho a convicção de que esta Casa vai votar, e
eu tenho a convicção de que a Presidente não vai vetar.
Reparem um número: 25.275 cargos a serem
afetados diretamente no Executivo: Presidência da
República, ministérios, autarquias, fundações, estatais
e agências reguladoras. Esses dados eu retirei da Portaria 1.992, de 30 de novembro de 2012 – Ministério
do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Eu vi outro dia, Sr. Presidente, quando perdeu a
eleição o Presidente da França que buscava a reeleição,
e quando voltava ao poder o Partido Socialista – mudança de 180 graus no comando, na ideia, na fórmula
de governar –, era impressionantemente pequeno o
número de cargos disponíveis para serem demitidos e
escolhidos pelo novo Presidente do Partido Socialista.
Na França – como, diga-se de passagem, na
maioria dos países racionalmente organizados –, não
é essa bobeira geral: muda de partido, cai uma máquina governamental de milhares de cargos, e entram
milhares de cargos, muitos dos quais não sabem, não
entendem e não conhecem nada do que vão encontrar.
Nesses países, o que muda é o comando, é o diretor-geral, são os diretores. Quem muda é o cargo que
tem a responsabilidade, que dirige, que orienta, que
determina, mas não a burocracia geral.
No Brasil, muda tudo. Só na cúpula lá em cima,
25.275 cargos, uma lei lá atrás – não sei hoje quantos
cargos a mais para o Presidente nomear.
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A história tem nos mostrado que, muitas vezes, o
Presidente, o Governador do Estado termina nomeando
pessoas que lhes são levadas por alguém de partido
aliado ou coisa parecida sobre as quais ele, Presidente,
ou ele, Governador, tem um conhecimento superficial.
Nomeados, aparece a biografia, os erros, as condenações, os equívocos, fatos que determinam que alguém
não tinha nenhuma condição de ocupar aquela posição.
Muitas vezes, o governante, o presidente, o governador
têm autoridade, têm credibilidade, têm seriedade e têm
coragem de demitir imediatamente; outras vezes, isso
não acontece. E vão levando, vão levando.
Por isso, Sr. Presidente, este projeto, Creio que
passará pela Casa! Apesar de o Ministro e mais de
uma vez chefe da Controladoria-Geral da União Jorge
Hage ter se manifestado favoravelmente, dando o texto
do projeto – que o Correio Braziliense publicou na íntegra –, dizendo que logo, logo, ele sairia, a Presidente,
de acordo com o seu estilo, não respondeu nem “a”,
nem “b”, nem “c”, nem “d”, nem “sim”, nem “não”, nem
“não sei”. Não se sabe nada. Por isso, o meu projeto.
Está aqui, Presidente:
Projeto de Lei do Senado nº 213, de 2013
Acrescenta artigo à Lei nº 10.683, de maio
de 2003, que “Dispõe sobre a organização da
Presidência da República e dos Ministérios, e
dá outras providências” para instituir condições
para a assunção de cargos e funções do Poder Executivo
Aqui está. Entregarei cópia ao Líder do Governo
para que ele o faça chegar às mãos da Senhora Presidente da República.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
V. Exª me permite um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Pois
não, com todo o prazer, querido Senador.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC)
– Acho que, quando vem V. Exª apresentar uma proposta dessas à Casa, ela, de antemão, tem uma força extraordinária não só aqui, mas no Brasil inteiro. V.
Exª tem, como se diz, um handicap, tem a origem das
caminhadas, das cruzadas. Eu me lembro, há muitos
anos, das campanhas das Mãos Limpas, que V. Exª
desenvolvia em função da Itália, etc., pelo País afora.
E agora, encabeçando uma proposta como essa, de
que no Brasil os cargos em comissão – de onde for,
das agências reguladoras, disso, daquilo – têm que
passar por uma… Têm que estar bem. Têm que estar
em dia. Têm que ser uma vitrine. Têm que ser uma
exposição. Têm que ser um livro aberto. Aliás, como
uma mercadoria em exposição em uma vitrine: têm
que estar abertos. Ninguém melhor que V. Exª para
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trazer isso para nós começarmos uma cruzada em
conjunto. Acho que isso, naturalmente, deve receber o
apoio, deve receber o beneplácito da Casa. Inclusive,
não será vetada essa proposta. Eu acho que haverá
repercussão, haverá recepção dessa proposta aqui,
principalmente junto à opinião pública nacional, que
ajudará a conduzir essa proposta de V. Exª, para que
culmine numa cruzada linda, cruzada boa, saneadora,
moralizadora, por assim dizer. Quero cumprimentá-lo,
Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª pode estar feliz, porque Santa Catarina já adotou.
Lá, já foi adotado.
Vamos discutir nas comissões.
Vim a esta tribuna para discutir um projeto que
apareceu na Câmara dos Deputados. E o ex-Presidente
do Supremo Tribunal Federal, em manchete de página inteira, na primeira página de domingo do Correio
Braziliense – e eu noticiava aqui –, lamentava que já
estivesse havendo movimento tentando esvaziar o
projeto da Ficha Limpa, querendo fazer com que prefeitos que tiveram, em segunda instância, as contas
rejeitadas pudessem ser candidatos. Esse é o projeto
que está lá na Câmara.
Naquela matéria do Presidente do Supremo, o
Correio Braziliense voltou a tratar da questão do Poder Executivo.
Infelizmente, nesse caso, como em alguns outros, a gente não consegue penetrar no sentimento
da Presidente e saber, imaginar, prever o que ela pretende fazer. Sobre essa matéria, Sua Excelência não
disse uma palavra, nem “sim”, nem “não”, nem “talvez”,
nem “pode ser”. Silêncio absoluto. E não é uma matéria levantada pela oposição ou pelo Governo. É uma
matéria levantada pelo seu Ministro, o Ministro Hage,
especialista responsável por essa questão, que lhe entregou em mãos, e, pelo que o Ministro comunicou à
imprensa, a Presidenta gostou muito. Ela gostou tanto
que, até agora, não abriu a boca.
Está ali o Pedro I, meu colega do Senado, ilustre
e brilhante Senador pelo Mato Grosso. Nós dois estivemos com o Ministro, e S. Exª, que comigo estava lá,
lembra-se do entusiasmo com que o Ministro falou, do
otimismo com que o Ministro falou e da alegria com
que nós saímos do palácio ministerial.
O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – Sim, estávamos juntos, Senador Pedro Simon, Pedro o Único,
V. Exª. Estávamos juntos ao Ministro Hage, e vimos a
alegria dele. Só que essa alegria arrefeceu, diminuiu,
ninguém fala mais do tema. Espero que voltemos a
tratar desse tema.
(Soa a campainha.)
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O Sr. Pedro Taques (Bloco/PDT – MT) – E esse
projeto na Câmara dos Deputados está querendo relativizar a decência, relativizar a honestidade, relativizar
o espírito republicano. Imagine: milhões de pessoas
assinaram o projeto de iniciativa popular; agora, estão querendo relativizá-lo. Como diria o Brizola, estão
querendo costear o alambrado, estão querendo correr do espírito republicano que está na Constituição.
Parabéns pela vossa fala. V. Exª é um farol aqui, para
que nós possamos sempre nos pautar pelos princípios
republicanos. Não o Farol de Alexandria, não aquele
farol, mas um farol da decência, um farol da ética.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Que
bom que V. Exª está aqui, porque V. Exª estava junto e
presenciou a alegria e o otimismo do Ministro, de ter
chegado a um projeto que...
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
...diga-se de passagem, estava perfeito. (Fora do microfone.)
O tempo passou, o tempo passou e o tempo
passou, e a Presidente não falou. E já apareceram
equívocos nas nomeações feitas por S. Exª. E um dos
equívocos do Tribunal de Ética – ou Comissão de Ética, sei lá o quê – chamou a atenção e, ao que sei, a
pessoa até não foi nomeada.
Deve ser muito bom quando a gente é um Parlamentar e tem um diálogo maior e uma perspectiva
maior de debater e analisar com o Poder Executivo...
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Senador Pedro Simon, quero registrar
aqui a presença dos alunos do curso de Direito da
Universidade Luterana do Brasil – Ulbra. Sejam bem-vindos. (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – De
onde? De onde?
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Alunos do curso de Direito da Universidade
Luterana do Brasil – Ulbra, do Município de Gravataí,
no Rio Grande do Sul, seu Estado. (Palmas.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Sejam
bem-vindos! (Palmas.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Gravataí tem várias fábricas de desenvolvimento e tem tido
um crescimento que impressiona o Brasil.
Meus cumprimentos.
Não é que eu queira ser vaidoso, mas nota-se
que são gaúchos, não são? (Palmas.)
Vamos ver o que a Presidenta vai responder...
(Interrupção do som.)
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O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Eu
ouvi o pronunciamento do companheiro Aécio. (Fora
do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Dois minutos para V. Exª concluir.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Não sei se V. Exª assistiu a seu pronunciamento em
um debate na televisão que, para mim, é dos mais difíceis, porque o que interpreta tem a competência de
brincar ou falar sério como bem quer. Lá pelas tantas,
ele perguntou se V. Exª teria o apoio do ex-Governador
Serra, e o indagou: “V. Exª terá o apoio do Governador
Serra? Deixe para responder depois do intervalo.” Aí,
meu amigo Aécio respondeu: “Que bom! Assim, enquanto se fizer o intervalo, telefonarei para ele e ouvir
o que ele vai dizer.”
Mas V. Exª tem sido muito feliz quando fala com
a Presidente e pergunta a ela aquilo que a gente quer
saber...
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – ...
aquilo que é importante saber.
Eu sou fã da Presidenta Dilma e tenho minhas
restrições ao Presidente Lula. Mas uma coisa o Lula
tem que a Dilma não tem: o Lula conversa, o Lula
responde, o Lula presta atenção. A D. Dilma parece a
dona da verdade.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Falar, conversar é a coisa mais difícil que tem. E olha
que nós estamos em um ano eleitoral.
V. Exª está se saindo bem. Sinceramente, a tomada foi altamente positiva.
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Agradeço, mais uma vez, a V. Exª. V. Exª sabe que o destino
já nos uniu. Para muita honra minha, nos momentos
mais emocionantes e...
(Soa a campainha.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – ...
construtivos de que participei, (Fora do microfone.) a
presença sempre clara, firme, coerente e corajosa de
V. Exª era permanente. Sobretudo nos momentos ao
lado de Tancredo, de Ulysses e de tantos outros, V.
Exª ajudou a que o Brasil tivesse como legado hoje a
democracia, as instituições fortalecidas, a liberdade de
imprensa. E sabe V. Exª, um Parlamentar experiente
e um dos mais respeitados que este País já teve, que
o nosso papel de oposição é estar permanentemente
vigilantes. Nós sempre exercemos essa nossa oposição
de forma responsável. Jamais, Senador Pedro Simon,
confundimos os interesses do País com interesses de
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governo, por mais que setores do governo tenham dificuldade, em determinados momentos, de compreender onde termina o governo e começa o País. Poucos
dias atrás, o Brasil todo foi inundado por um conjunto
desencontrado de informações a partir de uma ação,
nas palavras do Ministro da Justiça, coordenada; nas
palavras da Presidente da República, desumana; nas
palavras do Presidente do PT, já um terrorismo eleitoral, se não me foge exatamente a expressão. E nós,
surpresos com as afirmativas, sempre muito velozes,
muito céleres, buscamos tentar entender o que havia
acontecido. Não tivemos a felicidade de obter as informações.
Mas mais uma vez, Senador Pedro Simon, a imprensa o fez. O jornal Folha de S.Paulo demonstrou
que aquela ação descoordenada que levou à aflição,
ao desespero milhares de famílias brasileiras havia
ocorrido, se não na sua totalidade, em parte, por uma
decisão da Caixa Econômica Federal.
(Soa a campainha.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Todos
nós, como diz a Presidente da República, somos humanos e podemos errar. Mas eu considero, Sr. Presidente, que haja ainda um hiato. Há ainda algo faltando
em toda essa equação. Errar é humano? É. O fato de
a Caixa Econômica ter se equivocado ao liberar os
pagamentos todos eles numa só data já era motivo de
uma repreensão. Mas o que me pareceu mais grave
foi que uma das principais instituições do País – tive o
privilégio, Senador Pedro Simon, de ser diretor da Caixa Econômica Federal, me julgo hoje um economiário,
é como os servidores da Caixa se intitulam, tenho um
respeito enorme pela instituição –, a Caixa Econômica Federal, mentiu aos brasileiros durante toda uma
semana. A questão que fica, Sr. Presidente, é que a
Presidente da República, célere, rápida ao condenar
aquela atitude como algo desumano, deve sim um pedido de desculpas à população brasileira. Desculpar-se
não é se humilhar, ao contrário...
(Interrupção do som.)
O Sr. Aécio Neves (Bloco/PSDB – MG) – Àquelas
milhares de famílias de brasileiros e de brasileiras que
viveram aquele momento de pavor, acho que o termo
era esse, seria algo que dignificaria a Presidência da
República. De forma escamoteada, um pouco envergonhada, o presidente da Caixa fez isso. Considero
muito pouco. Acho, sim, que a Presidente da República
deveria vir – talvez até em cadeia nacional de rádio e
televisão, que ela tem usado também de forma muito
permanente – se desculpar pelo descontrole do seu
Governo, que não fica apenas nessa área. Eu não vou
aqui, obviamente, adentrar todo o pronunciamento de
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V. Exª, mas ao falar da Presidente – e falo com o respeito que tenho pela mulher, pela cidadã, pela democrata – quero dizer que falta ainda, e nós da oposição
aguardamos, um pedido de desculpa, se não à oposição, que foi atacada levianamente por uma ministra
de Estado, como se tivesse orquestrado aquele ato de
crueldade, nas palavras da Presidente da República,
que a peça às parcelas dos beneficiários do Bolsa Família que sofreram aqueles constrangimentos há duas
semanas, Sr. Presidente, Sr. Senador.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – V.
Exª falando, independentemente da minha vontade, eu
estava com meu pensamento 25 anos atrás, me lembrando de quando o Dr. Tancredo estava organizando
seu ministério, e V. Exª, um guri, secretário particular do
Dr. Tancredo, ajudava a colocar os nomes nos devidos
lugares, e coordenava as recepções que o Tancredo
teria. Não me esqueço.
(Soa a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – A
pessoa chegou para o Dr. Tancredo e disse: “Ah, Dr.
Tancredo, eu já estou quite; eu já falei com aquele rapazinho. É seu filho?” E o Dr. Tancredo chega e responde: “Quem dera fosse meu filho, infelizmente já é
meu neto.” “Ele me disse que eu tenho muitas probabilidades de ser o futuro ministro.” E o Dr. Tancredo
responde: “Se ele disse, fique otimista, porque ele
entende e tem muita força.”
V. Exª – eu me lembro do papel excepcional que,
V. Exª, levado pelas circunstâncias, desempenhava –;
e, já àquela altura, na coordenação daquela Frente
enorme que reunia principalmente nós, o MDB, com
os que vinham da Arena.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS. Fora
do microfone.) – Acompanhei aquela cerimônia de
posse do Dr. Tancredo do lado de fora.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/DEM
– MT) – Senador Pedro Simon, mais um minuto para V.
Exª para concluir, porque há vários oradores inscritos.
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) –
Não é nada contra o Dr. Tancredo, não é? Porque estou falando dele e V. Exª está me tirando daqui, não é
por causa disso. Eu comecei a falar no Dr. Tancredo
e V. Exª me avisa para sair da tribuna. Pode parecer
a alguém que está assistindo que V. Exª tem alguma
coisa contra. Não tem, não é? Eu sabia que não tinha.
Mas eu digo, eu me lembro do que foi, para nós
todos, aquela noite e, principalmente, para o neto do
Tancredo. Mas uma coisa eu garanto: V. Exª deve ter
aprendido muito naqueles dois meses, porque V. Exª
começou no início e terminou pronto, o governinho
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estava pronto. Eu tenho, porque V. Exª e o Chefe da
Casa Civil me providenciaram, a minha folha onde eu
era nomeado Ministro da Agricultura pelo Presidente
Tancredo Neves.
(Interrupção do som.)
O SR. PEDRO SIMON (Bloco/PMDB – RS) – Está
lá na parede do meu gabinete. V. Exª já tem essa... (Fora
do microfone.) Se ganhar, é só executar, aperfeiçoando,
se for necessário, aquilo que já fez. Um abraço a V. Exª
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Convidamos para fazer uso da palavra o
Senador José Agripino, pela Liderança do Democratas.
V. Exª tem 20 minutos para fazer o seu pronunciamento na tarde de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Antes de mais nada.
A Presidência designa:
– como membro titular, o Senador Gim, em
substituição ao Senador Antônio Carlos Rodrigues, que passa a ocupar a suplência, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir
parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013,
conforme o Ofício nº 126, de 2013, da Liderança do Bloco Parlamentar União e Força no
Senado Federal; e
– como membro suplente, o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, em substituição ao Senador
Alvaro Dias, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 615, de 2013, conforme o Ofício nº
138, de 2013, da Liderança do PSDB do Senado Federal.
Os Ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 126/2013-BLUFOR
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos dirijo-me a
Vossa Excelência para indicar, pelo Bloco Parlamentar
União e Força, o Senador Gim, como membro Titular,
em substituição ao nobre Senador Antônio Carlos
Rodrigues, que passará a ocupar vaga de Suplente
para integrar a Comissão Mista destinada a apreciar
a Medida Provisória nº 615, de 2013, que “Autoriza o
pagamento de subvenção econômica aos produtores
da safra 2011/2012 de cana de açúcar e de etanol
da região Nordeste e o financiamento da renovação
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e implantação de canaviais com equalização da taxa
de juros; dispõe sobre os arranjos de pagamento e as
instituições de pagamento integrantes do Sistema de
Pagamentos Brasileiro – SPB; altera a Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013, para autorizar a União a emitir,
sob a forma de colocação direta, em favor da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE, títulos da dívida
pública mobiliária federal; e dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força-PTB/PR/PSC.
Ofício nº 138/13-GLPSDB
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio
Nunes Ferreira, para integrar, como Suplente, a Comissão Mista destinada a examinar a Medida Provisória nº
615 de 2013, em substituição ao Senador Álvaro Dias.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSD.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Srªs e Srs. Senadores, Sr. Presidente, toda vez em que um Presidente
da República vai ao Estado da gente há razões para
registro, às vezes para agradecimento, às vezes para
comentários. A Presidenta da República esteve ontem,
Senador Pedro Taques, em Natal para o anúncio de
obras que o meu Estado havia solicitado. Sua Excelência anunciou e esteve lá para entregar motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras a prefeituras
municipais. Eu, como potiguar, agradeço tudo o que
chega ao meu Estado.
Hoje, ao voltar para o meu gabinete, por volta
de 13 horas, encontrei três prefeitos que estavam presentes à solenidade em que Sua Excelência anunciou
benefícios, entregou as chaves das pás carregadeiras,
das motoniveladoras e das retroescavadeiras, que me
fizeram um comentário que acho importante aqui trazer
– Senador Armando Monteiro, que é pernambucano,
que vive o clima de seca, como o Senador Humberto Costa – pelo fato de nós, nordestinos, da Paraíba,
do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Pernambuco,
estarmos vivendo uma quadra de muita dificuldade.
Sua Excelência entregou pás carregadeiras, motoniveladoras e retroescavadeiras, entregando as chaves
individualmente a cada prefeito. Os prefeitos, três deles, de Municípios pequenos, todos com menos de dez
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mil habitantes, comentaram comigo a presença de S.
Exª a Presidente da República, ontem, em Natal, e me
faziam um comentário; agradecidos, sim, mas fizeram
um comentário.
Diziam eles: “Os nossos Municípios estão hoje
passando sede, fome, necessidade, e nós recebemos, e
agradecemos, os equipamentos, que, é verdade, ativam
a economia de São Paulo, onde são fabricadas as pás
carregadeiras, as motoniveladores e as retroescavadeiras, e que poderão servir, eventualmente, em nossos
Municípios. Mas, para a operação dessas máquinas,
que são máquinas caras, vamos ter dificuldade. O salário de um secretário municipal é x reais. Para colocar
uma motoniveladora para funcionar, vou ter que contratar um profissional, que não é fácil encontrar e que
tem que ser bem remunerado, o que equivale quase
que a um salário de secretário municipal. Para fazer
funcionar a pá carregadeira, igualmente, vou ter que
gastar bastante combustível, porque é uma máquina
potente, e o meu Município está carente de recursos
próprios até para isso. Para colocar a retroescavadeira,
que pode ser útil ao meu Município, vou ter que gastar
dinheiro com o operador da máquina, vou ter que gastar dinheiro com o combustível e vou ter, a exemplo do
que vai acontecer com a motoniveladora, que comprar
as lâminas de reposição – quanto mais escava, mais
gasta a lâmina, que custa caro –, e o meu Município
está carente hoje de água.”
Aí, me diziam os três, me diziam os três prefeitos
– nenhum deles é do meu Partido, o Democratas, nenhum dos três –, Senador Jayme Campos: “Ah, se eu
pudesse vender as máquinas que foram doadas! Nós
formaríamos um consórcio de nove Municípios e, com
o dinheiro da venda dessas máquinas, compraríamos
perfuratrizes, para perfurar poço, para buscar aquilo
que nos falta neste momento, que é água, para hoje,
para amanhã e para sempre.”
Eu caí das nuvens, Senador Armando, eu caí
das nuvens. Veja o raciocínio deles. Eles estão aqui
para contar a história: “Ah, se nós pudéssemos vender! Venderíamos e, com o apurado, compraríamos,
em consórcio, uma perfuratriz para perfurar aquilo que
nos falta, que é água, num momento de aflição.”
Aquilo me trouxe a reflexão de uma ação que
é merecedora de agradecimento. É claro que, como
potiguar, o que chegar lá eu agradeço, mas a prioridade do momento não era aquilo. Aí eu disse a eles,
Senador Humberto, disse aos três... Senador Casildo,
V. Exª estava na reunião da CAE hoje de manhã e votou; Senador Armando estava na CAE hoje de manhã
e votou; Senador Pedro Taques estava na CAE hoje
pela manhã e votou; a Senadora Ana Amélia estava na
CAE e votou; infelizmente o Senador Humberto Costa
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não estava presente nem o Senador Antonio Carlos
Valadares, mas o Senador Jayme Campos estava lá
e votou. E eu disse a eles...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Eu estava em outra comissão, Senador Líder.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – E
eu disse a eles: “É importante registrar, se é que vocês não puderam assistir, que acabamos de aprovar,
na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto do
Senador Vital do Rêgo, aprovado naquela Comissão
por Senadores do PMDB, do PSDB, do Democratas,
do PR, do PDT, do PP, por unanimidade.” Todos os
presentes votaram a favor de um projeto do Senador
Vital do Rêgo que, por iniciativa legislativa, vai – este,
sim – levar um lenitivo importantíssimo para aqueles
que estão passando grande necessidade no Nordeste:
anistia dos débitos do crédito rural.
No encaminhamento ao relatório do Senador
Aloysio Nunes Ferreira, que fez um relato muito benfeito, substantivo, bem argumentado, coloquei um reforço de argumento, dizendo que a Presidenta Dilma
havia estado na África recentemente e havia anunciado o perdão da dívida de mais de US$850 milhões
para 12 países africanos, 12 países que, nos últimos
cinco anos, haviam crescido a uma média de 5,5% no
seu PIB, muito mais do que a média de crescimento
do PIB do Brasil e muito mais do que a do Nordeste,
e que mesmo assim haviam tido US$850 milhões de
perdão da dívida.
Citei mais, falando de uma matéria publicada
pela revista Veja em que era citado que, por exemplo,
na Guiné Equatorial, um dos países cuja dívida havia
sido perdoada, o governante colecionava carros de
luxo, tinha não sei quantos Rolls-Royce, não sei quantos Bentley, não sei quantas Ferraris, não sei quantos
Porsches e por aí ia e que, mesmo assim, sendo ele
governante daquele país, havia sido perdoada a dívida.
Como se perdoa a dívida de países africanos e
se pode negar o perdão da dívida de nordestinos, de
tomadores de crédito nordestinos que não pagam porque não têm como pagar? E o Congresso havia feito
a sua parte. Aquilo que era a razão de angústia de
milhares de nordestinos, o Congresso, pelo Senado,
havia aprovado, em caráter terminativo, na Comissão
de Assuntos Econômicos, na manhã de hoje, e haveria
de mandar para a Câmara, que eu tenho certeza que
votará rapidamente: o perdão das dívidas dos pequenos e médios produtores rurais até 2001.
De 2001 para frente, os pequenos e os médios
terão a repactuação escalonada de suas dívidas: até
R$35 mil serão perdoados; de R$35 mil até R$100 mil,
rebates de mais ou menos 80%, com 20 anos para
pagar. Aí, sim, dá-se a chance de as pessoas que
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têm alguma coisa para apurar no futuro pagarem as
dívidas de 2001 para frente, sendo pequeno ou médio empresário rural. E, nos anos para trás, aqueles
que não pagaram e que estão impedidos de levantar
qualquer tipo de financiamento tiveram, por uma ação
legislativa votada por unanimidade numa comissão
do Senado por partidos de Governo e de oposição, o
perdão de suas dívidas.
Se o Governo pode perdoar as dívidas de países africanos num valor assemelhado ao que devem
os pequenos produtores rurais, por que o Congresso
não faz o mesmo que fez com os africanos com os
nordestinos inadimplentes?
E é claro que, por isso...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador José Agripino, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – É
claro que sim. Já ouço V. Exª.
É evidente que tem que fazer. E assim o fez,
votando por unanimidade essa matéria e garantindo
o perdão da dívida, que – esta, sim – é uma grande
notícia para todos os prefeitos da Região Nordeste
que vão levar para os seus pequenos agricultores e
pecuaristas uma ação da classe política voltada para
a sua sobrevivência.
Ouço, com muito prazer, o Senador Antonio Carlos Valadares, do valoroso Estado de Sergipe.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB
– SE) – Senador José Agripino, eu acompanho o trabalho de V. Exª há muitos anos nesta Casa e sempre
posso destacar, por um dever de justiça, que quando
se trata da defesa dos interesses do Nordeste, dos
seus agricultores, V. Exª sempre esteve na linha de
frente, seja no governo Fernando Henrique Cardoso,
seja na oposição, como agora, no Governo de Lula e
no da Presidenta Dilma. Mas eu gostaria de dizer a
V. Exª, também por um dever de justiça, que hoje eu
compareci a uma solenidade, no Palácio do Planalto,
quando a Presidenta Dilma e o Ministro da Agricultura anunciaram o novo Plano Safra 2013/2014. E, na
ocasião, ela anunciou e fez questão de enfatizar que,
principalmente agora, depois dessa seca clamorosa
por que nós passamos, nós que somos nordestinos,
algumas medidas serão direcionadas aos pequenos
e médios agricultores da Região Nordeste, como: 1)
suspensão das execuções das dívidas contratadas junto ao Banco do Nordeste e aos demais bancos, com
a suspensão dos prazos processuais até dezembro
de 2014 – isso é importante, porque o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste estão tomando terras dos
agricultores que não pagaram as suas dívidas, e ela
vai mandar suspender essa ação através de uma de-
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cisão a ser anunciada na próxima semana –; 2) concessão de um desconto de até 85% para a liquidação
de operações de crédito rural contratadas até 2006,
com valor final de até R$35 mil – 85% de desconto –;
3) composição de dívidas contratadas até 2006, cujo
valor original era de até R$200 mil, em até dez anos,
com taxas de juros e recursos do Fundo Constitucional
do Nordeste; 4) renegociação das operações contratadas a partir de 2007 e que estavam inadimplentes em
2001, em até dez anos, com três anos de carência. São
medidas que ela anunciou hoje e que serão tomadas
no decorrer da próxima semana. É significante dizer
que vai ser um alento, sem dúvida alguma, para os
nordestinos a medida provisória que ela vier a baixar
nesse sentido, contrapondo-se a esse sofrimento por
que passam os devedores do Banco do Nordeste, do
Banco do Brasil na nossa região, alguns dos quais já
perderam até as suas terras, e outros estão ameaçados de perderem o lugar onde vivem, onde plantam
para a sobrevivência de suas famílias. Será uma atitude, do ponto de vista econômico, essencial, porque
o produtor continuará não só produzindo, trabalhando
na sua terra, como também vivendo para o trabalho de
sobrevivência de suas famílias. Por outro lado, acho
que V. Exª tocou num ponto importante: por exemplo,
a compra de máquinas perfuratrizes para a abertura de poços artesianos na nossa Região Nordeste.
Isso é fundamental. Inclusive eu estive recentemente
em uma solenidade em que estava presente a nossa
Governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba, e o
Ministro da Integração. Ali foi anunciado que o Ministério da Integração daria – se não me engano – a 15
Estados da Federação três máquinas perfuratrizes:
duas com capacidade para perfurar até 250 metros
de profundidade e uma com capacidade de perfuração
até 500 metros de profundidade. Essas três máquinas
perfuratrizes custarão aos cofres públicos – já foram
licitadas essas máquinas – R$10 milhões. Então, não
é qualquer Município pequeno, mesmo em consórcio,
que vai poder comprar essa máquina e os seus implementos, que são três caminhões para transportar
a máquina perfuratriz, transportar combustível e assim
sucessivamente. Quer dizer, há um complexo porque
não basta apenas a máquina perfuratriz. É necessário
um complexo de apoio para que essa máquina venha a
se instalar num determinado Município e venha a fazer
a perfuração. Seria, a meu ver, inadequado, do ponto
de vista econômico, e impossível, do ponto de vista
econômico-financeiro, Municípios pequenos manterem
máquinas desse tipo, mas considero também que há
máquinas com capacidade menor. Quem sabe um consórcio, como V. Exª disse, poderia resolver a perfuração
de pequenos poços com profundidades menores. Mas,
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para resolver mesmo a questão da água potável, de
qualidade, de potabilidade adequada e sem o perigo
de contaminação, a perfuração ideal seria nesta profundidade de 200m a 250m, o que evitaria, sem dúvida
alguma, contaminação e doenças infectocontagiosas
para a população. Portanto, eu quero concordar, em
parte, com o pronunciamento de V. Exª, mas também
fazendo justiça, justiça à Presidenta, que anunciou
medidas por que nós estávamos lutando há tempos.
Inclusive o nosso Senador Presidente da Comissão
de Justiça, Vital do Rêgo, apresentou um projeto mais
ou menos voltado para essa situação a que V. Exª se
refere, na defesa dos pequenos produtores, dispensando as dívidas que estão sendo motivo de preocupação há muitos anos. Agradeço a V. Exª a paciência
de ter me ouvido. Acompanharei com muito interesse
as palavras de V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Senador Valadares, o aparte de V. Exª talvez tenha sido
mais longo do que o meu próprio discurso. (Risos.)
Mas eu agradeço, porque V. Exª levanta alguns
pontos e diz que concorda com a minha manifestação, não por inteiro, em parte. E eu espero que os argumentos que vou colocar a V. Exª façam com que V.
Exª concorde por inteiro com as minhas colocações.
Primeiro, veja a coincidência. V. Exª sabe quantas
medidas provisórias tramitaram pela Câmara e pelo
Senado, buscando a anistia dos débitos até 2001, e
nunca, nunca, o Governo concordou com o fato, e a
discussão levava sempre a indefinições? Dezesseis,
dezesseis medidas provisórias!
Hoje, aprovou-se um projeto de lei do Senador
Vital do Rêgo, e, coincidentemente, o Governo anuncia, não aquilo que o projeto de S. Exª propõe, que é a
anistia, a Presidente da República anuncia a suspensão
do sequestro. Não significa anistia, significa dizer que
o nordestino, pelo menos por um tempinho, vai poder
dormir sem esperar que um agente da Justiça, um estafeta, chegue à porta da casa dele com um mandado
de pedido de entrega da terra dada como aval, como
garantia, como penhora daquilo. Então, 16 medidas
provisórias discutidas, uma a uma, sem conclusão.
Hoje, a Presidente anuncia o fim do sequestro, o
fim do estafeta da Justiça na porta da casa do pequeno
produtor para tomar a terra dele. Ele pode dormir. Com
o projeto que nós aprovamos, ele pode mais do que
dormir; ele pode ficar tranquilo, porque aquilo que foi
feito para os africanos o Governo está fazendo para o
pequeno proprietário rural do Nordeste.
Segundo ponto. Fico feliz da vida, Senador Valadares, felicíssimo, pelo fato de V. Exª ter relatado os
fatos que relatou, porque me dão a meia convicção,
Senador Vital, de que o projeto...
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(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
de V. Exª, pela unanimidade dos membros da Comissão
de Assuntos Econômicos, não vai ser vetado. Porque,
se a Presidente anunciou uma sequência de fatos assemelhados no tempo, a negociação proposta...
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador, 85% de desconto já chega perto dos
100% do Vital do Rêgo.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – Um
instante só. O tempo todo aquilo que V. Exª propôs,
rebate de 80% a 85%, é mais ou menos coincidente
com aquilo que a Presidente teria anunciado.
Ótimo! Não vai haver veto. Ficamos todos felizes
com a perspectiva do não veto. Agora, resolvemos com
o projeto de V. Exª, Senador Vital, em definitivo. Há o
perdão da dívida. Não há apenas o cancelamento da
viagem do estafeta da Justiça atrás de tomar a terra
dada em penhora ao pequeno produtor rural.
Finalmente o projeto de V. Exª bota um fim ao
que 16 medidas provisórias nunca conseguiram: chegar a uma conclusão, a que chega, por coincidência,
hoje, no anúncio da Presidente no Palácio do Planalto.
Bela coincidência! Mas antes tarde do que nunca. E nós trabalhamos para aprovar no Plenário da
Comissão de Assuntos Econômicos o que é o certo.
Eu não troco o certo pelo duvidoso. O duvidoso
é o que estava em andamento; o certo é o que nós
votamos.
De modo que eu quero, com essa manifestação,
dizer ao Plenário que quando os prefeitos falaram que
“se pudessem vender as máquinas venderiam”, não
é que eu esteja esnobando a doação das máquinas
feitas pela Presidente da República a prefeitos de Municípios pequenos...
(Soa a campainha.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ... de
meu Estado, é que essas máquinas têm uma operação
onerosa, cara, que os Municípios talvez não tenham
condição de suportar. E eles, traduzindo na sua caboclice, traduzindo a vontade e o interesse, diziam: “se eu
pudesse vender, eu venderia e juntava o dinheiro para
nove Municípios fazerem um consórcio e comprarem
uma perfuratriz ou duas para, aí sim, buscar água”.
Se o Governo já fez uma licitação e prometeu
aos Estados – e não me consta que tenha chegado
ainda ao meu Estado nenhuma perfuratriz, e tomara
que chegue –, nós nos antecipamos; nós nos antecipamos com a manifestação que trazemos ao Plenário
para o conhecimento da República, do País.
Eu acho, Senador Valadares, que V. Exª, que é
um bom nordestino, que é um defensor das causas
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da sua região, que também é a minha região, colocou
alguns fatos, alguns anúncios que me trazem muita
alegria porque me trazem, fundamentalmente, a mim
e, tenho certeza...
(Interrupção do som.)
O SR. JOSÉ AGRIPINO (Bloco/DEM – RN) – ...
a convicção de que o projeto que foi votado hoje de
manhã não vai ser vetado. Porque, não por completo,
mas ele se assemelha, de certa forma, ao que nunca
aconteceu, nunca tinha acontecido até agora, mas
aconteceu. E, se aconteceu, se a Presidente, antes
tarde do que nunca, anuncia coisas parecidas, é porque não pretende vetar o que o Senado Federal aprovou hoje de manhã.
Obrigado a V. Exª pela tolerância do tempo e pela
compreensão.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – A Presidência designa:
– como membros titulares, os Deputados Odair
Cunha e Vanderlei Siraque, em substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção e, como
membros suplentes, os Deputados Fernando Marroni
e Francisco Chagas, em substituição aos Deputados
Sibá Machado e Luiz Couto, respectivamente, para
integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº 613, de 2013, conforme
o Ofício nº 497, de 2013, da Liderança do PT na Câmara dos Deputados;
– como membros titulares, as Deputadas Dalva
Figueiredo e Luciana Santos, em substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir Assunção e, como
membros suplentes, os Deputados Artur Bruno e Margarida Salomão, em substituição aos Deputados Sibá
Machado e Luiz Couto, respectivamente, para integrar a
Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 614, de 2013, conforme os Ofícios nºs
498 e 499, de 2013, da Liderança do PT na Câmara
dos Deputados.
Os ofícios serão encaminhados às Comissões
Mistas para serem juntados aos processados das
matérias.
São os seguintes os Ofícios:
Of. nº 497/GAB/Lid/PT
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares os Deputados
Odair Cunha (PT – MG) e Vanderlei Siraque (PT – SP)
em substituição aos Deputados José Guimarães (PT
– CE) e Valmir Assunção (PT – BA) e como membros
suplentes os Deputados Fernando Marroni (PT – RS)

33172 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e Francisco Chagas (PT – SP) em substituição aos
Deputados Sibá Machado (PT – AC) e Luiz Couto (PT
– PB) respectivamente para a Comissão Mista destinada a analisar a MP nº 613/13, que “Institui crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins na venda de álcool, inclusive para fins carburantes; altera a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004,
e a Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, para
dispor sobre incidência das referidas contribuições na
importação e sobre a receita decorrente da venda no
mercado interno de insumos da indústria química nacional que especifica, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 498/GAB-LidPT
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar como Membro Titular a Deputada Dalva
Figueiredo (PT/AP) em substituição ao Deputado José
Guimarães (PT/CE) e como Membros Suplentes os
(as) Deputados (as) Artur Bruno (PT/CE) e Margarida Salomão (PT/MG) em substituição aos Deputados
Sibá Machado (PT/AC) e Luiz Couto (PT/PB) respectivamente, para a Comissão Mista destinada a analisar
a MP nº 614/13, que “altera a Lei nº 12.772, de 28 de
dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação
do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal;
altera a Lei nº 11.526, de 4 de outubro de 2007, e dá
outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE Líder da Bancada na Câmara.
Of. nº 499/GAB-LidPT
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como Membro Titular a Deputada Luciana Santos (PCdoB/PE) em substituição ao Deputado
Valmir Assunção (PT/BA), para a Comissão Mista
destinada a analisar a MP nº 614/13, que “altera a Lei
nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe
sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos
de Magistério Federal; altera a Lei nº 11.526, de 4 de
outubro de 2007, e dá outras providências”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães
– PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
O SR. PRESIDENTE (Jayme Campos. Bloco/
DEM – MT) – Com a palavra, o Senador Humberto
Costa, por 20 minutos, na forma regimental.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvintes
da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, hoje
venho a esta tribuna para falar do maior programa de
redução da pobreza da história deste País. Eu me refiro ao Bolsa Família, que, nos últimos dias, voltou a
ser objeto de críticas e de questionamentos, inclusive
por políticos do Nordeste, uma das regiões mais beneficiadas pelo programa.
Falo aqui não somente para responder a esses
críticos, mas também para me dirigir à população brasileira, inclusive aos cidadãos e cidadãs que conhecem
de perto o programa, aqueles que puderam ser reintegrados à sociedade, e, com isso, tiveram ou estão
tendo a oportunidade de lutar, com maior dignidade,
por uma vida melhor, incomparavelmente com mais
chances do que tinham quando eram marginalizados.
É lamentável que, depois de tantos dados e exemplos de sucesso, um programa reconhecido nacionalmente e internacionalmente seja atacado; e, junto
com ele, muitos beneficiários, vistos como pessoas
acomodadas, que desejam passar toda a vida à custa
das benesses públicas. Que argumentos são esses?
Ao bom político e homem público são necessárias
sensibilidade social e compreensão da importância de
programas de inclusão social, num país que historicamente sempre teve percentuais elevados de pobreza
e de desigualdade.
Segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que trata do empreendedorismo,
o auxílio financeiro do Bolsa Família não desestimula
os favorecidos a buscar emprego ou a se tornar empreendedores. A publicação Radar, do Ipea, mostrou
que 38% dos chefes de família elegíveis para o Bolsa
Família trabalham por conta própria. Os empreendedores que pertencem ao cadastro do programa estão
concentrados na Região Nordeste (41%); depois estão
mais presentes no Sudeste (32%), seguidos do Norte
(10%), Sul (10%) e Centro-Oeste (8%).
Dados do Ministério do Desenvolvimento Social
e Combate à Fome mostram que 1,69 milhão de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família deixaram espontaneamente o programa, declarando que a renda
já tinha ultrapassado o limite de R$140,00 por pessoa.
Isso representa 12% do total de 13,8 milhões de famílias atendidas. Esses dados abrangem o período entre
outubro de 2003 e fevereiro de 2013, ou seja, todo o
período do programa.
Além dessas famílias que declararam espontaneamente terem ultrapassado o limite de renda para
recebimento do benefício, a fiscalização excluiu 483
mil beneficiados flagrados com renda superior àquela
permitida pelo programa.
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O Bolsa Família está inserido numa estratégia
maior que inclui portas de saída para aqueles beneficiados que puderam prosperar, deixando a situação
de miséria ou pobreza em que se encontravam.
Parte do Plano Brasil Sem Miséria, voltado para
os 16 milhões de brasileiros com renda familiar per
capita inferior a R$70,00 por mês, o Bolsa Família
tem três eixos principais: transferência de renda, condicionalidades e ações e programas complementares.
A transferência de renda resgata o cidadão marginalizado da extrema pobreza, dando um alívio imediato
e maiores condições de inclusão social. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais básicos
nas áreas de educação, saúde e assistência social.
As ações e programas complementares, por sua vez,
permitem que os beneficiários superem a atual situação em que se encontram e que possam prosperar.
Trata-se, portanto, de um plano articulado, com
repercussão em outras áreas importantes, como na
saúde e na educação, com resultados que já podem
ser colhidos. Por exemplo, os estudantes das famílias
inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que recebem
o Bolsa Família têm chances 11% menores de repetir
o ano do que aqueles cadastrados não contemplados
pelo programa. É o que demonstram pesquisadores do
Ipea, que cruzaram dados de três bases administrativas:
o CadÚnico, o Projeto Frequência e o Censo Escolar.
Além dos melhores índices de aprovação, o Ministério da Educação observou que a exigência da frequência às aulas por parte do Bolsa Família faz diferença
também na redução do abandono escolar, evitando a
evasão dos estudantes da rede pública.
Os indicadores de abandono escolar no ensino
fundamental são de 3,6% entre os beneficiários do Bolsa Família contra 4,8% da média nacional. No ensino
médio, 7,2% dos contemplados do programa deixam
a escola, frente a 14,3% da média nacional.
Os resultados positivos também foram verificados na saúde. Estudo publicado na conceituada revista
inglesa The Lancet mostra que, entre 2004 e 2009, o
Programa contribuiu para a queda de 17% na mortalidade infantil entre crianças menores de 5 anos.
O estudo apontou impacto ainda maior da ação
do Bolsa Família quando a causa da mortalidade está
relacionada à segurança alimentar. Isso porque o programa foi responsável direto pela diminuição de 65%
das mortes causadas por desnutrição e 53% dos óbitos causados por diarreia.
Essa pesquisa, realizada em 2.853 Municípios
brasileiros, coordenada pelo Sr. Maurício Lima Barreto,
coordenador do Instituto Nacional de Ciência, Inovação
e Tecnologia em Saúde da Bahia, e envolveu outros
pesquisadores brasileiros.
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O impacto do Bolsa Família na economia também
já foi verificado e amplamente divulgado, com a melhoria
de renda e de consumo da população brasileira. Nesse
período de estiagem do Nordeste, foi fundamental para
garantir as necessidades mínimas de sobrevivência da
população, reduzindo os saques assistidos em outros
períodos de seca da história do Nordeste.
A própria Organização Internacional do Trabalho
declarou, em seu Informe Mundial sobre o Trabalho Infantil, a importância do Bolsa Família para a redução
do trabalho infantil no nosso País. De acordo com o
informe, o Bolsa Família reduziu em 8,7% a quantidade de crianças trabalhando no campo e em 2,5%, na
área urbana, desde a sua criação. E não só a OIT, mas
diversas outras entidades internacionais reconhecem
a importância do programa. Cito aqui a Organização
das Nações Unidas (ONU), o Banco Mundial e o Banco Monetário Internacional.
A experiência brasileira também foi adotada no
México, na Venezuela, na Bolívia, no Peru, no Equador
e em outros países da América Latina. Recomendado
pela ONU, o programa inspirou iniciativas na África do
Sul, em Gana, no Egito, na Turquia, no Paquistão, em
Bangladesh e na Indonésia.
É, portanto, caros Senadores, caras Senadoras,
de se estranhar ou, pelo menos, lamentar as críticas
lançadas contra o Bolsa Família. Mas os brasileiros
sabem dos avanços obtidos com o programa e da importância dele para mudarmos a situação de pobreza
historicamente cultivada neste País.
Por isso é que nos estranha que alguns dos próceres mais importantes da oposição ergam as suas
vozes para criticar o programa e para dizerem que
nós precisamos apontar saídas produtivas para os
membros do Bolsa Família, quando isso já acontece.
Ouvi alguns nordestinos, inclusive, dizerem que nós
não queremos ter a geração, hoje, dos integrantes do
Bolsa Família, dos pais do Bolsa Família e dos avós
do Bolsa Família. É lógico que isso não vai acontecer.
É um dado concreto da realidade que aqueles que
conseguem emergir socialmente jamais vão dar um
passo atrás.
Na verdade, esse é um programa que contribuiu
e contribui decisivamente para que milhões de pessoas
possam sair da pobreza. Lógico que não foi apenas o
Bolsa Família, mas o Bolsa Família, conjugado com a
geração de empregos, com o aumento da renda, com
o aumento de salários, com a recuperação do valor do
salário mínimo, produziu uma profunda mudança social em nosso Brasil. Por isso é que não temos e pedir
desculpas a ninguém. A Presidenta Dilma não tem de
pedir desculpas a ninguém e por nada relativo ao Bolsa Família, a não ser que vá pedir desculpas por ter o
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Bolsa Família contribuído para tirar milhões de pessoas da condição de miséria absoluta, a não ser que vá
pedir desculpas por ter dado a esses pobres do País,
juntamente com o Presidente Lula, a oportunidade de
acesso à educação, a políticas de assistência social,
à habitação, a políticas de saúde.
Portanto, queremos aqui fazer a defesa enfática
desse programa. E, de forma enfática, também, condenar aqueles que pretendem, com as suas críticas,
não somente enfraquecer o programa, mas atacar o
Governo. Se, de fato, são tão preocupados com o problema da pobreza, da miséria, por que é que não o
implantaram nos governos em que estiveram à frente
da Nação? Por que é que não consolidaram esses
programas para atingir uma parcela tão importante
de brasileiros e de brasileiras como o Bolsa Família
atingiu e continua atingindo?
Portanto, Sr. Presidente, a melhor resposta que
podemos dar àqueles que pretendem descaracterizar,
desmoralizar o Bolsa Família é deixar que o povo dê
essa resposta. Quem vive de forma nababesca não
sabe o que significa a importância do Bolsa Família.
Mas as pessoas pobres, que antigamente não tinham
sequer a certeza de, no dia seguinte, poderem fazer
e dar aos seus filhos três refeições, esses sabem o
que o Bolsa Família representou e representa para o
nosso País.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
permite um aparte, Senador Humberto Costa?
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Pois não, Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
faz aqui uma análise, um registro muito importante a
respeito do principal programa de transferência de
renda hoje em execução no Brasil e que tem repercussão internacional. Tanto é que, em diálogos da própria Presidenta Dilma Rousseff ou do ex-Presidente
Lula com chefes de Estado, ministros de inúmeros
países em desenvolvimento, seja da África, seja da
própria América Latina – como nesses últimos dias o
Presidente Lula tem estado na Colômbia, no Peru, no
Equador, onde ele está nesta semana, como há duas
semanas aconteceu aqui em Brasília com inúmeros
ministros de Moçambique e de outros países da África –, todos quiseram saber mais a respeito dos programas de transferência de renda, dentre os quais, o
Programa Bolsa Família. Cabe assinalar – V. Exª aqui
conhece que Senadores da oposição às vezes fazem
essas críticas – que houve diversos aspectos de cooperação com esses programas. Primeiro, em 1956,
indo um pouco para trás, quando Josué de Castro,
lá de Pernambuco, era Deputado Federal, durante o
governo Juscelino Kubitschek, num pronunciamento
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sobre os desníveis de renda no Brasil, ressaltando a
extraordinária desigualdade socioeconômica, a certa
altura desse discurso, falou, com muita clareza: “Eu
defendo que toda pessoa precisa ter o necessário para
a sua sobrevivência como um direito de ser brasileiro”.
A frase foi aproximadamente essa. Então, ele pode ser
considerado, com Celso Furtado, com Milton Santos e
outros, como um dos precursores daquilo que vem a
ser a garantia de uma renda. Aqui, no início de 1991,
todos os partidos aprovaram um primeiro projeto de
garantia de renda mínima, por meio de um Imposto de
Renda negativo. Foi por consenso, em 16 de dezembro
de 1991. Naquele mesmo ano, José Márcio Camargo,
professor da PUC, numa reunião de economistas do
governo paralelo de Lula, em Belo Horizonte, ponderou que a garantia de uma renda é uma coisa positiva, mas seria bom começar relacionando as oportunidades de educação. Escreveu um artigo com essa
proposta. E Cristovam Buarque, então governador do
PT, em 1995, concomitante a José Roberto Magalhães
Teixeira, em Campinas, este do PSDB, o primeiro do
PT, instituíram os primeiros programas que foram se
espalhando por todo o Brasil, até que o Bolsa Escola,
o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, e daí o Cartão Alimentação, em 2003, foram existindo, quando a equipe
interministerial de Lula resolver racionalizar e promover a unificação de todos os programas naquilo que
é o Bolsa Família, que, de 3,5 milhões de famílias em
dezembro de 2003, passou hoje para 13,9 milhões de
famílias, aproximadamente, fazendo com que o Coeficiente de Gini de desigualdade, que estava próximo
de 0,59 em 2001/2002, viesse para 0,519, e em todos
os anos decrescendo, quer dizer, ao longo dos últimos
10 anos. Então, é formidável esse avanço, ainda que
estejamos, Senador Humberto Costa, não mais entre
os três países mais desiguais do mundo, mas ainda
somos o décimo sexto mais desigual do mundo. Portanto, a Presidenta Dilma Rousseff diz bem que é um
começo, mas que ainda precisamos avançar bastante.
(Soa a campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Portanto, quero cumprimentá-lo por ter trazido hoje o diagnóstico de como o Programa Bolsa Família tem, efetivamente, diminuído a mortalidade infantil pelas mais
diversas causas, inclusive a diarreia, nesse estudo tão
bem feito, que V. Exª assinalou, pelos pesquisadores da
Bahia e de toda a região do Nordeste, em mais de dois
mil Municípios brasileiros. Meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT – PE) –
Senador Suplicy, agradeço o aparte de V. Exª.
Digo, inclusive, que, quem sabe, o sucedâneo
do Bolsa Família venha a ser o Programa de Renda
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Mínima, que, sem dúvida, é parte de uma discussão
muito importante que todos nós devemos travar no
sentido de reduzir as desigualdades e garantir a todos
o mínimo, não somente para sua sobrevivência, mas
para uma vida feliz.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª. E
obrigado a todos os Senadores e Senadoras.
Durante o discurso do Sr. Humberto Costa, o
Sr. Jayme Campos, Suplente de Secretário,
deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Sérgio Souza.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Obrigado, Senador Humberto Costa. Falou
como orador inscrito, pelo PT de Pernambuco.
Convido, agora, para falar, como Líder do PTB, o
Senador Armando Monteiro, do PTB por Pernambuco.
V. Exª tem direito ao tempo regimental.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE.
Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de registrar
um evento de grande importância para o meu Estado,
que foi hoje a assinatura da ordem de serviço para o
início de uma grande obra lá, em Pernambuco, na área
da segurança hídrica, que é a Adutora do Agreste.
Congratulo-me com o Governador Eduardo Campos e com o Governo Federal, que é um parceiro fundamental nessa obra.
A Adutora do Agreste é o maior sistema integrado
de abastecimento de água da América Latina e um dos
maiores do mundo, que vai tratar de distribuir quatro
mil litros de água por segundo.
São mais de mil e trezentos quilômetros de tubulações, que atenderão a 68 Municípios, servindo
e beneficiando mais de 80 distritos e povoados, partindo da cidade de Arcoverde, na entrada do Sertão,
e chegando até o Município de Gravatá, no Agreste.
Dois milhões de pessoas serão beneficiadas por esse
empreendimento.
É um sistema que será executado em três etapas,
com investimentos da ordem de R$2,3 bilhões, como
já assinalei, fruto de uma parceria com o Governo Federal, que aportará uma parcela muito expressiva dos
recursos, do Governo estadual e da própria companhia
de saneamento de Pernambuco.
Graças a esse sistema, todas as cidades da
região que se encontram hoje em situação de colapso ou pré-colapso no abastecimento d’água serão
beneficiadas, cinco delas – Pesqueira, Belo Jardim,
Tacaimbó, Águas Belas e Alagoinha – já na primeira
etapa da obra. Nessa fase, serão criados 500 empregos diretos, que ajudarão a gerar renda e dinamizar a
economia da região.
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É fundamental avançarmos com obras dessa natureza. Em Pernambuco, precisamos concluir, ainda, o
sistema adutor do Pajeú, cuja primeira etapa também
já foi realizada, beneficiando a região do Sertão do
Pajeú, servindo ao Município de Serra Talhada e indo
até os outros Municípios da região.
Precisamos, ainda, ampliar a capacidade da Adutora do Oeste, que serve à região do Sertão do Araripe
de Pernambuco, e interligar as barragens de Algodões
e Tamboril ao sistema adutor da cidade de Ouricuri,
no Sertão do Araripe.
Com essa rede de adutoras em operação, será
possível oferecer à população daqueles Municípios
permanentemente atingidos pelas estiagens a segurança hídrica de que necessita para poder atravessar
os períodos de seca.
Nós já tivemos oportunidade, aqui, de destacar
os graves prejuízos decorrentes desse quadro de estiagem, de severos efeitos da estiagem. Como já assinalamos, essa severa seca dizimou grande parte do
rebanho bovino do Estado de Pernambuco, reduziu a
nossa produção leiteira a quase um terço dos níveis
normais de produção, evidentemente, desestruturando
o tecido econômico de toda a região do Semiárido e,
especialmente, comprometendo a renda dos pequenos
produtores e pecuaristas.
Feito esse registro em relação a essa importante obra, eu trago nesta noite, à tribuna do Senado da
República, uma palavra sobre a nossa preocupação
com a política de comércio exterior do País.
O Brasil vem vivendo, já há algum tempo, uma
relativa imobilidade no campo do comércio exterior. A
falta de uma política externa mais proativa nessa área
tem preocupado estudiosos, analistas e também os
agentes econômicos do País, pelo reconhecimento de
todos aos efeitos danosos que tem causado à nossa
economia. A paralisia em que se encontra o Mercosul comprometeu o aprofundamento da relação com
os nossos sócios e praticamente travou a expansão
do comércio intrabloco. O Paraguai segue suspenso
do Mercosul. A Argentina está cada vez mais fechada
em seu protecionismo. A recém-chegada Venezuela
continua envolvida em problemas internos. E o Uruguai, pela dimensão da sua economia, não tem como
se transformar numa força de maior dinamismo no
comércio regional.
Para fora do Mercosul, ou para além dos limites
desse bloco, não tem sido possível ao Brasil fechar
novos acordos econômicos, sem que haja autorização
expressa de todos os demais sócios do Mercosul. Em
suma, estamos engessados, presos em uma camisa
de força que nos impede de crescer dentro do bloco
e para além dele.

33176 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Como ressalta, de forma muito lúcida, o Presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial, o empresário Pedro Passos, em entrevista
publicada hoje, no jornal O Estado de S.Paulo, o Brasil ficou muito tempo parado, diferentemente de outros
países. Não houve, nos últimos anos, a determinação
para que o Brasil pudesse realizar novos acordos, sejam eles bilaterais, sejam eles de caráter mais amplo.
De maneira isolada, temos até tentado intensificar a corrente de comércio com nações fora do continente, como as africanas. Mas, na impossibilidade de
haver um guarda-chuva normativo para a construção
de uma relação econômica duradoura, essas trocas
comerciais – sempre sujeitas às oscilações do mercado internacional – não têm trazido ganhos perenes
para a nossa economia.
Em razão disso, é extremamente importante buscar uma saída diplomática e comercial que nos permita
romper essa paralisia em que se encontra o Mercosul.
Só com ajustes profundos poderemos imprimir novo
vigor ao bloco e seguir um rumo coordenado de expansão econômica. Do contrário, devemos cogitar o
retorno do atual estágio de união aduaneira, onde estamos submetidos a uma tarifa externa comum, para o
de uma área de livre comércio, em que recobraríamos
a capacidade de celebrar novos acordos com outros
países sem precisar da anuência dos demais membros.
Este é hoje um grande desafio que temos, meu
caro Senador Casildo Maldaner: como reinventar o
Mercosul, que dá claramente sinais de esgotamento,
engessando a posição dos seus sócios, especialmente do Brasil.
Há quem diga que, com a união aduaneira e com
a tarifa externa comum, a indústria ganha porque se
protege em relação a outros países, especialmente a
indústria brasileira, que é a mais forte do bloco. Mas,
por outro lado, as regras prevalecentes num acordo de
união aduaneira, com essa disciplina da tarifa externa
comum, nos impedem de fazer a celebração de acordos
bilaterais, como vários países na América Latina vêm
fazendo, com ganhos substantivos. Veja, por exemplo,
o que o México acaba de fazer. Portanto, nós temos
que reinventar o Mercosul.
O que não podemos é seguir assistindo ao encolhimento de nossas exportações sem reagir. De 2011
para 2012, a redução das nossas vendas para os
estados-membros do Mercosul foi da ordem de 14%.
Somente com a Argentina, o nosso terceiro maior
parceiro comercial no mundo, houve uma queda de
20% das exportações no mesmo período, devido às
restrições, pelo país vizinho, à entrada dos nossos
produtos, principalmente os manufaturados.
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Com a América Latina e o Caribe, onde estão parceiros estratégicos para o Brasil, a nossa participação
nos bens importados pelos países da região caiu de
26% em 2008 para 22% em 2011. Diante da inação
brasileira, o continente tem sido invadido por produtos,
por uma forte penetração de produtos vindos dos Estados Unidos, da União Europeia, da Índia, da China.
Nesse sentido, vejo como positiva a decisão
de reabrirmos as negociações com os mexicanos visando a revisão e ampliação dos termos do Acordo
de Complementação Econômica nº 53, firmado entre
os dois países. Atualmente, o México não representa
mais que 2% na nossa corrente de comércio. E, mesmo assim, esse pequeno percentual se deve muito
mais às nossas importações, que, entre 2006 e 2012,
pularam de US$1,3 bilhão para US$6 bilhões. Muito
mais, portanto, pelo efeito do aumento das nossas
importações do que do dinamismo das nossas exportações para o México.
Depois de muita resistência, o setor privado dos
dois países parece concordar com a necessidade de
aproximar mais ambas as economias. Revisar o acordo
pode melhorar a nossa competitividade no mercado
mexicano, principalmente em manufaturas, tendo em
conta que muitos produtos importantes na nossa pauta
de exportação não são beneficiados pelas preferências tarifárias hoje previstas pelo já referido acordo, o
Acordo nº 53.
Essa retomada do diálogo entre Brasil e México,
no entanto, não é suficiente para resolver o cenário de
estagnação em que nos encontramos. É preciso que o
País revigore a disposição de buscar novos parceiros
no mercado internacional, sob pena de não conseguir
se inserir nas cadeias globais de produção.
Um grande exemplo de que nosso modelo de
integração precisa ser repensado é a bem-sucedida
iniciativa da Aliança do Pacífico. México, Peru, Colômbia e Chile, quatro das economias mais dinâmicas da
América Latina, selaram, em apenas um ano, uma área
de livre comércio por meio da qual zeraram as tarifas
de 90% dos produtos. A Costa Rica já pediu adesão
e foi aceita. Outros sete países ingressaram com o
status de observadores desse bloco, que reúne população maior do que a do Brasil, responde por 33%
do comércio continental e exportou, em 2011, 10% a
mais que o Mercosul.
A Aliança do Pacífico traduz a vontade de seus
estados-membros, cujo PIB tem apresentado um crescimento médio de cerca de 5%, de imprimir agilidade
e dinamismo às suas economias para se tornarem
mais competitivas.
O entusiasmo para o novo bloco e as oportunidades abertas por ele têm inquietado estudiosos das re-
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lações internacionais e os industriais brasileiros. E não
é sem motivo. O Brasil poderá começar a ser trocado,
como destino de investimento, tendo em conta a falta
de atratividade do Mercosul. Até hoje não conseguimos
concluir o acordo de livre comércio que negociamos
com a União Europeia. Em contrapartida, os integrantes
da Aliança do Pacífico já viabilizaram os seus tratados
com o lado europeu, paralelamente a uma série de
outros firmados com parceiros econômicos diversos,
como Estados Unidos e China, em razão da prioridade
que estão imprimindo ao processo. Somente o México
conta hoje com mais de 40 acordos dessa natureza.
O Brasil precisa, repito, de uma política de comércio exterior inteligente e de uma diplomacia eficiente
para sair dessa imobilidade em que se encontra. O cenário atual ameaça o próprio processo de integração
latino-americana, e a liderança que o Brasil há tantos
anos vem construindo com muito esforço.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) – V.
Exª me permite um aparte, Senador?
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB –
PE) – Por favor, meu caro Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco/PMDB – SC) –
Senador Armando Monteiro, coincidentemente ou não,
em seguida de V. Exª eu tenho um pronunciamento a
fazer mais ou menos nesse desenho, e nós não combinamos nada. V. Exª é autoridade para falar desses
temas, é conhecido no Brasil de hoje, de ontem, em
toda parte. V. Exª presidiu a Confederação Nacional
da Indústria, que labuta nesse campo. Portanto, é autoridade para isso, repito. Queiramos ou não, é uma
grande preocupação. Coincidentemente, repito, nessa
madrugada, faço parte de uma comissão do Parlatino. Em Havana começa, depois de amanhã cedo, um
debate sobre essas questões. Tenho a honra de participar, também o Senador Antonio Carlos Valadares,
o Senador Cyro Miranda, e vai nessa linha dessa preocupação, na linha de preocupação do Brasil. Oxalá,
Senador Armando Monteiro, o Embaixador Roberto
Azevedo, que foi o primeiro brasileiro escolhido para
dirigir, para ser Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio, a OMC, possa ajudar a empolgar a
diplomacia brasileira, inclusive, e outros setores para
que possamos voltar a ter um destaque nesse campo
em que estamos a perder tempo, a perder espaço. Estamos perdendo espaço! O Mercosul começou há 20
anos, o lançamento da pedra fundamental do Mercosul. A Aliança do Pacífico foi agora, e já nos leva uma
vantagem extraordinária. Daí a preocupação até de
nós fazermos parte da América Central, da América
do Sul, dos países latinos. Nós precisamos nos reinte-
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grar. Vamos buscar isso. Por isso, quero cumprimentá-lo pela preocupação que traz, ainda mais vindo de V.
Exª, que é uma autoridade no setor.
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– Eu agradeço muito ao caro Senador Casildo Maldaner. Sei que nós compartilhamos dessas preocupações,
que, de resto, têm estado presentes também em toda
linha de atuação de V. Exª nesta Casa, que é exatamente buscarmos intensificar os fluxos de comércio,
porque o Brasil precisa ter uma maior inserção no comércio internacional.
Embora sabendo que o Brasil é um país que tem
um grande mercado doméstico, que tem sido a fonte de
dinamismo, ainda, vamos dizer, presente na economia
brasileira, mas um país como o Brasil precisa ter, e é
justo que tenha, uma maior ambição em relação à sua
participação no comércio internacional.
Sabe V. Exª que o Brasil responde por pouco mais
de 1% do comércio internacional, em que pese (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (...) já termos uma corrente de comércio de mais de
US$450 bilhões, se somarmos as nossas exportações
e as nossas importações, isso ainda representa algo
modestíssimo no contexto internacional.
E sabe também o nobre Senador Casildo Maldaner que as economias mais extrovertidas, as economias
que têm o maior coeficiente de abertura, como dizem
os economistas, são muito mais competitivas, porque,
para exportar, as economias têm que ser competitivas.
Portanto, é um paradoxo. É muito bom ter um mercado
interno forte como o que nós temos, mas não podemos nos acomodar.
Hoje, o presidente da Natura, que é uma das mais
importantes empresas brasileiras e que tem inserção
internacional, (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (...) ele, de forma muito lúcida, pontua, nessa entrevista, que o Brasil se acomodou com essa posição do
mercado interno.
Ficou cômodo, para muitas empresas, aproveitar esse momento, meu caro Senador Sérgio – já vou
concluir –, em que o mercado interno se expandiu, com
a incorporação de uma expressiva parcela da população que passou a consumir nos últimos anos e com a
expansão do crédito, que foi algo extraordinário, mas
não podemos nos iludir.
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A economia brasileira precisa muito ter uma presença permanente no mercado externo. Não é algo que
o Brasil possa fazer episodicamente. Comércio exterior
não é algo que se faz apenas quando nos é mais ou
menos conveniente, quando a taxa de câmbio é mais
ou menos favorável, quando a conjuntura nos ajuda.
A opção pelo comércio internacional (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ARMANDO MONTEIRO (Bloco/PTB – PE)
– (...) é algo que tem que ser permanente. Para isso, o
Brasil precisa ter uma visão estratégica. O Brasil precisa focar a questão do acesso a mercados. E o acesso
a mercados exige uma postura mais pragmática do
Brasil. Embora diga muito bem V. Exª que a presença
de um brasileiro nesse grande fórum multilateral, que
é a OMC, seja importante, nós temos de reconhecer,
com uma ponta de frustração, que os fóruns multilaterais não têm sido capazes de produzir resultados
mais expressivos.
Portanto, ainda que apostemos nessa vocação
que o Brasil tem para integrar os fóruns multilaterais,
precisamos promover acordos bilaterais que possam
produzir resultados a prazos mais curtos para ampliação dos nossos grupos de comércio. Portanto, creio
que deva ser essa a preocupação que temos.
Para encerrar, Sr. Presidente, agora para encerrar
mesmo, quero, ao final, registrar que os acordos econômicos comerciais são fundamentais para dinamização
do comércio e recuperação da nossa economia. Se não
agirmos urgentemente, a indústria brasileira perderá
crescentemente competitividade, vivendo apenas nos
limites do nosso mercado interno; e aí o País estará
cada vez mais isolado e menos integrado aos fluxos
de comércio e de investimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Meu caro Senador Armando Monteiro, é um
privilégio para todos nós Senadores ouvirmos V. Exª
debater sobre tema de tão grande importância.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designou, como membro titular, o Deputado Eduardo Sciarra, em substituição ao
Deputado Irajá Abreu, para integrar a Comissão Mista
destinada a proferir parecer à Medida Provisória nº
609, de 2013, conforme Ofício nº 644, de 2013, da
Liderança do PSD na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

Junho de 2013

Of. nº 644/13/PSD
Brasília, 3 de junho de 2013
Assunto: Indicação de Parlamentar do PSD para compor Comissão Mista
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a substituição do Deputado Irajá Abreu (PSD-TO), pelo Deputado Eduardo Sciarra (PSD-PR) para compor a Comissão
Mista destinada a apreciar e oferecer parecer à Medida Provisória nº 609, de 2012, na condição de Titular.
Atenciosamente, – Eduardo Sciarra, Líder do
PSD.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa ainda o Senador Aloysio Nunes Ferreira, como membro suplente, em vaga
existente, para integrar a Comissão Mista destinada a
proferir parecer à Medida Provisória nº 609, de 2013,
conforme o Ofício nº 139, de 2013, da Liderança do
PSDB no Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 139/13-GLPSDB
Brasília, de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Aloysio Nunes Ferreira para integrar, como suplente, a
Comissão Mista para análise da Medida Provisória nº
609 de 2013.
Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa também o Deputado
Gladson Cameli, como membro titular, em substituição ao Deputado José Otávio Germano; e o Deputado
Luís Carlos Heinze, como membro suplente, em substituição à Deputada Rebecca Garcia, para integrarem
a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, conforme Ofício nº 278, de 2013,
da Liderança do Partido Progressista na Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o Ofício:
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Of. nº 278
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Gladson
Cameli (PP/AC) como Titular e o Deputado Luís Carlos Heinze (PP/RS) como Suplente na Comissão Mista
Permanente sobre Mudanças Climáticas – CMMC, em
substituição aos Deputados José Otávio Gernano (PP/
RS) e Rebecca Garcia (PP/AM).
Atenciosamente, – Deputado Arthur Lira, Líder
do PP.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – A Presidência designa, como membro suplente, o Senador Francisco Dornelles, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida
Provisória nº 609, de 2013, conforme o Ofício nº 189,
de 2013, da Liderança do PMDB do Senado Federal.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. GLPMDB nº 189/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência,
comunico, nos termos regimentais, a indicação do Senador Francisco Dornelles para compor como Suplente, em vaga existente, a Comissão Mista destinada a
analisar e emitir parecer sobre a Medida Provisória nº
609, de 2013.
Na oportunidade, renovo votos de apreço e consideração. – Senador Eunício Oliveira, Líder do PMDB
e do Bloco da Maioria.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Dando sequência à lista de oradores, convido
a fazer uso da palavra o Senador Casildo Maldaner,
do PMDB de Santa Catarina.
V. Exª detém o tempo regimental de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pela ordem, Sr. Presidente, só para pedir a informação
sobre qual será o próximo orador, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Sérgio Souza. Bloco/PMDB
– PR) – Pela ordem, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª
é o próximo que fala pela liderança.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco/PMDB –
SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente e caros colegas, na próxima
quinta-feira, portanto, depois de amanhã, dia 6, terá
início uma reunião do Parlatino, o Parlamento Latino-
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-Americano, que ocorrerá em Havana, capital de Cuba.
Parlamentares de todos os países membros estarão
reunidos para discutir segurança cidadã, combate e
prevenção ao narcotráfico e ao crime organizado.
Juntamente com outros colegas, estaremos representando o Senado Federal no encontro. E tenho
a honra de aqui declinar os Senadores Cyro Miranda,
Antonio Carlos Valadares e Cícero Lucena, que são
os que, se não estou equivocado, representarão o
Senado, além de alguns parlamentares da Câmara
dos Deputados.
Pretendemos, além das discussões acerca do
tema proposto, apresentar igualmente a proposta brasileira de organização da defesa civil, bem como colher
sugestões e impressões dos outros países membros.
Tema muito presente é a questão das catástrofes,
dos sinistros que vêm ocorrendo no Brasil e no mundo,
e essas trocas de informações, as legislações, o que
os países possuem e, como agora aconteceu em Genebra, que eu tive a honra de participar, o que há de
melhor, o que os países latino-americanos propõem
aplicar de acordo com as legislações.
Enfim, são temas que, sem dúvida alguma, não
poderão ficar de lado.
Criado o Parlatino, em 1964, é uma organização
regional permanente e unicameral, integrada pelos parlamentos nacionais da América Latina, eleitos democraticamente, mediante o sufrágio popular, tendo como
objetivo maior a busca da integração, tem suas bases
e os princípios gerais do direito público internacional,
como a não intervenção, a autodeterminação dos povos, a igualdade jurídica dos Estados e a reprovação
à ameaça e ao uso da força contra a independência
política e a integridade territorial de qualquer Estado,
além da solução pacífica, justa e negociada das controvérsias internacionais.
Fazem parte do Parlatino, atualmente, além do
Brasil, as Antilhas Holandesas, Argentina, Aruba, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Haiti, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana,
Suriname, Uruguai e Venezuela.
É oportuno, contudo, fazer uma análise mais ampla da situação de integração regional vivida atualmente na América Latina, não apenas em seus aspectos
políticos, mas especialmente da efetiva cooperação
econômica, diplomática e cultural.
Aliás, isso foi abordado há pouco pelo eminente
Senador de Pernambuco, Armando Monteiro.
Instituído há mais de 20 anos, o Mercosul anda
patina na consecução de seus objetivos primordiais,
como a livre circulação de bens, serviços e fatores de
produção entre os países do bloco e até mesmo da
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circulação de cidadãos, que enfrenta dificuldades burocráticas que há muito já poderiam ter sido superadas – a exemplo do que ocorre entre os membros da
comunidade europeia.
Recentemente, ainda vivenciamos o polêmico
ingresso da Venezuela, com a suspensão – temporária, esperamos – do Paraguai, fato sobre o qual ainda
aguardamos demonstração dos seus efetivos benefícios; com a entrada da Venezuela no Mercosul. E a
circulação de pessoas: até nisso há dificuldades, hoje,
no próprio Mercosul. Embora a pedra fundamental tenha sido lançada há 20 anos, ainda existem hoje dificuldades na circulação de pessoas entre esses países
do Mercosul. Enquanto isso, na comunidade europeia
não há restrições em relação a esse campo.
Há pouco, vimos a formação de um novo bloco
comercial, composto por alguns de nossos vizinhos
latino-americanos, que merece nossa atenção: a Aliança do Pacífico, que reúne Chile, Colômbia, México e
Peru, assunto abordado também há poucos minutos
pelo eminente Senador Armando Monteiro.
Corroboro a posição proposta pelo nobre senador
e amigo Pedro Simon, em artigo publicado ontem no
jornal Zero Hora: “O Brasil não pode ficar alheio e subestimar o vistoso crescimento apresentado pelo grupo,
em tão curto espaço de tempo”. O Armando Monteiro
falou há pouco. O Senador Pedro Simon, ainda ontem,
em relação à Aliança do Pacífico, manifestou-se num
artigo do jornal Zero Hora, de Porto Alegre.
Criado formalmente em 6 de junho de 2012 – portanto, há 12 meses; completará seu primeiro aniversário
na próxima quinta-feira – o grupo contabilizou, no ano
passado, exportações que somam US$556 bilhões, enquanto o Mercosul negociou apenas US$335 bilhões.
Vale lembrar, a título de curiosidade, que o Mercosul
responde por 71,8% do território da América do Sul –
quase 13 milhões de quilômetros quadrados –, cerca
de três vezes a área da União Europeia.
A situação do comércio exterior realizado pelo
Brasil não condiz com a indiferença que tem dedicado
ao tema. Em todo o ano de 2012, o superávit de nossa balança comercial somou pouco mais de US$19
bilhões, o menor saldo positivo em dez anos. Com
isso, o superávit da balança registrou queda de 34%
em relação ao ano de 2011, quando totalizou quase
US$30 bilhões. De janeiro a maio deste ano, houve um
déficit de US$5,4 bilhões, o maior da história para os
primeiros cinco meses do ano – considerando a série
iniciada no começo da década de 1990. São dados
fortes, que mexem com a gente.
De acordo com dados da Confederação Nacional da Indústria, publicados no jornal O Estado de S.
Paulo, desde o início da crise internacional, em 2008,
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até 2011, o País perdeu, em espaço de vendas, mais
de US$5 bilhões para a Argentina, México, Peru, Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, Paraguai e Bolívia.
As compras foram direcionadas para China, Estados
Unidos, União Europeia e México. Quer dizer, nós caímos nesses valores extraordinários nesse meio tempo.
Os acordos comerciais do Chile envolvem 62
países – o Senador Armando Monteiro, há pouco, falava sobre isso –, incluindo os 27 da União Europeia;
os da Colômbia, 60 países; do Peru, 52 países – são
acordos bilaterais; do México, há pouco dito pelo Senador pernambucano Armando Monteiro, 50 países;
enquanto os do Brasil, por sua vez – pasmem –, são
apenas 22 países, a maioria de pouca expressão comercial, como Israel, Egito, Palestina e a união aduaneira do sul da África. Os três últimos, aliás, ainda nem
entraram em vigor.
A economia brasileira, que já sofre uma profunda
perda de competitividade internacional, especialmente em função do elevado custo Brasil, composto por
infraestrutura precária e carga tributária escorchante,
não pode arcar com os custos de uma política comercial externa tímida.
Por isso, é preciso que o País expanda, de forma
vigorosa, sua política de relações exteriores, buscando
consolidar e ampliar as parcerias no comércio internacional. Corremos o sério risco de perder espaço em
nossos mercados exportadores, conquistado a duras
penas. A estagnação e o acanhamento que atravessamos atualmente não condizem com o imenso potencial brasileiro no cenário econômico internacional.
Por isso, não é do nosso feitio, não é do nosso jeito
nós ficarmos na retaguarda. Não é por aí. Nós precisamos é ser mais agressivos no bom sentido. Eu já
dizia, em uma época, que nós precisamos – inclusive
a nossa diplomacia brasileira – não ser tão diplomatas.
Tem que ser no comércio, tem que ser no bom sentido:
nós precisamos abrir espaços. Nós precisamos lutar.
Nós precisamos realizar as trocas, como, por
exemplo, em relação ao que vem de outros países,
como da China. Falava-se muito sobre as quinquilharias
que vinham de lá, e nós mandávamos o filé-mignon,
nós mandávamos aquilo que é de primeira grandeza.
Não! Se de lá vêm quinquilharias, vamos negociar
aquilo que não seja de primeira. “Olha, é banana que
nós temos.” Banana, então, para lá.
Vamos fazer isso, mas não mandar o dinheiro
quente, como se diz. Nós temos que ter essa habilidade, nós precisamos ser, como disse, mais agressivos, no bom sentido, nas relações comerciais. Então,
as nossas embaixadas nesses países... Quiçá agora,
com a eleição do Embaixador Roberto Azevêdo – o
primeiro brasileiro que vem a presidir a Organização
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Mundial do Comércio; vai tomar posse agora, em
agosto –, quiçá que isso seja um lenitivo, seja uma
espécie de ingrediente para nos animarmos, para
fomentarmos, para buscarmos, como dizia há pouco
o Senador Armando Monteiro, não só o mercado interno. Não, não podemos ficar só nisso. Nós temos
de buscar lá fora. Nós temos que estar no mundo.
O Brasil, pelas suas dimensões, tem de se preparar
para isso. E aí ativarmos as nossas embaixadas pelo
mundo, as relações. Temos de ter adidos nesses países, adidos que tratem disso, que mexam com as
relações comerciais. Precisamos abrir espaços e recuperar aquilo que nós já tínhamos.
São essas as considerações.
Logo mais, nós estaremos nessa missão no Parlatino. Oxalá, por esse debate no Parlatino, entre os
países que vão estar representados – e tenho a honra
de participar com os colegas Cyro Miranda, Valadares,
entre outros colegas do Congresso Nacional –, possamos o Brasil, o nosso País, nós latino-americanos
nos reencontrarmos, nos darmos as mãos, olharmos
com mais força...
Se começarmos a nos dividir: Mercosul de um
lado; agora, a Aliança do Pacífico, de outro; daqui a
pouco, a América Central, onde uma parte pertence ao
Nafta... Se nós nos dividirmos, como é que nós vamos
conversar com o Mercado Comum Europeu? Como é
que nós vamos conversar com os países asiáticos?
Nós temos de nos unir! E o Brasil deve ter condições de liderar isso. O Brasil não pode parar, não pode
ficar de braços cruzados. Precisamos andar nessa
carruagem. Temos que ter uma arte política, uma engenharia, sem dúvida alguma. Mas, nessas relações,
temos de estar de pé sempre.
São algumas considerações, Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, que neste instante preside a Mesa
do Senado, que eu não poderia deixar de registrar
perante a Casa, em função desses acontecimentos
e dessa missão.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Casildo Maldaner, o
Sr. Sérgio Souza deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ivo Cassol.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– Obrigado, Senador Casildo Maldaner, Senador pelo
Estado de Santa Catarina. Também sou catarinense.
É uma alegria, Senador Casildo Maldaner.
O próximo inscrito pela Liderança do PT é o Senado Eduardo Suplicy, pelo tempo regimental.
Enquanto S. Exª se desloca até a tribuna, aproveitarei para ler.
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O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– A Senhora Presidente da República adotou, em 31 de
maio de 2013, e publicou no mesmo dia, mês e ano, em
Edição Extra, a Medida Provisória nº 616, de 2013,
que abre crédito extraordinário, em favor de Operações
Oficiais de Crédito, no valor de R$2.932.125.346,00
(Dois bilhões, novecentos e trinta e dois milhões, cento
e vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais)
para o fim que especifica.
A matéria será encaminhada, nos termos do §6º
do art. 2º da Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,
onde poderá receber as emendas.
É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória:
– Publicação no Diário Oficial da União: 31-52013 (Edição Extra)
– Emendas: até 6-6-2013 (6 dias após a publicação)
– Prazo na Comissão: Declaração incidental
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita
a comunicação à Câmara dos Deputados por
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 27-62013 (até 28º dia)
– Recebimento previsto no Senado Federal:
27-6-2013
– Prazo no Senado Federal: de 28-6-2013 a
11-7-2013 (42º dia)
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados:
11-7-2013
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 12-7-2013 a 14-7-2013 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de: 15-7-2013 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 12-8-2013
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – A Senhora Presidente da República adotou, em
31 de maio de 2013, e publicou no Diário Oficial da
União do mesmo dia, mês e ano, em Edição Extra, a
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Medida Provisória nº 617, de 2013, que reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita decorrente da
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona.
Nos termos dos arts. 2º e 3º da Resolução nº 1,
de 2002-CN, da Resolução nº 1, de 2012-CN, e do
art. 10-A do Regimento Comum, está assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer
sobre a matéria:
SENADORES
Bloco Parlamentar da Maioria
(PMDB/PP/PSD/PV)
TITULARES
Eunício Oliveira
Francisco Dornelles
Sérgio Petecão
Paulo Davim
Ricardo Ferraço

SUPLENTES
1. Ana Amélia
2. Kátia Abreu
3. Romero Jucá
4. Vital do Rêgo
5.

Bloco de Apoio ao Governo
(PT/PDT/PSB/PCdoB/PRB/PSOL)
TITULARES
Wellington Dias
Acir Gurgacz
Rodrigo Rollemberg
Inácio Arruda

SUPLENTES
1. Eduardo Lopes
2. Randolfe Rodrigues
3. Walter Pinheiro
4. Zezé Perrella

Bloco Parlamentar Minoria (PSDB/DEM)
TITULARES
Cícero Lucena
Lúcia Vânia
Jayme Campos

SUPLENTES
1. Flexa Ribeiro
2. Cyro Miranda
3. Wilder Morais

Bloco Parlamentar União e Força
(PTB/PR/PSC/PPL)
TITULARES
Eduardo Amorim
Gim

SUPLENTES
1. Alfredo Nascimento
2. Armando Monteiro
DEPUTADOS
PT

TITULARES
José Guimarães
Valmir Assunção

SUPLENTES
1. Sibá Machado
2. Luiz Couto
PMDB

TITULARES
Eduardo Cunha
Marcelo Castro

SUPLENTES
1. Darcísio Perondi
2. Edinho Araújo
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PSD
TITULARES
Eduardo Sciarra
Eleuses Paiva

SUPLENTES
1. Guilherme Campos
2. Heuler Cruvinel
PSDB

TITULARES
Carlos Sampaio

SUPLENTES
1. João Campos
PP

TITULARES
Arthur Lira

SUPLENTES
1. Roberto Britto
DEM

TITULARES
Mendonça Filho

SUPLENTES
1. Rodrigo Maia
PR

TITULARES
Anthony Garotinho

SUPLENTES
1.
PSB

TITULARES
Beto Albuquerque

SUPLENTES
1. Leopoldo Meyer
PDT

TITULARES
André Figueiredo

SUPLENTES
1. Salvador Zimbaldi
Bloco (PV/PPS)

TITULARES
Antônio Roberto

SUPLENTES
1.Arnaldo Jardim
PTB

TITULARES
Jovair Arantes

SUPLENTES
1. Antonio Brito

PSOL*
* Rodízio nos termos do
art. 10-A do Regimento Comum.
TITULARES
TITULARES
Ivan Valente

SUPLENTES
SUPLENTES
1. Jean Wyllys

É o seguinte o calendário de tramitação da Medida Provisória:
– Publicação no Diário Oficial da União: 31-52013 Ed. Extra.
– Designação da Comissão: 4-6-2013 (SF)
– Instalação da Comissão: 24 horas após designação.
– Emendas: até 6-6-2013 (6 dias após a publicação).
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– Prazo na Comissão: Declaração incidental
de inconstitucionalidade do caput do art. 5º
da Resolução do Congresso Nacional nº 1,
de 2002, com eficácia ex nunc – Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 4.029 – DOU de
16/3/2012. Lida a comunicação do Supremo
Tribunal Federal ao Congresso Nacional na
sessão do SF de 15 de março de 2012, e feita
a comunicação à Câmara dos Deputados por
meio do Ofício nº 102, de 2012-CN.
– Remessa do processo à Câmara dos Deputados: – Prazo na Câmara dos Deputados: até 27-62013 (até 28º dia).
– Recebimento previsto no Senado Federal:
27-6-2013.
– Prazo no Senado Federal: de 28-6-2013 a
11-7-2013 (42º dia).
– Se modificado, devolução à Câmara dos
Deputados: 11-7-2013.
– Prazo para apreciação das modificações do
Senado Federal, pela Câmara dos Deputados:
de 12-7-2013 a 14-7-2013 (43º ao 45º dia).
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a
partir de 15-7-2013 (46º dia).
– Prazo final no Congresso: 12-8-2013.
A matéria está publicada em avulsos.
Será feita comunicação à Câmara dos Deputados.
São os seguintes os Ofícios das lideranças:
Of. nº 30/13-GLDEM
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Sr. Senador
Jayme Campos, como titular e o Senador Wilder Morais, como suplente, para integrarem a Comissão Mista incumbida do estudo sobre a Medida Provisória nº
617, de 2013.
Atenciosamente, – Senador José Agripino Líder
do Democratas.
Of. nº 124/2013–BLUFOR
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Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a receita decorrente da prestação de
serviços de transporte coletivo de passageiros nas
modalidades que menciona”.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protesto de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Gim, Líder do Bloco
Parlamentar União e Força – PTB/PR/PSC.
Ofício nº 137/13-GLPSDB
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico os seguintes Senadores para integrarem a Comissão Mista destinada
a examinar a Medida Provisória nº 617 de 2013.
TITULARES
Senador Cícero Lucena
Senadora Lúcia Vânia

SUPLENTES
Senador Flexa Ribeiro
Senador Cyro Miranda

Na oportunidade, renovo protestos de apreço e
distinta consideração.
Atenciosamente, – Senador Aloysio Nunes
Ferreira, Líder do PSDB.
Of.B/90/13
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Beto Albuquerque (PSB – SP), como titular, e Leopoldo Meyer (PSB – PR), como suplente,
da Medida Provisória nº 617, de 2013, “Reduz a zero
as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins incidentes sobre a receita decorrente da
prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que menciona”.
Respeitosamente, – Deputado Beto Albuquerque,
Líder do PSB.
Of./LID/nº 138/2013
Brasília, 4 de junho de 2013

Brasília, 4 de junho de 2013

Assunto: Indicação de membros para Comissão Mista.

Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos e nos termos
regimentais, dirijo-me a Vossa Excelência para indicar,
pelo Bloco Parlamentar União e Força, os Senadores
Eduardo Amorim e Gim, como Membros Titulares e os
Senadores Alfredo Nascimento e Armando Monteiro,
como Membros Suplentes, para integrarem a Comissão Mista destinada a apreciar a Medida Provisória
nº 617, de 2013, que “reduz a zero as alíquotas da

Senhor Presidente,
Indicamos a Vossa Excelência os Deputados
Antônio Roberto – PV/MG e Arnaldo Jardim – PPS/
SP para integrar como titular e suplente, respectivamente, a Comissão Mista destinada a proferir parecer
à MP nº 617/13, que “Reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita decorrente da prestação de
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serviços de transporte coletivo de passageiros nas
modalidades que menciona”.
Atenciosamente, – Deputado Rubens Bueno,
Líder do PPS – Deputado Sarney Filho, Líder do PV.
Ofício nº 149 – L – Democratas/13
Brasília, 4 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência os deputados do Democratas que integrarão a Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 617/13, que
“Reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, incidentes sobre a
receita decorrente da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros nas modalidades que
menciona”, em vagas existentes.
TITULARES
Deputado Mendonça Filho

SUPLENTES
Deputado Rodrigo Maia

Respeitosamente, – Deputado Ronaldo Caiado,
Líder do Democratas.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP –
RO) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, que
falará pela Liderança do PT.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Pela
Liderança. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente
Ivo Cassol, fiz ontem um pronunciamento da tribuna
do Senado a respeito do dilema que preocupa a população de Piedade, junto a Ibiúna, Sorocaba, Votorantin, a 130 quilômetros de São Paulo, uma vez que
uma mineradora gostaria de se instalar ali, numa área
considerada de mananciais, muito importante para as
bacias hidrográficas dos rios que beiram, que cruzam
todo o Município de Piedade. Obviamente, para os produtores de produtos agropastoris e hortifrutigranjeiros,
a instalação daquela pedreira poderia – ou poderá, se
vier a acontecer – causar danos que muitos ali consideram irreparáveis e preocupam imensamente as famílias de centenas de pequenos e médios agricultores,
agricultores familiares.
Por ocasião de visita que fiz à região nos dias
30 e 31 de maio e 1 e 2 de junho, de quinta-feira a
domingo, eu tive a oportunidade de conhecer a Prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, que é
do PSDB, como o ex-Prefeito Geremias Ribeiro Pinto,
que foi o prefeito durante os últimos quatro anos, este
do PT, que disputou a prefeitura com a Prefeita Maria
Vicentina Godinho Pereira da Silva, uma senhora que,
por muitos anos, foi professora da área educacional e
ganhou as eleições por apenas 16 votos, mas ambos
abraçaram essa causa de defesa, juntamente com os

Junho de 2013

vereadores, inclusive o Vereador do PT Geraldinho
Pinto de Camargo Filho, e que, com muitos moradores,
manifestaram-se em reuniões as mais diversas, como
a realizada no dia 28 de maio último, organizada pela
Associação Ecológica São Francisco de Assis.
E justamente eu mencionei que, no último dia
24, a Prefeita Maria Vicentina havia encaminhado um
projeto de lei substitutivo de definição das áreas de
cada zona de Piedade e, então, visando à alteração
do zoneamento de Piedade. E a Presidenta da Câmara
Municipal, Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho,
avaliou, diante do pedido de votação extraordinária,
que foi feito na noite de ontem, que seria próprio dar
o tempo para que pudessem os vereadores ter o parecer adequado daquele projeto, mas, dada a sua urgência, definiram para a tarde hoje, às 18h, a sessão
de apreciação do importante projeto.
Essa votação era de fundamental importância,
uma vez que uma juíza da região havia tomado a
decisão – a Juíza Francisca Cristina Müller de Abreu
Dall’Aglio –, segundo a qual deveria a prefeita do Município de Piedade tomar as providências necessárias
para permitir à mineradora MSX Minerais Ltda. ali instalar a pedreira.
Foi então que houve a mobilização de toda a
população e da própria prefeita que, de maneira suprapartidária, conseguiu o apoio de nada menos de
13 vereadores, pois, por treze a zero, todos votaram a
favor do projeto que define as Bacias dos Rios Pirapora e Sarapuí, que justamente incluem a área onde se
pretendia instalar aquela pedreira. E toda aquela área
passará a ser classificada, agora, por lei aprovada na
tarde de hoje, como Zona de Conservação de Mananciais, onde poderão ser realizadas apenas atividades
agropastoris de baixo impacto, mediante a preservação
de recursos hídricos e corpos d’água, com a adoção
de medidas de combate à erosão, ao assoreamento
de mananciais e ao controle do uso de tóxicos.
Dessa maneira, pelas regras referentes ao meio
ambiente de Piedade, não poderá a pedreira lá se
instalar.
Assim, eu pude, ao percorrer as estradas de uma
das pousadas... Numa pousada muito aconchegante e
bonita onde estive por quatro dias, denominada Ronco do Bugio, porque faz lembrar o ronco dos macacos
que vivem naquela área toda, caracterizada por uma
mata densa da Mata Atlântica, eis que os proprietários
da pousada, José Luiz e Fátima, transmitiram a mim a
preocupação de toda a comunidade, o que depois eu
pude observar de fato.
Aquela população vive da plantação e de atividades agropastoris e produz uma tal quantidade e
variedade de hortifrutigranjeiros que faz com que Pie-
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dade seja um dos maiores fornecedores de tais tipos
de produtos para a CEAGESP, em São Paulo.
Então, ainda que os responsáveis pela empresa
MSX alegassem que iriam criar empregos, dezenas de
empregos, qual seria a consequência dessa pedreira
ali funcionando, se centenas de agricultores familiares
e todos que trabalham com eles viessem a perder a
oportunidade de continuar a realizar aquilo que, por
gerações, estão fazendo?
Aqui citei o abaixo-assinado de mais de 7,5 mil
moradores de Piedade. A Associação Ecológica São
Francisco de Assis coletou essas assinaturas. Esses
moradores estavam muito preocupados com o risco
iminente de degradação do meio ambiente, o risco
local muito acentuado, com a degradação das estradas, com a poluição sonora, com a poluição do ar,
com a perspectiva de decadência da saúde pública
do Município, a perda líquida de algumas centenas
de empregos na lavoura se comparada com as poucas dezenas de empregos na mineradora, com a segurança na região, o prejuízo para a fauna e flora locais, o êxodo dos sitiantes da região com a venda de
suas propriedades, desemprego e reflexos negativos
para o comércio local, o empobrecimento da população originária que não tem condições de se transferir
para outras regiões do País por questões financeiras,
a degradação de mananciais, com prejuízo significativo para o Rio Pirapora, único abastecedor de água
para a cidade de Piedade, prejuízo significativo para
a rede hoteleira local, enfim, o próprio abastecimento
de verduras, legumes para cidades próximas, inclusive
toda a Grande São Paulo e São Paulo.
Todas teriam repercussões negativas que agora,
felizmente, tendo em conta a iniciativa da Prefeita Maria Vicentina – com o apoio do ex-Prefeito Jeremias e
de todos os treze Vereadores da Câmara Municipal de
Piedade, inclusive do Vereador do PT, Geraldinho –,
com todo esse empenho, posso dar a boa notícia que
me foi transmitida tanto pela Prefeita Maria Vicentina
quanto pelo Vereador Geraldinho. Aprovada por treze
a zero, essa decisão de não se permitir a instalação da
pedreira naquela região ou Zona de Conservação de
Mananciais certamente fará com que a Juíza Francisca
Cristina Müller de Abreu Dall’Aglio possa, no Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, rever a sua decisão,
até porque a Prefeita, agora, não pode autorizar – e
nem a Justiça – que seja descumprida, nem mesmo
a CETESB, uma vez que a própria CETESB havia declarado que a decisão da possibilidade de instalação
da pedreira dependia, obviamente, de autorização por
parte as autoridades ambientais da Prefeitura de Piedade. Ora, a lei municipal de Piedade, naquela Zona
de Conservação de Mananciais, não permite que haja
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a instalação da pedreira, então, creio que agora a decisão está tomada de maneira definitiva.
Assim, agradeço ao Líder Wellington Dias por
ter-me concedido o direito de utilizar a palavra pela
Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Quero apenas assinalar que achei correta a decisão do Ministro da Saúde, no dia de hoje, referindo-se
à questão relativa à campanha para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A sua decisão, após
melhor conhecimento dos fatos sobre a natureza da
campanha, foi correta. Por isso, merece o nosso apoio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ivo Cassol. Bloco/PP – RO)
– O próximo orador inscrito é o Senador pelo Estado
do nosso grande Paraná Senador Sérgio Souza pelo
tempo regimental.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ivo Cassol, do nosso
glorioso Estado de Rondônia, Srªs e Srs. Senadores,
caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio
Senado, servidores desta Casa, senhoras e senhores,
tive a satisfação de participar nesta manhã, Sr. Presidente, no Palácio do Planalto, do lançamento do Plano
Safra 2013/1014 feito pela Presidenta Dilma Rousseff.
O evento, que representa um marco para o agronegócio nacional, demonstrou de forma inequívoca a
importância desse setor para o Brasil, para, também,
o desenvolvimento regional e, sobretudo, para a economia do País.
O Brasil tem nos últimos anos demonstrado a
sua pujança no setor agropecuário e o Governo brasileiro tem feito o seu papel para difundir esse vetor
da economia.
Não por acaso, a Presidenta Dilma Rousseff iniciou seu discurso destacando a participação expressiva
do agronegócio brasileiro na composição do crescimento anunciado do PIB no primeiro trimestre deste ano.
Segundo dados do IBGE, tendo a maior alta desde 1998, o setor puxou o crescimento de 0,6% do PIB
no primeiro trimestre deste ano, expandindo 9,7% em
relação ao trimestre anterior.
O agronegócio representa um quarto de todo o
Produto Interno Bruto nacional e gera aproximadamente
35 milhões de empregos em toda sua cadeia produtiva.
Em dez anos, a produção de grãos passou de
123 milhões de toneladas na safra 2002/2003 para
184 milhões de toneladas na safra atual. O valor da
produção agropecuária, segundo palavras do Ministro
Antônio Andrade, Ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento brasileiro, deve atingir neste ano R$488
bilhões. Esse é o valor da produção agropecuária brasileira, 18% acima do que foi registrado no ano de 2012.
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O Brasil também, meus caros colegas Senadoras e Senadores, é referência na produção de aves, na
produção de suínos. E as estimativas iniciais apontam
para um crescimento de 6,6% na produção de carne
de frango, atingindo 13 milhões de toneladas, enquanto que a de suínos deve aumentar 2,9% e alcançar
3,6 milhões de toneladas de carne suína, somente no
ano de 2013.
Além de contribuir para o crescimento econômico
brasileiro, o setor é fundamental para a balança comercial. Afinal, o saldo das operações, veja, Sr. Presidente
Ivo Cassol, nos últimos 12 meses, bateu o recorde de
US$99,5 bilhões, com superávit de US$83 bilhões. O
superávit do agronegócio brasileiro dos últimos 12 meses na balança comercial – aquilo que se vende para
o exterior e que se compra do exterior, importação e
exportação – foi de US$83 bilhões.
O Brasil é o maior exportador mundial de café,
de açúcar, de etanol, suco e carne de frango, além de
ser o segundo em soja e carne bovina. Dessa forma,
chegamos à extraordinária situação de que um em
cada quatro produtos do agronegócio consumidos ou
comercializados em todo o Planeta é brasileiro. Um
em cada quatro produtos comercializados no Planeta
é brasileiro.
É bom se ressaltar que, há poucas décadas, o
Brasil era um importador de alimentos. Hoje, nós somos um grande exportador; não ainda o maior, mas
somos hoje considerados o segundo maior produtor
de alimentos e um grande exportador de alimentos
para o planeta.
Felizmente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo
da Presidenta Dilma tem atentado para a importância
estratégica do agronegócio nacional e, mais uma vez,
oferece ao País um plano agrícola e pecuário muito
melhor do que aquele apresentado no ano anterior, que
já era bom. Fica evidente a atenção e a importância
crescente do agronegócio.
A Senadora Kátia Abreu, Presidente da CNA,
ao discursar no evento, saúda a construção do Plano
Safra 2013/2014 como sendo aquele que envolveu
mais ministérios em sua elaboração, em especial, a
Casa Civil, chefiada pela Ministra Gleisi Hoffmann.
Também o Banco Central e o Ministério da Fazenda
foram aqueles que disponibilizaram estrategicamente
os recursos anunciados pela Presidenta Dilma Rousseff, nessa manhã, da ordem de R$136 bilhões, para
financiar a safra 2013/2014, o maior valor da história,
sendo 18% superior ao período anterior e bem superior aos R$20,2 bilhões liberados na safra 2002/2003,
ou seja, quase 700% a mais em apenas dez anos foi
o valor agregado ao Plano Safra brasileiro.
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Sr. Presidente, na verdade, a Presidenta Dilma
Rousseff foi além e disse que, se forem esgotados os
recursos, assegurará o repasse do que mais for necessário. Espero que não venhamos a precisar, meu
caro Líder Wellington, mas, se precisarmos, o Governo Federal já sinalizou que não faltarão recursos para
financiar o agronegócio brasileiro.
Na próxima quinta-feira, nós teremos ainda o
lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar e
o lançamento do Plano Safra do Nordeste brasileiro,
colocado muito bem pela Presidenta Dilma Rousseff.
O plano, lançado hoje pela manhã, abre crédito para os agricultores de todo o País investirem na
produção. O dinheiro pode ser usado para compra
de equipamentos agrícolas e melhoramento de infraestrutura nas propriedades rurais. Do total de R$136
bilhões, R$97,6 bilhões vão para financiar o custeio e
a comercialização, e o restante, R$38,4 bilhões, será
destinado a programas de investimento. Aliás, a Presidente fez questão de ressaltar que será ampliado
o atendimento ao médio produtor rural. O Programa
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural saltou de
R$11,15 bilhões para R$13,2 bilhões nesta safra, um
aumento de 18%.
A taxa anual média de juros foi mantida em relação ao Plano Safra anterior e ficou em 5,5%. Algumas modalidades específicas, porém, tiveram redução:
3,5% para aquisição de irrigação e estruturas de armazenagem; 4,5% para o médio produtor; e 5% para
as práticas sustentáveis.
O programa Agricultura de Baixa Emissão de
Carbono (ABC), que incentiva práticas de agricultura
sustentável, teve os recursos elevados em 32%, comparando-se com o plano anterior, saltando de R$3,4
bilhões para R$4,5 bilhões. Isso mostra um comprometimento do Governo Federal com a sustentabilidade, com a redução da emissão de gases na camada
de ozônio, principalmente pelas áreas degradadas no
Brasil, que nós sabemos que existem, e muito.
O limite de financiamento de custeio por produtor
foi elevado de R$800 mil para R$1 milhão, e o limite para
comercialização, de R$1,6 milhão para R$2 milhões.
As cooperativas poderão acessar R$5,3 bilhões
por meio do Programa de Desenvolvimento Cooperativo para Agregação de Valor à Produção Agropecuária (Prodecoop) e do Programa de Capitalização de
Cooperativas Agropecuárias (Procap-Agro). A taxa de
juros anual das cooperativas para capital de giro foi
reduzida de 9% para 6,5% ao ano.
Dentre todas as boas-novas, a Presidenta Dilma
destacou também três pontos fundamentais no Plano
Safra, dos quais dois foram compromissos assumidos
no lançamento do Plano Safra anterior.
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Foi anunciado pela Presidenta Dilma um novo
Plano Safra para o Semiárido, composto de quatro
principais medidas, cuja finalidade é dar o tratamento
mais adequado aos produtores rurais daquela região
em virtude das grandes adversidades climáticas que
vêm afetando o Nordeste brasileiro nos últimos anos.
O primeiro compromisso cumprido, no entanto,
foi a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER) – que será, Sr. Presidente; Srªs e Srs. Senadores, vinculada à Embrapa,
mas atenderá aos dois Ministérios ligados ao setor:
Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário. Sua função será ampliar e difundir os
conhecimentos, a tecnologia e as melhores práticas
entre todos os produtores rurais do País. Trata-se de
iniciativa que poderá representar um aumento expressivo na produção da produtividade e do bem-estar do
produtor brasileiro.
Outro compromisso assumido e cumprido merece
destaque deste Senador; merece, meus caros colegas,
deste Senador uma grande saudação com entusiasmo,
pois foi anunciada a disponibilização de R$25 bilhões,
nos próximos cinco anos, para financiar a construção
de silos com o objetivo de melhorar as condições de
armazenagem e de escoamento da produção nacional.
Nós vimos, recentemente, em uma revista de circulação nacional, que o Brasil perde, por ano, R$180
bilhões pela ineficiência nos modais de transportes e
na armazenagem em comparação com a Argentina e
com os Estados Unidos da América, levando-se em
consideração uma produção a dois mil quilômetros de
um porto. Olhem a diferença que nós poderíamos agregar ao produto brasileiro: R$180 bilhões ao ano. Agora
vem um programa de armazenagem que amenizará
essa situação. E, com os programas já instituídos, que
estão em andamento, para melhorar nossos modais de
transporte, eu tenho certeza de que, em poucos anos,
nós diminuiremos – e muito – essa diferença.
Essa questão da armazenagem trata, Sr. Presidente, de uma antiga batalha deste Parlamentar, que vê
como um grande avanço para o País a decisão tomada pela Presidenta Dilma Rousseff. Inclusive participei
de debates, em meu gabinete, junto com as entidades
que representam o setor, falando com a Casa Civil e
com demais integrantes do Governo, atentando para
a importância do Plano de Armazenagem.
Na safra 2013/2014, serão disponibilizados R$5
bilhões para esse fim. O agricultor terá um prazo de
15 anos para o pagamento, com juros de 3,5% ao ano.
O Governo promete, ainda, Sr. Presidente, dobrar
a capacidade de armazenagem da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que receberá R$500
milhões na próxima safra.
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Trata-se, enfim, de buscar solucionar o déficit
que o País tem em quantidade de silos para armazenagem de grãos e, assim, evitar prejuízos causados
pelos gargalos no escoamento da produção.
Com muita satisfação, concedo um aparte ao Senador Líder do Partido dos Trabalhadores nesta Casa,
Wellington Dias.
O Sr. Wellington Dias (Bloco/PT – PI) – Meu
caro Senador Sérgio Souza, primeiro, quero dar aqui
o meu testemunho do trabalho e do apoio de V. Exª
exatamente para que o Brasil possa se consagrar
cada vez mais como o grande produtor de alimentos
do mundo. A gente viu hoje, naquele evento, a emoção da Presidenta e a animação do setor quando ela
citava o tamanho do crescimento. Em minha opinião,
tem que se olhar para a situação a que chegamos:
o PIB cresceu, em um ano inteiro, 0,9%; no primeiro
trimestre, 0,6%. Se for nesse ritmo, vamos pelo menos para 2,5%, aproximadamente, o que mostra, ao
contrário do que pensam os pessimistas, a retomada
do crescimento. Acho que o pior do impacto da crise
mundial no Brasil passou. E ela citava exatamente o
tamanho do crescimento do PIB específico da agricultura, na casa de 17%. Então, isso é algo realmente
especial. São 5,7% em relação ao mesmo trimestre
do ano anterior. Eu quero aqui apenas ressaltar um
ponto do que disse V. Exª. Acho que a área da armazenagem, do volume de recursos, tudo isso vai permitir
que a gente atinja realmente essa meta possível de
10 milhões de hectares em produção, como o grande
celeiro do mundo. Mas eu destaco aqui a criação da
Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural como a grande responsável para transformar o
Brasil. Eu acho que tudo isso, tanto para os médios,
como para a área de pesquisa, para a Embrapa, tem
um grande impacto. Então eu quero aqui parabenizar
V. Exª pelo pronunciamento e toda a equipe da Presidenta Dilma, o Ministério da Agricultura, o Ministério
do Desenvolvimento Agrário, a Embrapa, a Codevasf,
todos os órgãos que com certeza contribuem e, é claro,
aqueles de que a gente muitas vezes não fala bem: a
Fazenda, o Planejamento, a Casa Civil, os que fazem
com que toda essa operação seja possível dentro do
nosso País. Eu espero que o Paraná continue crescendo, e, tenha certeza, o nosso Piauí vai estar lá
também dando sua grande contribuição para o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – Já
está dando, Senador Wellington. Eu conheço as regiões
produtoras do Piauí. Tive oportunidade de passar por
lá no início deste ano e vi que as fronteiras agrícolas
do Brasil estão muito além daquilo que nós imaginávamos ser possível há pouco tempo.
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Sr. Presidente, a produção de grãos da safra que
se encerra chegou a 184 milhões de toneladas, enquanto a capacidade de armazenagem ficou em 145
milhões de toneladas, somados armazéns públicos e
privados, o que representa um déficit de estocagem
de 39 milhões de toneladas.
É importante, inclusive, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) – ...
destacar que a Organização das Nações Unidas para
Agricultura e Alimentação recomenda que cada país
tenha capacidade de armazenagem pelo menos 20%
acima de sua produção, o que, no caso do Brasil, equivaleria, em 2013, a 220 milhões de toneladas. Com os
novos armazéns que devem estar todos prontos até
2020, o País poderá chegar próximo a esse patamar.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, não poderia
deixar de exaltar também o aumento de 75% em relação aos recursos disponibilizados para subvenção no
ano passado no seguro rural. O montante passou de
R$400 milhões para R$700 milhões em subvenções.
Enfim, Sr. Presidente,...
(Interrupção do som.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR)
– Peço mais dois minutos para concluir. (Fora do microfone.)
Enfim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje
é dia de grande satisfação para a produção agropecuária nacional não apenas pelas excelentes notícias
anunciadas, mas sobretudo pela atenção e pela importância que dá o Governo ao setor.
Ganham com isso todos os produtores rurais do
País e todos os brasileiros que, muito em breve, poderão orgulhar-se de pertencer ao maior produtor e
exportador mundial de alimentos, com todos os benefícios que esta condição nos trará. Porque, a partir do
momento em que nós vamos diminuir o custo interno
da produção, mais recursos...
(Soa a campainha.)
O SR. SÉRGIO SOUZA (Bloco/PMDB – PR) –...
vão ficar no interior deste País, mais empregos vão
ser gerados, porque esses recursos são consumidos
pelo comércio, pela indústria, pelo setor da construção civil, pelo setor da venda de móveis, de eletrodomésticos. E nós sabemos que as cidades brasileiras,
Sr. Presidente – não é diferente no Nordeste, não é
diferente no vosso Estado, o Estado do Piauí, não é
diferente no Estado de Rondônia, Senador Cassol –,
as cidades do interior deste País vão muito bem se a
agricultura for bem.
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E aqui eu quero aplaudir a Presidenta Dilma que
tem feito o seu papel em disponibilizar cada vez mais
recursos para o financiamento das safras brasileiras
e com juros cada vez menores.
Muito obrigado e boa tarde a todos.
Durante o discurso do Sr. Sérgio Souza, o Sr.
Ivo Cassol deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Wellington Dias.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT –
PI) – Mais uma vez parabéns ao Senador Sérgio Souza.
Passo a palavra ao Senador Ivo Cassol, pela Liderança do PP.
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO. Pela Liderança. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é com alegria e satisfação que, mais uma vez, ocupo a tribuna desta Casa.
Temos feito um trabalho aqui em Brasília, junto
com os demais membros da Bancada federal. A exemplo disso, hoje à tarde, tivemos uma audiência pública com a Advocacia-Geral da União, em que estava
presente o Ministro Adjunto e também o Ministro Luís
Adams, que deu apoio para que seu adjunto continuasse o trabalho junto com a Bancada federal de Rondônia, sob o comando do nosso coordenador, Nilton
Capixaba, dos demais Deputados Federais, dos três
Senadores, juntamente com o presidente do SINDSEF,
que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais
no Estado de Rondônia, Daniel Pereira, ex-deputado
estadual do nosso Estado.
E a reivindicação que o presidente do sindicato
leva e levava naquele momento é sobre uma gratificação que os servidores públicos federais do Estado
de Rondônia, do Amapá e de outros Estados da Região Norte tinham direito, mas foram prejudicados, no
ano de 2005.
Não é a primeira vez que acontece isso, Sr. Presidente. Muitas vezes se encontra mecanismo para poder
atender aos demais Estados da Federação brasileira,
e muitas vezes os governantes tratam os Estados das
Regiões Norte e Nordeste com indiferença, quando,
na verdade, deveríamos estar aqui nesta Casa homenageando essas pessoas que tiveram a coragem de,
no passado, fazer um concurso público e, juntos, ocuparem a Amazônia para não entregarem a Amazônia.
Lembro que quando foi feito o concurso público não
havia regras diferenciadas para professores: quem
tinha o ensino fundamental ou licenciatura curta ou
outra área que tivesse algo a mais.
Ao mesmo tempo, quando se cria uma gratificação
– e infelizmente por um parecer único de um advogado do Ministério do Planejamento, e não é a primeira
vez que ocorre isso –, sempre colocam dificuldades,
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como colocaram com a transposição do Estado de
Rondônia, porque o Ministério do Planejamento quer
cortar gastos.
E deve cortar gastos com aquilo que não é necessário executar, fazer. Mas pagar com igualdade todos aqueles que foram contratados no mesmo regime
é obrigação e dever da União; é obrigação e dever do
Governo Federal.
Tanto é verdade que dos 3.500 ou 3.600 servidores federais, mais ou menos, todos eles tiveram incluída nos seus salários essa gratificação criada lá atrás
pelo Governo Federal. Mas, ao mesmo tempo, não foi
pago o período do começo de 2005 ao final de 2006.
Essa diferença que os servidores públicos buscam é
para terem o tratamento igual ao dos demais servidores, dos demais professores dos Estados brasileiros.
Além disso, disse o Ministro Adjunto que já estava
apto, estava pronto, já estava definido que 1.600 servidores, praticamente, já podem fazer o planejamento,
uma vez que os mesmos fizeram proposta de 10% do
desconto do total, menos o trabalho que os advogados
estão fazendo, a sucumbência que a União também
tinha que pagar. Isso é uma economia para a União.
Portanto, o acordo administrativo é o melhor caminho para economizar os cofres federais e, ao mesmo tempo, atender a demanda desses servidores, que
hoje dá mais de R$20 milhões.
Quanto a esses servidores que estão fora, ainda,
por esse parecer do advogado do Ministério do Planejamento, nos próximos dias, vai ser buscado, numa
audiência entre o Ministério da Fazenda, Advocacia-Geral da União e Ministério do Planejamento, a compreensão, no entendimento da lei. Porque, se uma vez
já foi incorporada essa gratificação no salário, não tem
mais que discutir o mérito; na verdade, é legal. Se não
fosse legal, não estariam incluídos, não teriam sido incorporados, com os salários, os vencimentos mensais
que esses servidores recebem até hoje.
Portanto, não tem por que ficar enrolando, não
tem por que ficar amarrando. Ao mesmo tempo, é a
oportunidade que o Sindicato dos Servidores Federais
tem, representado pelo ex-Deputado Estadual Daniel
Pereira, que é o Presidente do SINDSEF, de buscar que
seja colocado, com prioridade, ainda no Orçamento,
para ser pago em 2014. Se demorar, infelizmente, só
será em 2015 ou 2016. É uma luta desses servidores,
como tantas outras que já aconteceram, que vêm buscar
na Justiça um direito para ser contemplado no futuro.
A exemplo disso, o plano de cargos e salários,
aprovado no Estado de Rondônia, dos servidores, dos
professores da educação. Todo mundo sabe, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que o piso salarial é,
se não me engano, de R$1.431,38. É o piso nacional.
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No Anexo I, nas classes A, B e C, nas referências de 1
a 16, começa-se, na classe A, com o piso salarial que
é de aproximadamente R$1.400,00; vai até a referência 16, com R$1.800,00, quase R$1.900,00. Quando
pula para a classe B, ou referência 17, infelizmente, os
professores voltam a receber o provento de um piso
salarial de R$1.431,38.
É uma pegadinha! Os professores hoje estão
reivindicando, cobrando o que é direito. Se o governo do Estado está falando que não tem condições de
dar, então que não tivesse feito dessa maneira, enganando a todos quando dizia que na nova Rondônia
haveria diálogo; quando dizia que na nova Rondônia
não haveria greve.
É a mesma coisa daquela conversa do bêbado
com o delegado; o bêbado querendo convencer o delegado. Não foi diferente nas eleições municipais do
ano passado, em Porto Velho, quando eu ouvia o prefeito atual, ex-Deputado Federal, dizer que no governo dele haveria diálogo, que no governo dele haveria
isso ou aquilo.
Quero dizer que a greve é o caminho, é a maneira legal que existe, não só ao servidor público, mas a
qualquer funcionário, a qualquer servidor de qualquer
empresa, de buscar o seu direito, quando não são
contemplados ou por si próprios.
Então, da mesma maneira o SINDSEF busca hoje
essa diferença de salário. Quero lembrar essa diferença,
essa pegadinha, esse acordo que fizeram na calada da
noite no plano de cargos e salários dos servidores da
educação, que denunciei aqui desta tribuna: no Anexo
I – Classe A, referência de 1 a 16, quando se chega a
R$1.800,00, tinha que pular para R$1.900,00, numa
diferença de 2% entre uma e outra referência, ele volta para a Classe B, para R$1.431,00, dando prejuízo
a esses professores que estavam na expectativa, já
contando com essa diferença nas suas progressões.
Mas o Estado vai ter que pagar essa conta, porque
está na lei, no seu artigo 74 – se não estou enganado
– que diz que a progressão de cada referência é 2%.
A partir da referência 16, pula e continua dando 2%,
mesmo sendo na Classe B. Portanto, está escrito na
redação, não é uma pegadinha colocada num anexo
que vai tirar a essência da lei, que vai tirar o direito
dos professores.
Portanto, professores, servidores e pessoas que
buscam, e buscam com justiça, eu sempre digo que é
melhor uma verdade amarga do que uma expectativa
frustrada; é muito melhor ser verdadeiro, encarar os
fatos da maneira que sempre fiz como gestor, como
prefeito e governador que fui. Eu dividia com os demais servidores, com o secretariado, com a população
a realidade do que acontecia no Estado no dia a dia.
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Ao mesmo tempo em que dizem que não podem
dar aumento ou pagar a diferença para os servidores,
criticaram na época da campanha dizendo que, na nova
Rondônia, diminuiu-se o CDS, quando na verdade multiplicaram o CDS. Da mesma maneira que falam que
não têm condições de melhorar ou pagar um salário
melhor para as categorias, a exemplo da saúde, da
segurança pública, de todas as outras áreas, da educação, os cargos comissionados, os CDS, infelizmente,
ou felizmente para aqueles que ganham, magicamente tiveram, do dia para a noite, um aumento em torno
de 300%, com uma portaria. No meu Governo era de
R$4 mil; hoje, é na casa dos R$10 mil, dos R$12 mil ou
dos R$13 mil. Sem contar muitos apadrinhados, muitos
companheiros de partido, muitos aliados, ou melhor,
puxa-saco mesmo, aqueles que não produzem nada,
mas que, ao mesmo tempo, todo final de mês, sugam
uma parcela do recurso do Estado em benefício próprio. Isso é ruim para o Estado, é ruim para o Brasil.
Vir dizer que a arrecadação está baixa, está ruim?
Nós também enfrentamos lá atrás, em 2008 e 2009,
e o Estado andava equilibrado. E é isso que a gente
espera. Espera-se que o Governo consiga encontrar
caminho. Mas da mesma maneira que o Governo Federal lá atrás não contemplou e não deu essa gratificação, hoje os servidores estão buscando na Justiça.
Assim vai acontecer com o plano de cargos e
salários, no Anexo I, dos professores na educação
que também não estão sendo contemplados e estão
sendo prejudicados.
Além disso tudo, Srªs e Srs. Senadores, eu quero aqui lembrar que o novo Código Florestal (Lei nº
12.651) completa um ano de vigência. A nova legislação que em outubro passado recebeu alterações, com
a aprovação da Medida Provisória nº 571 (Convertida
na Lei nº 12.727, de 2012), traz entre os seus instrumentos programas de regularização ambiental (PRA),
o Cadastro Ambiental Plural (CAR). Com lançamento
em âmbito nacional previsto para até o mês de junho,
o cadastro que busca a regularização ambiental de
imóveis rurais, redução do desmatamento e recuperação das áreas degradadas.
Por ocasião desta data, foi realizada na Comissão
de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (CMA), audiência pública com representantes dos setores ambientais e agrícolas para discutir
os desdobramentos desde a promulgação desse novo
ordenamento florestal.
Naquela oportunidade, o nosso Presidente, Senador Blairo Maggi, lembrou que, na prática, o Código
Florestal ainda não foi completamente implementado
– e é verdade –, esclarecendo que os Programas de
Regulamentação Ambiental (PRA) só poderão ser ini-
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ciados a partir das informações obtidas por meio do
Cadastro Ambiental Rural (CAR), já em fase de implantação pelo Ministério do Meio Ambiente. Isso já
tinha que estar 100% funcionando. Já tinha que estar
nos 27 Estados da Federação, nos 26 Estados mais
o Distrito Federal, a todo vapor.
Como exemplo, a oferta de incentivos para agricultores que mantiveram as florestas em matas nativas
em suas propriedades rurais. O novo Código Florestal reduziu a exigência de reserva legal e de áreas de
preservação permanente para aqueles que desmataram ilegalmente até 2008, mas não ofereceu nada de
concreto para beneficiar quem cumpriu a lei e manteve
florestas e matas, ou seja, quem desmatou, recebeu o
benefício de poder usar as áreas abertas. Quem não
desmatou recebeu o art. 41, que, infelizmente, ainda
é uma carta de boas intenções.
É o meu caso. Como proprietário, eu tenho a
propriedade e tenho mais de 50% de área preservada – mais de 50% de área preservada! É exemplo o
que eu fiz, enquanto nós, ao mesmo tempo, buscamos
dar condições e respaldo para que pudéssemos ter,
do ano passado para cá, um ajuste e, ao mesmo tempo, uma segurança jurídica para todos aqueles que
querem produzir.
É justo que o proprietário que manteve a reserva legal e ficou com restrição sobre o direito de uso
do seu patrimônio deva ser indenizado por gerar benefício à sociedade. Assim, é de suma importância a
implementação de instrumentos de regularização das
propriedades, como o Programa de Regularização Ambiental. É dar incentivo, incentivo de equipamentos, com
juros subsidiados de empréstimos, para poder fomentar ainda mais aqueles que, na verdade, cumpriram e
fizeram o dever de casa.
Segundo informação divulgada pelo Ministério do
Meio Ambiente, há 5,175 milhões de propriedades a
serem inscritas nos próximos dois anos no Cadastro
Ambiental, sendo 4,367 milhões da agricultura familiar.
Destaco, Srªs e Srs. Senadores, no texto, a valorização de atividades preservacionistas, além de
possibilitar a fomentação de novas oportunidades para
produtores rurais ingressarem na legalidade ambiental.
Não é preciso mais trabalhar na ilegalidade, mas, para
isso, é preciso que o Ibama, que é comandado pelo
Ministério do Meio Ambiente, facilite a vida de todo
mundo, faça o cadastramento e comece, ao mesmo
tempo, a cobrar daqueles que precisam na verdade
cumprir o seu papel, fazendo a recuperação das áreas degradadas, pois, infelizmente, não respeitaram a
legislação naquele momento. Trazer para a legalidade
e dar oportunidade para poder executar.
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Apesar de citar pontos positivos na nova legislação, pondero que o maior desafio do novo Código
Florestal será a efetividade das suas normas.
Está fácil! Podemos e devemos trabalhar na legalidade, mas, para isso, é necessário que tanto as
Secretarias Municipais de Meio Ambiente quanto as
Secretarias Estaduais de Meio Ambiente e o Governo
Federal trabalhem em conjunto com um só propósito:
o desenvolvimento e o progresso do nosso País, produzindo grãos sem precisar fazer mais nenhum desmatamento.
Avalio com aspectos bastante positivos esse
primeiro ano de vigência do novo Código Florestal
brasileiro. O texto consegue valorizar atividades de
preservação, incentivando até mesmo por meio de
instrumentos econômico-financeiros a conservação
ambiental, e, ao mesmo tempo, trazer uma sensação
de tranquilidade para o setor rural, que, ao contrário
da lei passada, que colocava 90% de um universo de
5,5 milhões de produtores rurais brasileiros na ilegalidade, passa a fomentar novas oportunidades para o
ingresso na legalidade ambiental desses produtores.
Muita coisa ainda precisa ser feita para colocar todas
essas inovações legislativas em prática. Primeiro, é
preciso que se entenda a abrangência dos institutos
jurídicos criados como forma de oportunizar uma democratização do acesso às normas do Código Florestal
para todos os seus destinatários. Em segundo lugar,
é necessária uma conscientização em torno das novas regras no sentido de que elas vêm para melhorar
substancialmente a vida agroambiental brasileira. E,
em terceiro lugar, vontade política dos Estados em se
adequarem aos princípios e institutos jurídicos inauguradores da nova lei florestal brasileira.
Muita coisa ainda precisa ser feita, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para colocar todas essas
inovações legislativas em prática.
O Cadastro Ambiental Rural, além de ser obrigatório para todas os proprietários rurais, é um registro
público eletrônico de âmbito nacional, que substitui as
antigas e ultrapassadas averbações de reserva legal,
possuindo também um nítido caráter fiscalizatório e
instrumento indispensável para a regularização jurídica
ambiental de todas as propriedades rurais do Brasil.
Claro que o impacto do cadastro é extremamente positivo, pois ele servirá de ponte para que o Estado ambiental desempenhe com maior eficiência as
suas atividades, diminuindo a burocracia exacerbada
e auxiliando no combate aos desmatamentos ilegais
em torno de áreas de preservação permanente e de
reserva legal. Em resumo, um mecanismo que serve
para subsidiar a Administração Pública e facilitar o ingresso dos produtores na legalidade.
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Não há dúvidas de que o maior desafio do Código Florestal será a efetividade das suas normas. Um
grande erro do Estado brasileiro é querer modificar ou
criar normas ambientais por meio de medidas provisórias, como foi feito esse recente código, sobretudo
porque um dos mais importantes princípios do Direito
Ambiental é o da participação democrática que incumbe
a todos os cidadãos, nos mais diferentes níveis, interessados em realizar a construção de uma legislação
protetora do meio ambiente.
A legislação nova consagra o compromisso com
a realização de atividades que têm, no seu foco, a
sustentabilidade na exploração dos recursos naturais.
Recentemente, os Senadores Luiz Henrique e
Jorge Viana estiveram na Europa, como representantes desta Casa, para o ciclo de palestras sobre o
Código Florestal. Os encontros foram direcionados às
ONGs ambientais, empresários, diplomatas, jornalistas
e autoridades políticas em Paris, Bruxelas e Londres.
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – Ressaltou-se, naquela ocasião, como bem o Senador Luiz
Henrique, que “o Novo Código Florestal deu um protagonismo internacional para o nosso País, já que o
que decidimos é a lei mais avançada do mundo em
matéria de meio ambiente. Em nenhum outro país, a
propriedade privada é limitada”, como em nossa terra.
Mais um minutinho só, ou dois minutos, para concluir, Sr. Presidente, porque está no fim.
Disse ele, naquela oportunidade:
Quando falamos que, no Brasil, o proprietário só
pode utilizar 80% da sua terra, se localizar no Amazonas; e 35%, se no Cerrado, eles ficaram surpresos
e admirados. Quando dissemos que, nas demais partes do País, 20% das propriedades rurais deverão ser
constituídas de reserva legal coberta de vegetação,
demonstraram ainda maior surpresa. Quando focalizamos o mapa da Amazônia, revelando que 76% são
constituídas de terras públicas florestadas e apenas
24% de propriedades privadas, ficaram simplesmente pasmos.
E o novo código faz um compromisso severo com
a reafirmação da importância da função estratégica da
atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... no
crescimento econômico, na melhoria da qualidade de
vida da população brasileira e na presença do País nos
mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. O impacto ambiental fica, da melhor maneira
possível, resguardado sob o manto da proteção legis-
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lativa, sem critérios que incentivem a sua continuidade
e, muito ao contrário, a lei, valorizando os princípios
constitucionais da preservação de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e da proteção da biodiversidade, estabelece mecanismos que propiciem a recomposição e a regeneração das florestas existentes
em todo o território nacional.
À medida que a sociedade se desenvolve, inclusive o seu nível de conscientização, é natural que haja
uma evolução e uma maturidade capaz de estabelecer
mudanças pontuais em um ou outro ponto. É imperioso
dizer que, com todos os seus aspectos positivos, este
novo código está longe da perfeição, mas que, diferentemente da antiga lei florestal brasileira, analisa a
preservação ambiental com os olhos voltados para a
razão e proporção, capazes por equacionar interesses
de “ambientalistas” e “ruralistas” – entre aspas –, nossos produtores rurais brasileiros, que possam elevar o
índice da qualidade de vida do nosso Brasil.
É com alegria, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que, mesmo que a exposição dos nossos Senadores, tanto o Senador Luiz Henrique quanto Jorge
Viana, que estiveram na Europa, quando lá apresentaram e demonstraram o nosso novo Código Florestal.
Lá, demonstraram que 75% da nossa área amazônica
é preservada e é reserva florestal. Ao mesmo tempo,
ficaram boquiabertos, para dizer a palavra verdadeira, porque, infelizmente, eles lá fazem o contrário. Nós
aqui fizemos o dever de casa.
Por isso, os nossos produtores rurais nos quatro
cantos deste Brasil...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... têm
de ser tratados como verdadeiros heróis. São pessoas
que tiveram a coragem de colocar a mudança em cima
de um caminhão de pau-de-arara, como fizeram meus
pais. Fomos juntos para a Amazônia e para Rondônia.
Não foi diferente com a família do Blairo Maggi, no Estado de Mato Grosso. Não foi diferente com
tantos outros, Cassol, Maggi, Silva, que foram para o
Estado do Acre, como o Senador Anibal, como outros,
e ajudaram a implementar uma economia rica e forte.
É essa economia que busca sustentar o nosso
povo brasileiro. O que produzirmos além...
(Soa a campainha.)
O SR. IVO CASSOL (Bloco/PP – RO) – ... deve
ser levado para o mercado internacional, dando condições de gerarmos divisas.
O nosso Brasil é forte, o nosso povo é competente, sério e capaz. É por isso que, quando alguns
mostram uma mania de tratar o nosso produtor como
delinquente, como bandido, como criminoso, eu não
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aceito, porque eu também botei o cacaio nas costas,
andei 40, 50, até 72 quilômetros mata adentro, em
1977, 1978, 1977, 1980, para ter um pedaço de terra,
junto com a minha família. Assim há outros pioneiros,
outros desbravadores da Amazônia, porque o Governo Federal dizia: “Vamos ocupar a Amazônia para não
entregar a Amazônia”.
Obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Que Deus abençoe todos!
Até a próxima oportunidade, se Deus permitir!
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Com a palavra, o Senador Anibal Diniz.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT– AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Obrigado, Senador Wellington Dias, que preside a sessão
neste momento.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ocupo
a tribuna inicialmente para informar que participei hoje
de uma reunião da Bancada Federal do Acre com o
Presidente da Câmara, Deputado Henrique Eduardo
Alves, e com o Líder do Governo na Câmara, Deputado
Arlindo Chinaglia, do Partido dos Trabalhadores, para
tratarmos exatamente da situação que está sendo um
grande trauma para milhares de servidores públicos do
Estado do Acre, que é, exatamente, uma decisão do
Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer
uma emenda constitucional à Constituição do Estado
do Acre, que dava garantia e estabilidade a todos os
servidores públicos após 1988 e que não fizeram concurso à época. São servidores que têm 18, 19 anos
de serviço público e que agora estão sob ameaça de
terem esses contratos tornados nulos.
Então, há um grande clamor dos servidores públicos do Estado do Acre. Há uma ameaça sobre aproximadamente 11 mil servidores. Esse é um momento
que tem unificado a Bancada Federal do Acre ao Governador Tião, que tem tido uma postura muito corajosa
em defesa dos servidores.
Hoje, estivemos reunidos justamente com o Presidente da Câmara dos Deputados, para falar sobre a
possibilidade de contarmos também com a solidariedade desses Líderes e dos demais Líderes partidários
dentro da Câmara dos Deputados, para buscar uma
saída que possa ser a menos traumática possível.
Dois sites do Acre fizeram uma abordagem dizendo que nem eu, nem o Senador Jorge Viana havíamos participado dessa reunião, como se não estivéssemos tratando, com a devida importância, esse
drama de milhares de servidores do Estado do Acre.
Essa notícia já foi desfeita, porque, inclusive, houve
fotografias da reunião com o Presidente da Câmara e
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essas fotografias foram publicadas já. De tal maneira
que podemos afirmar, com toda tranquilidade, que a
preocupação com os servidores é a mesma entre todos os integrantes da Bancada federal.
E mais: nós temos uma história de defesa desses
servidores. Jorge Viana foi, por oito anos, Governador
do Acre, e, durante esses oito anos, nós trabalhamos
firmes com a Procuradoria-Geral do Estado para fazer
a defesa desses servidores. Binho Marques foi Governador durante quatro anos, e, durante esses quatro
anos, a Procuradoria-Geral do Estado também atuou
com toda firmeza, fazendo a defesa dos servidores
em todas as instâncias. A prova é que, durante doze
anos, dos governos de Jorge Viana e Binho Marques,
nenhum servidor sequer foi demitido por determinação
judicial. Houve momento em que o Governador Jorge
Viana afirmou que, se fosse determinação da Justiça a
demissão dos servidores, ele preferia ir preso a demitir
um servidor. E, assim, ele segurou, com toda firmeza,
a mobilização da Procuradoria-Geral do Estado em
defesa desses servidores.
A mesma coisa aconteceu durante o governo do
Governador Binho Marques. E, agora, da mesma maneira, está com o Governador Tião Viana. Tenho participado de reuniões, repetidas vezes, com o Governador Tião Viana, em que ele tem tratado com a mesma
seriedade a questão. Já se reuniu com os sindicatos
das mais diversas categorias do Estado para reafirmar
o compromisso do seu Governo com todos os servidores, e um compromisso de dar total segurança, total
garantia aos servidores de que o Governo do Estado,
sob a direção do Governador Tião Viana, está a serviço desses servidores e estará, solidariamente, com
esses servidores na busca de uma saída.
Assim tem agido a nossa Procuradoria-Geral
do Estado. Estive com a nossa Procuradoria, com os
Procuradores Rodrigo das Neves e Roberto, e fomos
ao Supremo Tribunal Federal, onde nos reunimos com
Ministros, para tratar desse assunto. Estamos permanentemente apresentando os argumentos que podem
ser apresentados, no sentido de proteger o servidor
do Estado do Acre.
Onze mil servidores é o número aproximado de
25% de servidores do Estado. É só imaginar o que seria
a demissão de 25% de servidores de São Paulo ou de
qualquer outro Estado do Brasil para ver o tamanho do
clamor social que isso resultaria, da catástrofe social,
do quanto isso impactaria a economia do Estado. Exatamente por ter essa consciência é que eu me coloco
completamente solidário aos servidores, juntamente
com o Governador Tião Viana. Tenho certeza de que o
Senador Jorge Viana, da mesma forma, como já externou e já manifestou esse seu sentimento de proteção
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aos servidores no passado, a mesma coisa ele está
fazendo neste momento.
Não há nenhuma dúvida quanto à nossa preocupação, ao nosso comprometimento e à nossa disposição de luta em defesa dos servidores do Estado do
Acre. Haveremos de encontrar uma saída que seja a
menos traumática possível para a garantia da estabilidade desses servidores.
Mas, Sr. Presidente, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado, tenho procurado me manifestar, repetidas vezes, aqui na tribuna, porque esse é o
nosso espaço de combate e não podemos abrir mão
de fazer o bom debate a respeito das coisas em que
acreditamos. Já fiz vários pronunciamentos da tribuna sobre essa operação G7, que está causando uma
grande injustiça a pessoas no Estado do Acre. Ontem
fiz aqui referência a uma entrevista do advogado Luiz
Saraiva, que é Vice-Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre.
Hoje, eu trago um artigo muito bem escrito pelo
Prof. Leonardo de Brito, que é mestre em relações
internacionais, professor da Universidade Federal do
Acre e também Presidente Regional do Partido dos Trabalhadores. Ele traz uma reflexão muito interessante,
porque as pessoas, no senso comum, dizem assim:
“Ah, a Polícia Federal fez uma operação, e quando a
Polícia Federal faz uma operação é porque tem algo
de muito sério.” É verdade, a Polícia Federal é uma
instituição séria, mas ela é passível de erro.O Governo brasileiro paga milhões de indenização, por força
de operações atabalhoadas, operações não fundamentadas, operações que acabam causando grandes
prejuízos pessoais à honra de pessoas.
E é exatamente por isso que o Professor Leonardo
de Brito faz um artigo tão fundamentado. Dentro dos
argumentos que tenho apresentado, inclusive, para as
pessoas do interior do Acre que nos assistem pela TV
Senado, faço, aqui, uma leitura deste artigo:
Tão logo deflagrada a Operação da Polícia
Federal, denominada G7, foi muito comum,
em meio ao sentimento de dúvidas, manifestações do senso comum do tipo: “se foi a Polícia
Federal, é porque tem coisa aí!”. Trata-se de
clara alusão à credibilidade da Polícia Federal
e de seu aparato investigatório no combate ao
crime. Neste momento, algumas vozes se levantam contra aqueles que ousam questionar
tal operação, como se esse fosse um assunto
proibido, um artifício de defesa ou de pura retórica. Questionar a Polícia Federal virou quase
um ato passível de censura.
O renomado escritor inglês George Orwell, em
sua instigante obra “1984”, apresenta-nos um
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modelo de estado totalitário, chamado Oceânia,
onde pensar constituía um crime gravíssimo.
Espero, sinceramente, que os arautos da intocabilidade das instituições não me condenem
por este artigo.
Em um Estado democrático de direito, o fortalecimento das instituições republicanas deve ser
um objetivo permanente e incansável. Tais instituições devem, a priori, sempre ser respeitadas. Entretanto, justamente por ser um Estado
democrático, tais instituições não são infalíveis
e, portanto, insuscetíveis de questionamentos.
O fato de uma instituição de Estado, por suas
atribuições constitucionais, não ter cor partidária, não quer dizer necessariamente que não
possa ser utilizada inescrupulosamente por
alguns seus membros com claras finalidades
políticas ou para atingir pessoas. Encontra-se
ainda, passível de cometer erros.
Dessa forma, a fiscalização, o controle social
e o constante questionamento de suas ações
são fundamentais para o fortalecimento de
sua credibilidade institucional. O controle das
polícias é feito tanto internamente, por suas
corregedorias, como externamente, pelo Ministério Público. Isso não quer dizer, obviamente, que a imprensa e a sociedade de um
modo geral não possam fazê-lo. Sim, devem
fazê-lo, sob o risco de regredirmos a regimes
de exceção, como tivemos no Brasil, de 1964
a 1985, cujas vísceras estão hoje expostas
pela Comissão da Verdade. Naquele período,
as instituições policiais foram utilizadas para
perseguir politicamente e violar direitos e garantias fundamentais.
Aqui não se trata obviamente de desqualificar a importante e imprescindível instituição
Polícia Federal – instituição republicana – ou
qualquer outra.
A Polícia Federal é e sempre será respeitada. Aliás, a atuação do PT nos governos do
Acre e do Brasil primou pelo fortalecimento
das instituições e da transparência na esfera
pública. Nossos governos criaram e fortaleceram mecanismos importantes de controle
social, tais como o orçamento participativo,
conselhos, conferências, controladorias, portais de transparência, Diário Oficial on line e,
mais recentemente, a Lei de Acesso a Informações públicas. Hoje, a Polícia Federal tem
liberdade para investigar até o próprio Governo, e a Procuradoria Geral da República, que
nos governos FHC tinha o seu “engavetador”,
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hoje denuncia membros do Governo, como
ocorreu na Ação Penal nº 470. Aqui no Acre,
a Polícia Civil atua no combate à corrupção,
como ocorreu, recentemente, no Detran e na
Secretaria de Fazenda.
Contudo, repito, o fortalecimento de tais instituições não quer dizer que as mesmas são
infalíveis. E aqui volto a dialogar com o senso
comum, presente na afirmação inicial do texto,
acerca da atuação da Polícia Federal. Para isso,
recorro a uma matéria da Revista Consultor
Jurídico, de 17 de setembro de 2011, sobre as
operações da Polícia Federal no Brasil.
De acordo com a matéria, o Governo Federal
tem tido inclusive prejuízos ao Erário por conta
de operações espetaculosas, como é o caso
da Operação G7. De acordo com a revista,
‘desde 2007, o Governo Federal foi condenado a pagar pelo menos R$ 1,6 milhão em
indenizações por danos morais ou materiais
a pessoas que foram presas por engano, que
foram presas por engano, ilegalmente, ou que
foram submetidas à exposição midiática excessiva pela atuação da Polícia Federal.”
Tais condenações por danos morais, em sua
grande maioria, irreparáveis, são fruto de uma
inversão de valores em nossa sociedade, facilitada pela natureza cada vez mais midiática
da ação policial: a substituição do princípio
constitucional da presunção de inocência, pela
condenação midiática sumaríssima e imediata
dos acusados, sem direito de defesa. Quem é
acusado agora, condenado previamente pela
mídia, deverá correr para provar sua inocência e, obviamente, não terá o mesmo espaço
midiático e audiência se vier a ser considerado inocente.
Para os leigos, quando se fala em inquérito policial, estamos falando do período de investigações, tem caráter inquisitivo, não comportando
o contraditório e a ampla defesa do acusado.
Portanto, a verdade real, que é o objetivo maior
do processo penal, ainda não pode ser conseguida. Assim, para que se chegue à verdade real e, portanto, à justiça, os investigados
devem, além de indiciados pelo inquérito, ser
denunciados pelo Ministério Público junto ao
Poder Judiciário e, sendo submetidos ao devido processo legal, com direito ao contraditório
e à ampla defesa, aí sim, serem condenados
ou absolvidos.
Sobre esse aspecto, apresento a análise dos
desdobramentos das operações. Segundo a

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

publicação, “nas dez mais escandalosas operações patrocinadas pelo Governo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal colocaram
841 pessoas no banco dos réus, mas apenas
nove (1,1%) foram condenadas definitivamente.
Do total, só 55 (6,5%) sofreram algum tipo de
condenação. A maioria teve a pena anulada
ou recorre em liberdade. Em síntese, mesmo
com o grande estardalhaço criado pelas operações e pela mídia, o resultado das operações,
seus elementos probatórios e a legalidade das
ações, submetidas ao devido processo legal,
literalmente deram em nada, demonstrando
sua fragilidade.
Uma das principais causas de não prosperarem foi a violação de direitos fundamentais,
sobretudo com a utilização de escutas telefônicas, que foram consideradas ilegais, portanto, abusivas.
Sobre isso, também se posiciona a matéria: “diversas decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal
já pacificaram o entendimento de que a quebra de sigilo tem de ter fortes motivos para ser decretada. Não
pode ser o primeiro ato de uma investigação diante de
uma denúncia anônima ou da comunicação de um fato
estranho. Trocando em miúdos, sem investigações preliminares sobre um possível crime, não é legal quebrar
o sigilo de investigados”. Como é sabido, a Operação
G7 baseia-se quase que exclusivamente em escutas
telefônicas. O pior é que neste caso o conteúdo das
escutas foi amplamente divulgado, expondo inclusive
a intimidade das pessoas.
Nos bancos dos cursos jurídicos, aprendemos
as velhas e eternas máximas de que “uma injustiça
cometida contra um, equivale a uma injustiça cometida contra todos”, ou que “mais vale um criminoso
solto, que um inocente preso”. Aliás, se há algo que
emociona e ao mesmo tempo revolta, são situações
em que pessoas inocentes são injustiçadas, vide os
exemplos dos lavradores do caso Luziene, em Sena
Madureira, e da Escola Base, em São Paulo, para não
citar outros exemplos. Imaginem, então, diante de tais
dados, o número de pessoas que foram injustiçadas
pela “infalível” Polícia Federal, ao longo de tantos anos,
e agora nesta operação?
Só lembrando, Senador Wellington Dias, o caso
da Escola Base é um caso amplamente conhecido,
mas o caso Luziene não é de conhecimento da maioria, porque aconteceu lá no Acre. Houve o assassinato
de uma jovem, e três jovens foram presos, torturados
durante meses, como sendo os responsáveis por esse
assassinato. Inclusive, o pai de um deles se suicidou
em função da prisão do filho. E depois se chegou à
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conclusão de que esses jovens eram inocentes, e não
foram reparados depois de tantas atrocidades praticadas contra eles.
Hoje, a pessoa que coordenava as investigações,
inclusive praticando sessões de torturas, é Deputado
Estadual, pelo PSDB do Acre, que faz esse estardalhaço todo contra o nosso Governo.
As informações acima citadas poderiam nos trazer
um conjunto de interrogações que, em tese, e dentre
várias outras, são aplicáveis à Operação ocorrida no
Acre. Senão vejamos: pessoas de bem, gestores públicos com vários anos de vida pública, sem uma mácula, e suas famílias poderiam estar sendo injustiçadas
neste momento, sofrendo danos irreparáveis em suas
vidas? A Polícia Federal teria utilizado escutas fora dos
parâmetros estabelecidos pelos tribunais superiores?
A acusação da Polícia Federal se apresentaria frágil
na medida em que expõe um suposto esquema envolvendo fraudes em licitação na qual não há nenhum
membro da CPL do governo indiciado? A indicação da
Polícia Federal de que haveria um esquema facilitado pelo governo para empresas vencerem licitações
no Programa Cidade do Povo seria frágil, porque não
se trata de licitação com a participação do Governo,
mas de habilitação junto às instituições financeiras?
A acusação de supostos desvios no Programa Ruas
do Povo, esclarecidos recentemente pelo Governo,
seria inverídica? Haveria intenção da Polícia Federal
em prejudicar o governo, uma vez que a operação foi
atrasada para possibilitar o espetáculo e a presença
da Rede Globo que, devidamente informada, chegou
ao Acre às vésperas da ação?
É importante ressaltar que não são apenas estas
as indagações, mas poderíamos apresentar inúmeras
outras. O certo é que, por convicção, posso afirmar
que a melhor resposta a tais indagações é afirmativa.
Entretanto, se ao lê-las você se permite pelo menos a
possibilidade da dúvida, então, parabéns! Você é um
cidadão da República Federativa do Brasil, um Estado
Democrático de Direito. E não poderá ser censurado
por isso. Muito menos condenado por crime de pensamento como na Oceânia, de George Orwell. E viva
a democracia!
Assim, Sr. Presidente, eu concluo esse meu pronunciamento, deixando mais um elemento de reflexão
aqui sobre essa barbaridade jurídica que está acontecendo no Acre, e, em função disso, o Deputado Federal Sibá Machado, digno representante do Partido dos
Trabalhadores no Acre, hoje, fez uma representação
junto ao Conselho Nacional de Justiça contra a Desembargadora Denise Bonfim que decretou as prisões, que
é a relatora desse processo e até hoje não permitiu
às partes e aos advogados das partes terem acesso
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a esse processo, numa demonstração inequívoca de
que ela está atropelando a Constituição, atropelando
as leis para fazer valer seus caprichos e suas vontades.
Isso não é passível de ser aplaudido em um Estado
Democrático de Direito, tem de ser questionado. Isso
que está sendo feito pelo Profº Leonardo Brito, que
não tem imunidade parlamentar, mas tem a coragem
de questionar a atitude da Polícia Federal e também
da Desembargadora Denise, eu tenho por obrigação,
como Parlamentar que tem imunidade de opinião, ter
que expressar aqui e fazer os cumprimentos ao Prof.
Leonardo Brito, Presidente Regional do Partido dos
Trabalhadores e professor da Universidade Federal do
Acre, Mestre em Relações Exteriores, porque ele teve
a coragem de pôr a nu, de maneira consciente, didática e extremamente convincente, o quanto o Estado
democrático de direito está ameaçado hoje, no Acre,
por essas atitudes da Desembargadora Denise Bonfim, que não aceita a condução do processo da forma
como deve ser, com amplo direito de defesa para as
pessoas acusadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado pela tolerância do tempo.
O SR. PRESIDENTE (Wellington Dias. Bloco/PT
– PI) – Senador Anibal, eu já tive a oportunidade de
manifestar a minha solidariedade a todos que eu sei
que sofrem neste momento, ao Governador Tião Viana,
que com tanta dignidade desempenhou seu mandato aqui no Senado e com certeza desempenha hoje
o mandato como Governador, a V. Exª que, de forma
brilhante, dinâmica, tem aqui, com muita competência,
defendido os interesses maiores do povo do Acre, assim como ao Senador Jorge Viana e, na sua pessoa,
os que fazem a bancada, os que fazem a equipe de
governo, os filiados não só ao nosso Partido, mas a
outros partidos.
Quero dar aqui o meu testemunho, porque eu
sei o quanto hoje nós temos esse espetáculo, muitas
vezes, por parte de instrumentos do Estado. Espetáculos que, muitas vezes, colocam em primeiro lugar a
condenação. Primeiro é feita a condenação, só depois
é feita a investigação.
Eu citava aqui o exemplo não do meu Partido,
não do Partido de V. Exª, mas do Parlamentar Alceni
Guerra, que foi Ministro da Saúde. Ele foi execrado,
condenado, enfim, e conseguiu provar a sua inocência.
E Ibsen Pinheiro, um dos autores da Lei dos Royalties, também, da mesma forma. Enfim, são inúmeros
os casos. Mas eu sempre digo que a verdade sempre
vence. E com certeza, tenho a convicção de que esses
fatos serão apurados e a verdade virá.
Eu também me somo aqui a essa decisão. Não
pode ter medo. Não há ninguém acima da lei. Nem
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quem é policial, nem quem é procurador, nem quem
é desembargador, nem quem é do Supremo. Ninguém
está acima da lei.
Em primeiro lugar, a vontade do povo, que é
expressa pelos eleitos pelo povo. Em primeiro lugar
a vontade do povo. E, com certeza, sei que é um momento doloroso, de sofrimento, mas eu tenho convicção de que – alguns podem até, nesse instante, ganhar com esses espetáculos – a verdade virá e é ela
que vai prevalecer.
Então eu peço a Deus que abençoe cada um por
esse momento doloroso. Aqui, em nome do povo do
Piauí, e, tenho certeza, dos brasileiros com convicção,
o que queremos é que se tenha, na forma da lei, a apuração dos fatos e que venha à tona somente a verdade.
E é isso que vai jogar por terra aquilo que é espetáculo, aquilo que é, muitas vezes, apenas um jogo
político. É bom não esquecer, um jogo político que
muitas vezes é jogado com amplos parceiros, com a
imprensa, com pessoas da imprensa, com pessoas
de outras áreas. Não tem ninguém fora da política. É
uma ilusão achar que haja algum setor fora da política. Mora num lugar, tem os seus simpatizantes, essa
realidade que hoje, como liderança vocês estão enfrentando no Acre, outros brasileiros já enfrentaram
em outros lugares.
Mas, como noutros lugares, como disse V. Exª,
para o bem da democracia, para o bem do povo brasileiro e do Acre, eu tenho convicção de que nós vamos
ter a apuração dos fatos. E, pelos dados que me são
passados, a certeza da convicção.
Se alguém cometeu algum crime, conhecendo V.
Exª, conhecendo o Governador Tião Viana, conhecendo o presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre,
queremos a punição, na forma da lei. Mas também que
seja preservada a Justiça, e, neste instante, preservado o direito de defesa, o direito de ter a verdadeira
apuração e todo o processo legal, para que tenhamos
a verdade após um julgamento.
Era isso que eu queria transmitir a V. Exª.
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
Recebo com muita sensibilidade a manifestação
de V. Exª, porque sei que é uma manifestação consciente de uma pessoa que já viveu o papel de governador
por oito anos e que, certamente, tem a exata dimensão do quanto é importante haver o devido processo
legal para investigar todas as situações. Então, é uma
situação que está posta; o que nós queremos é que
aconteça o devido processo legal, que a Justiça seja
feita, mas que seja feita na forma da lei, que seja feita
de maneira a serem observados todos os princípios
constitucionais; que as leis sejam respeitadas e não
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sejam atropeladas da forma como está acontecendo,
com as pessoas previamente condenadas, sem terem
se submetido a um processo legal.
Agradeço muito a (...)
(Soa a campainha.)
O SR. ANIBAL DINIZ (Bloco/PT – AC) – (...) solidariedade de V. Exª e tenho certeza de que também
o Governador Tião Viana e a sua equipe recebem com
muita sensibilidade essa manifestação de V. Exª.
Muito obrigado.
E agora vou ocupar a presidência para que V. Exª
possa fazer o seu pronunciamento.
O Sr. Wellington Dias deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Anibal Diniz.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência recebeu da Câmara dos Deputa-
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dos o Projeto de Lei da Câmara n° 37, de 2013 (n°
7.663/2010, na Casa de origem, do Deputado Osmar
Terra), que altera as Leis n°s 11.343, de 23 de agosto
de 2006; 7.560, de 19 de dezembro de 1986; 9.250, de
26 de dezembro de 1995; 9.532, de 10 de dezembro
de 1997; 8.981, de 20 de janeiro de 1995; 8.315, de
23 de dezembro de 1991; 8.706, de 14 de setembro
de 1993; 8.069, de 13 de julho de 1990; 9.394, de 20
de dezembro de 1996; e 9.503, de 23 de setembro de
1997; os Decretos-Lei n°s 4.048, de 22 de janeiro de
1942; 8.621, de 10 de janeiro de 1946; e 5.452, de 1º
de maio de 1943, para dispor sobre o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas e as condições
de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e
para tratar do financiamento das políticas sobre drogas.
É o seguinte o Projeto:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Projeto de Lei da Câmara n° 37, de 2013,
vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
de Educação, Cultura e Esporte; de Assuntos Econômicos; de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos e
Legislação Participativa.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Agora, com a palavra, como orador inscrito, o
Senador Wellington Dias.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Senador Anibal Diniz, é com muita
honra que subo à tribuna desta Casa, sob a presidência de V. Exª no final desta sessão, primeiro para trazer
aqui um registro importante, e é para mim uma honra
V. Exª poder testemunhar, da beleza do nosso Festival de Inverno de Pedro II. Daqui parabenizo a Prefeita
Nelma Café, com toda a sua equipe, com o Sebrae,
com o Governo do Estado, com o setor privado, com
os patrocinadores, todos que participaram desse importante evento, os artistas. É um importante festival
de jazz em Pedro II, no Estado do Piauí, assim como
em Piripiri e outros Municípios das chamadas Serras
do Nordeste.
Também destaco as obras inauguradas naquele
Estado, obras importantes, na última quinta-feira e na
última sexta-feira: a entrega de máquinas e equipamentos do Governo da Presidenta Dilma pelo MDA a
97 prefeituras; obras entregues pelo Governador do
Estado do Piauí, tanto na região de Caxingó, Caraúbas, com o asfaltamento e outras obras importantes;
em Parnaíba, o Governador com o Prefeito Florentino na visita à obra da Zona de Processamento para
Exportação e um conjunto de outras obras realizadas
pelo Prefeito Florentino Neto.
Destaco ainda, Sr. Presidente, que, na próxima
semana, vamos estar nos Municípios de Santa Filomena, Gilbués, Monte Alegre, visitando outra importante obra de parceria entre o Governo da Presidenta
Dilma com o Governo do Piauí para a obra de Santa
Filomena, uma obra de asfaltamento. O Governador
Wilson Martins vai lançar também a recuperação do
trecho de Redenção para Curimatá.
Mas, Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna hoje é tratar de um tema que me é especial. Na
próxima quinta-feira, haverá uma sessão comemorativa do Dia da Pessoa com Deficiência, no Estado do
Piauí. Será na Assembleia Legislativa. É uma iniciativa
da Deputada Rejane, do Partido dos Trabalhadores,
apoiada pelos seus pares, pelos movimentos sociais.
Eu retorno a esta tribuna para falar exatamente sobre
esse tema. É um tema para o qual tenho me dedicado
de forma especial, não apenas como gestor público,
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mas por tudo que aprendi como pai da Daniele, uma
criança autista.
Com certeza, comemorei aqui um entendimento,
após uma grande pactuação, de uma comissão, da qual
fiz parte, juntamente com a Ministra Maria do Rosário,
Senador Lindbergh e outras lideranças técnicas de vários ministérios, de vários movimentos sociais. Trata-se
do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós tínhamos
aqui um projeto, que foi apresentado pelo Senador
Paulo Paim, o PL nº 7.699, que tramita desde 2006 e
foi a primeira iniciativa de criação de um estatuto para
a pessoa com deficiência. Aprovado pelo Senado em
2006, tramita na Câmara dos Deputados desde então.
Pois bem, quando Governador do Piauí, fizemos do nosso Estado uma referência na inclusão das
pessoas com deficiência, trabalho que me orgulha
muito. Somos o terceiro Estado brasileiro com maior
população de pessoas com deficiência, proporcionalmente – é o terceiro maior do Brasil, como eu disse
–, de acordo com o Censo do ano 2000. Houve uma
pequena redução, mas ainda se mantém, em 2010, na
casa de 17,63% dos piauienses, que possuem uma ou
mais deficiências. E é no Piauí que está localizada a
cidade com maior percentual de pessoas com deficiência de todo o País: São Gonçalo do Piauí, um terço
da população com alguma deficiência, destacando-se
as deficiências visual e auditiva.
Como eu disse, o Piauí é hoje uma referência – foi
referência inclusive para as discussões desse Estatuto.
É uma referência para o Brasil, com uma das melhores
redes de atendimento integral na saúde, na educação,
no trabalho, enfim. São Gonçalo do Piauí, entre tantos
avanços, é a cidade mais acessível do Brasil.
Depois desse projeto do Senador Paulo Paim,
mais de 200 outras propostas envolvendo direitos das
pessoas com deficiência foram apresentadas na Câmara, o que demonstra a necessidade de urgência na
aprovação daquilo que é a consolidação de um conjunto de leis, a partir dessa proposta que chegou hoje
aqui no Senado.
O Congresso se comprometeu hoje em aprovar
o projeto do Estatuto da Pessoa com Deficiência ainda
neste ano, O Presidente do Senado, Senador Renan
Calheiros, e o da Câmara, Deputado Henrique Eduardo Alves, e todos que estivemos, como Parlamentares,
nesse ato, recebemos o substitutivo do Projeto de Lei
nº 7.699, de 2006, das mãos da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República
Maria do Rosário. Também estiveram ali outras lideranças vinculadas aos movimentos sociais e a diferentes
áreas de governos.
A Secretaria de Direitos Humanos criou um grupo
de trabalho formado por parlamentares, membros da
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sociedade civil, juízes, membros do Ministério Público
e do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (Conade), do qual fiz parte, para estudar
todos os projetos em tramitação no Congresso Nacional e criar um estatuto.
Segundo a Ministra Maria do Rosário, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, após um ano de estudo, o
texto foi elaborado com base principalmente no projeto do Senador Paulo Paim, à luz da Convenção sobre
os Direitos da Pessoa com Deficiência, das Nações
Unidas, assinada pelo Brasil em 2008. Aliás, era uma
grande dificuldade fazer um casamento dos projetos
existentes com a Convenção dos Direitos Humanos
das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário. Nas
palavras da própria Ministra Maria do Rosário, repito,
a pessoa com deficiência não deve ser percebida nos
limites, mas na sua grande capacidade de superação
dos limites todos os dias.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência vai beneficiar 46 milhões de brasileiros que se autodeclararam
com alguma deficiência no Censo de 2010, realizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Portanto, mais de 24% da população brasileira. Estamos
falando aqui de alguém que usa óculos; de alguém
como eu, que tem uma perna menor que a outra, que
usa uma compensação; e de deficiências graves: pessoas que são autistas; pessoas que são cegas, ou,
como conhecemos, com deficiência visual; pessoas
que são surdas e, por conta disso, são mudas; ou que
têm uma deficiência física grave, são cadeirantes, etc.
O substitutivo apresentado hoje traz um novo
conceito da pessoa com deficiência, adotando a avaliação médica e social, conforme orienta a Organização
Mundial de Saúde. E assegura à pessoa com deficiência o direito ao exercício de sua capacidade legal
em igualdade de condições com as demais pessoas.
O substitutivo traz ideias concretas sobre inserção da pessoa com deficiência no mundo do trabalho,
atendimento prioritário, habilitação e reabilitação não só
para o trabalho, residência inclusiva – projeto inclusive
já experimentado no Piauí, no nosso complexo de reabilitação e em outras bases –, acessibilidade, acesso
à Justiça, recursos tecnológicos, entre outros direitos.
O projeto estende às pessoas com deficiência,
por exemplo, a isenção do IPI na aquisição de equipamentos e de veículos. Aliás, a proposta da aquisição
de veículos com isenção de IPI foi aprovada hoje, em
caráter terminativo, na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, e agora segue para a tramitação na Câmara dos Deputados. No meu Estado, foi
implantado com isenção do ICMS e com outras formas
de incentivos, ainda quando eu era Governador. Além
disso, incentiva a produção de novas tecnologias e
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facilita o acesso ao crédito para a aquisição de tecnologia assertiva, assistiva, melhor dizendo.
Entre as novidades, senhoras e senhores que
nos acompanham pelo Brasil, estão: a extensão do
atendimento prioritário ao acompanhante da pessoa
com deficiência; a garantia de acessibilidade durante
todo o processo eleitoral; incentivo à participação em
organizações não governamentais e em atividades e
administração de partidos políticos.
Outra importante inovação do Estatuto da Pessoa
com Deficiência será a equiparação dos critérios para
a concessão do Benefício de Prestação Continuada
(BPC) com os do idoso. Isso significa que os benefícios da assistência social concedidos a outra pessoa
da família não contabilizam para o cálculo da renda
familiar. Mais do que isso, se alguém se recuperar, se
voltar à condição de trabalho, se mais tarde voltar à
deficiência, tem novamente o direito ao benefício da
prestação continuada.
O Estatuto também prevê a presença do cuidador na escola, como forma de preparação dela e para
o aprimoramento dos sistemas educacionais a fim de
garantir a inclusão de todos os alunos com deficiência,
A proposta, Sr. Presidente, também constitui
um Fundo Nacional para as Pessoas com Deficiência. Certamente, nesse caso, haverá a necessidade
de um entendimento com o Executivo para poder se
cumprir aqui a regra legal da iniciativa na criação de
fundo, nesse caso para a sustentação das políticas com
pessoas com deficiência; fundo esse gerido pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, destinado
a financiar programas e ações relativas à promoção
dos direitos das pessoas com deficiência, autonomia,
inclusão e participação efetiva na sociedade.
Finalmente, Sr. Presidente, digo aqui que o Presidente Renan Calheiros, a pedido dos Líderes presentes na reunião de hoje, sugeriu o meu nome para
a relatoria do projeto que agora tramita nesta Casa.
Se me for colocada essa missão, aceitarei o desafio
com muito prazer e responsabilidade.
Digo ainda, Sr. Presidente, aqui no pronunciamento que eu tinha feito hoje, apenas para não envelhecer, que trata sobre o Plano Agrícola e Pecuária
2013/2014, que é o mais abrangente e o maior em
volume financeiro já lançado no Brasil.
Permita-me que possa ser considerado como
lido, na íntegra, esse pronunciamento que trata de investimentos aos produtores rurais, que terão R$136
bilhões em linhas de crédito para financiar o investimento, o custeio, a comercialização, a safra agrícola. Mas
também há aqui a assistência técnica, a pesquisa, um
aumento de R$21 bilhões em relação à safra anterior.
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Eu não poderia deixar de dizer que esse valor
está dividido: R$/ 97,6 bilhões para financiamentos de
custeio e comercialização; e R$/ 38,4 bilhões para os
programas de investimento.
Eu destaco aqui a Presidenta Dilma entusiasmada
com o crescimento dessa área agropecuária. E também
destaco um crescimento no PIB agropecuário de 17%
em relação ao primeiro trimestre de 2012. O PIB no trimestre cresceu 0,6%; em relação ao primeiro trimestre
de 2012, 17%; e agora, em relação ao último trimestre
do ano passado, nós tivemos 5,7%. Então, em 2013,
ele terá, com certeza, um crescimento excepcional.
O mesmo aconteceu lá no meu Estado. Apesar
das irregularidades de chuva, vamos ter mais um recorde na safra.
Destaco aqui, apenas para concluir, Sr. Presidente, junto com o lançamento desse plano, a aprovação
hoje, na CAE, do Projeto de Lei do Senado nº 688, de
2011, do nosso colega Vital do Rêgo, da Paraíba, que
teve o nosso apoio nas negociações e que trata de uma
melhoria na lei encaminhada pela Presidenta Dilma,
que dá um desconto de até 85% na dívida dos agricultores até R$35 mil, na região abrangida pelo Nordeste.
Então, eu destaco isso aqui como um momento
importante para a agricultura, para os pequenos, para
os da agricultura familiar, míni e pequenos produtores,
para os médios e para os grandes produtores. O Brasil, então, com isso, tem condições de ser tornar, de
verdade, um grande celeiro da produção de alimentos
para o mundo.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR WELLINGTON DIAS.
O SR. WELLINGTON DIAS (Bloco/PT – PI – Sem
apanhamento taquigráfico.) –
PLANO SAFRA 2013/2014
Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores,
o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/2014 é o mais
abrangente e maior em volume financeiro já lançado
no Brasil. Anunciado hoje, pela presidente Dilma, o
Plano vai disponibilizar 18% mais crédito que na temporada anterior.
Os produtores rurais terão R$ 136 bilhões em linhas de crédito para financiar o investimento, o custeio
e a comercialização da safra agropecuária 2013/14,
um aumento de R$/ 21 bilhões.
O valor está dividido em R$/ 97,6 bilhões para financiamentos de custeio e comercialização, e R$/ 38,4
bilhões para os programas de investimento.
A presidenta Dilma Rousseff disse, senhoras e
senhores, estar impressionada com os números do
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Produto Interno Bruto (PIB) agropecuário divulgados
na semana passada e aposta em um crescimento
maior ainda em 2013.
O PIB cresceu 17% em relação ao primeiro trimestre de 2012 e 5,7% frente ao último trimestre do
ano passado. Em 2013, ele terá um crescimento excepcional com grande produtividade.
No Piauí, mesmo com as irregularidades das
chuvas, colhemos grande safra nos cerrados.
Não temos dúvidas: temos no Brasil hoje uma das
agriculturas mais produtivas, eficientes e competitivas,
e a presidente Dilma destacou isso em seu discurso.
Segundo ela, a criação do Serviço Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) será responsável por transformar o Brasil em um dos países mais
competitivos do mundo. E não é por menos; senhores
e senhoras senadoras, o Brasil poderá se transformar
no maior produtor e exportador de alimentos do mundo.
Outro compromisso firmado pela nossa Presidenta e que está sendo cumprido com o Piano anunciado
hoje é a armazenagem de grãos. O Governo vai disponibilizar R$ 25 bilhões em crédito para construção
de armazéns nos próximos cinco anos.
A armazenagem é crucial para o nosso País. Nós
temos todas as condições de fazer armazenagem com
crédito com juros de 3,5% ao ano e 15 anos de prazo
para pagamento. Além disso, a Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab) vai construir armazéns por
meio de Parceria Público-Privada (PPP).
E ainda tem mais, senhor presidente: o Programa
de Sustentação de Investimento (PSI-BK), para o financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, terá
R$ 6 bilhões, e a agricultura irrigada, R$ 400 milhões.
O valor disponibilizado para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) é
18,4% superior aos R$/ 11,15 bilhões previstos na safra 2012/13, chegando a R$/ 13,2 bilhões. E os limites
de empréstimo para custeio passaram de R$/ 500 mil
para R$/ 600 mi!, enquanto os de investimento subiram de R$/ 300 mil para R$/ 350 mil. E o Programa
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), que
financia tecnologias com menor impacto ambiental,
teve seus recursos aumentados de R$/ 3,4 bilhões
para R$/ 4,5 bilhões.
Outros marcos do Plano Agrícola e Pecuário
(PAP) 2013/2014 são a criação do Serviço Nacional
de Assistência Técnica e Extensão Rural, e o Programa Inovagro, que deve destinar R$/ 3 bilhões para o
agronegócio, com R$/ 2 bilhões para pesquisa e desenvolvimento de máquinas e equipamentos e R$/ 1
bilhão para que os produtores rurais incorporem novas tecnologias.
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Uma das principais novidades do plano é o aumento da subvenção ao prêmio do seguro rural. O
Governo elevou em 75% os valores para este ano,
passando de R$/ 400-milhões para R$/ 700 milhões.
Desse total, 75% serão aplicados em regiões e produtos agrícolas prioritários, com subvenção de 60%
do custo da importância segurada. A expectativa é
segurar uma área superior a 10 milhões de hectares
e beneficiar 96 mii produtores.
É um avanço para o Brasil, para agricultura familiar
e, especialmente, para a região Nordeste. E, é claro,
para o meu, o nosso Piauí. Ajudei na defesa desses
avanços que agora são realidade.
E comemoramos duplamente Srªs e Srs. Senadores. A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
aprovou nesta manhã o Projeto de Lei do Senado
688/2011, que autoriza desconto de até 85% de dívidas de crédito rural de até R$ 35 mil (no valor originai), contratadas por agricultores familiares na área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (Sudene).
De autoria do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB),
a proposta foi aprovada com 15 votos favoráveis e nenhum contrário e beneficia mini, pequenos ou médios
agricultores, suas cooperativas ou associações não
só no Nordeste, mas em alguns municípios de Minas
Gerais e do Espírito Santo, que também fazem parte
da Sudene.
Com a medida, ficam suspensas as execuções
judiciais, e os beneficiados não podem ser inscritos
em quaisquer sistemas de registro de inadimplência.
O perdão é válido para empréstimos contraídos
até 31.de .dezembro de 2001. Aqueles,que contrataram
empréstimo entre 19 de janeiro de 2002 até a data de
publicação da lei, poderão liquidar sua dívida mediante
a contratação de nova operação com juros de 3% ao
ano, com redução de 65% do valor da operação original e prazo para sua amortização de até dez anos.
O perdão dessas dívidas é um tema ao qual
dediquei especial atenção, ouvindo agricultores, dialogando com diversos ministérios, dentre eles Fazenda, Agricultura, Justiça, Casa Civil e Desenvolvimento
Agrário, e trazendo aqui para o Senado, em diversos
discursos e nos debates nas comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) e de Agricultura e
Reforma Agrária (CRA). Agora o projeto segue para a
Câmara dos Deputados.
São, portanto, importantes vitórias da agricultura
familiar brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Obrigado, Senador Wellington Dias.
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V. Exª será atendido nos termos do Regimento.
Aproveito o ensejo para agradecer a V. Exª pela
oportunidade maravilhosa que tive de ter estado no
Piauí no final de semana, ocasião em que pudemos
participar da agenda proporcionada por V. Exª e também do Festival do Jazz, uma tradição em Município
tão bonito.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência designa, como membro suplente,
o Deputado Sílvio Costa, em substituição ao Deputado
Antonio Brito, para integrar a Comissão Mista destinada a proferir parecer à Medida Provisória n° 612, de
2013, conforme o Ofício n° 260, de 2013, da Liderança
do PTB na Câmara dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:
Of. nº 260/2013
Brasília, 4 de junho de 2013
Sr. Presidente,
Indico a Vossa Excelência, o Senhor Deputado
Silvio Costa (PTB/PE), na qualidade de Suplente, em
substituição ao Senhor Deputado Antonio Brito (PTB/
BA), e, na qualidade de Titular permanece o Senhor
Deputado Jorge Corte Real (PTB/PE), para compor a
Comissão Mista sobre a MP nº 612/2013, que “Reestrutura o modelo jurídico de organização dos recintos
aduaneiros de zona secundária, altera a Lei nº 10.865,
de 30 de abril de 2004, e a Medida Provisória nº 601, de
28 de dezembro de 2012; reduz a zero as alíquotas da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes
sobre as indenizações a que se refere a Lei nº 12.783,
de 11 de janeiro de 2013; altera a Lei nº 12.715, de 17
de setembro de 2012, para dispor sobre multa pecuniária pelo descumprimento do Programa de Incentivo
à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia
Produtiva de Veículos Automotores – INOVAR-AUTO;
e dá outras providências”.
Aproveito o ensejo para reiterar nossos protestos
de estima e elevada consideração.
Atenciosamente, – Deputado Jovair Arantes,
Líder do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Ministro de Estado da Fazenda:
– Nº 167, de 27 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 130, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Kátia Abreu.
– Nº 168, de 27 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 37, de 2013, de informações,
de autoria do Senador João Vicente Claudino.
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– Nº 177, de 28 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 39, de 2013, de informações,
de autoria do Senador João Vicente Claudino.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu os seguintes Avisos
do Ministro de Estado de Minas e Energia:
– Nº 83, de 31 de maio de 2013, em resposta ao
Requerimento nº 185, de 2013, de informações,
de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
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– Nº 84, de 31 de maio de 2013, em resposta
ao Requerimento nº 1.184, de 2012, de informações, de autoria da Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle – CMA;
As informações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os pareceres lidos vão à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido.
É lido o seguinte:
Ofício nº 82/2013
Brasília, 3 de junho de 2013
Senhor Presidente,
Esclareço a Vossa Excelência que estive presente
à sessão deliberativa ordinária da última terça-feira, 285-2013, inclusive, tendo proferido discurso na tribuna.
Porém, em razão de viagem ao Estado do Paraná
na noite daquele dia (vôo com saída às 19h30), visto
que participaria de audiência na Justiça de Curitiba
no dia seguinte (licença autorizada pela Casa, através
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do Requerimento nº 256/2013-M), tive que se retirar
do plenário para dirigir-me ao aeroporto. Assim, não
foi possível a minha participação na votação nominal
referente ao PLV nº 10/2013.
Diante do exposto, requeiro que seja considerada minha presença na referida sessão, sem quaisquer
prejuízos de natureza financeira.
Na certeza da atenção de Vossa Excelência,
renovo-lhe votos de estima e consideração.
Atenciosamente, – Senador Roberto Requião,
PMDB/PR.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O ofício que acaba de ser lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão despachados à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A Presidência encaminhará o voto solicitado.
O requerimento vai ao Arquivo.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O requerimento que acaba de ser lido será despachado à Mesa para decisão.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os requerimentos que acabam de ser lidos serão
incluídos em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 219, DE 2013
Incrementa a pena para a corrupção de menores, tendo por parâmetro a gravidade da
infração cometida ou induzida, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente)
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele
praticando ou induzindo-o a praticar infração
penal cuja pena privativa de liberdade mínima
seja de até quatro anos:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.
§ 1º Se a pena privativa de liberdade mínima
cominada à infração cometida ou induzida
for superior a quatro anos e inferior ou igual
a oito anos:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos.
§ 2º Se a pena privativa de liberdade mínima
cominada à infração cometida ou induzida for
superior a oito anos:
Pena – reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
§ 3º Incorre nas penas previstas no caput e
nos §§ 1º e 2º deste artigo quem pratica as
condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.
§ 4º Não de aplicam ao agente as reduções
de prazos prescricionais previstas no art. 115
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de
1940 – Código Penal.” (NR)
Art. 2º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº
8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei de Crimes Hediondos) passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º ..............................................................
..........................................................................
Parágrafo único. Consideram-se também hediondos o crime de genocídio previsto nos arts.
1o, 2o e 3o da Lei no 2.889, de 1o de outubro de
1956, tentado ou consumado, e a corrupção
de menores prevista no art. 244-B, caput e §§
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1º e 2º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente.” (NR)
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Justificação
A utilização de menores para a prática de crimes
vem sendo incrementada como forma de evitar a punição dos delinquentes que verdadeiramente planejam
as ações criminosas. Entendemos que se a atuação
de adolescentes como agentes diretos do crime é uma
realidade inquestionável, também o é a circunstância
de que esses menores não integram a cúpula das organizações criminosas, responsáveis pela maioria dos
crimes envolvendo violência física.
Nesse contexto, do nosso ponto de vista, antes
de se discutir a responsabilidade penal do adolescente, deve-se reforçar a prevenção geral e específica do
crime de corrupção de menores.
Segundo a redação vigente do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o agente
que corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18
(dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou
induzindo-o a praticá-la, sujeita-se a pena de reclusão,
de um a quatro anos.
Como se vê, o dispositivo não leva em conta a
gravidade do crime praticado ou induzido.
Ora, a nosso sentir, a corrupção do menor que
visa ao cometimento de homicídio ou de extorsão
mediante sequestro é indiscutivelmente mais grave
e repugnante do que a que tem por objetivo o furto.
Diante disso, nossa intenção é aprimorar a redação
do art. 244-B do ECA, para prever uma gradação da
reprimenda conforme a gravidade do crime praticado
ou induzido mediante a corrupção do menor.
Nosso projeto estabelece que, se o crime praticado ou induzido é punido com privação de liberdade
mínima de até quatro anos, a pena imposta ao corruptor será de reclusão, de dois a quatro anos; se é
punido com privação de liberdade mínima de quatro a
oito anos, o corruptor sujeita-se a reclusão, de quatro
a oito anos; finalmente, se o crime praticado ou induzido é punido no mínimo com privação de liberdade
de oito anos ou mais, a pena para o corruptor será de
reclusão, de oito a doze anos.
Além disso, cuidamos de incluir a corrupção de
menores no rol dos crimes hediondos, para tornar
mais severa a reprimenda estatal, tornando esse crime insuscetível de anistia, graça, indulto e fiança, e
fazendo com que seja mais rigoroso cumprimento da
pena efetivamente aplicada, segundo a regra de progressão de regime estabelecida no § 2º do art. 2º da
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Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes
Hediondos.
Os adolescentes brasileiros merecem essa proteção antes que se pense em sua imputabilidade penal.
É imbuído desse espírito protetor da nossa juventude, que peço aos ilustres Senadoras e Senadores a
aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 28 de maio de 2013. –
Senador Aécio Neves.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção
de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído
pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive
salas de bate-papo da internet. (Incluído pela Lei nº
12.015, de 2009)
§ 2o As penas previstas no caput deste artigo
são aumentadas de um terço no caso de a infração
cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o
da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990. (Incluído pela
Lei nº 12.015, de 2009)”
....................................................................................
DECRETO-LEI No 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940.
Código Penal.
Redução dos prazos de prescrição
Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos
de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do
crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos.(Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
....................................................................................
LEI Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990.
Dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do art. 5º, inciso XLIII, da Constituição
Federal, e determina outras providências.

Quarta-feira 5

33293

“Art. 1o São considerados hediondos os seguintes
crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, consumados ou
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)
(Vide Lei nº 7.210, de 1984) (...)
Parágrafo único. Considera-se também hediondo
o crime de genocídio previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei
no 2.889, de 1o de outubro de 1956, tentado ou consumado. (Parágrafo incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)”
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O projeto que acaba de ser lido será publicado
e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§§ 3º ao 5º, do Regimento Interno, sem que tenha sido
interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 67, de 2011, do
Senador Paulo Paim, que regulamenta o exercício das profissões de transcritor e de revisor de
textos em braille; e
– Projeto de Lei do Senado nº 604, de 2011,
do Senador Marcelo Crivella, que altera a Lei nº
11.196, de 21 de novembro de 2005, para permitir, no prazo de cinco anos, um segundo usufruto,
agora parcial, da isenção do imposto de renda
da pessoa física incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais,
quando o alienante aplicar o produto da venda
na aquisição de imóvel residencial novo.
Tendo sido aprovados terminativamente pelas
Comissões competentes, os Projetos de Lei do Senado
nºs 67 e 604, de 2011, vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – O Senado Federal recebeu o Ofício nº S/25, de
2013 (nº 380/2013, na origem), do Tribunal Superior
do Trabalho, submetendo à apreciação do Senado a
indicação do Senhor FLÁVIO PORTINHO SIRÂNGELO para compor o Conselho Nacional de Justiça, em
conformidade com o disposto do art. 103-B da Constituição Federal.
É o seguinte o Ofício:

33294 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33295

33296 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33297

33298 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33299

33300 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33301

33302 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33303

33304 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33305

33306 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33307

33308 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33309

33310 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quarta-feira 5

33311

33312 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Junho de 2013

Junho de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Os Srs. Senadores Blairo Maggi, Antonio Carlos Valadares e Cícero Lucena enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto no
art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. BLAIRO MAGGI (Bloco/PR – MT. Sem
apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, desde 2009, a China tem
sido o principal parceiro comercial do Brasil. As relações
sino-brasileiras, de um modo geral, seguem em bom
ritmo, como pode ser comprovado pela assinatura do
“Plano de Ação Conjunta Brasil-China”, para o período
de 2010 a 2014, que define objetivos, metas e orientações para a cooperação bilateral em diversos campos.
As mútuas visitas dos dirigentes máximos dos
países constituem, também, uma forte evidência dos
elos que nos aproximam, bem como a criação do chamado “Mecanismo de Intercâmbio Parlamentar Brasil-China”, o qual objetiva estimular e acelerar a implementação dos próximos acordos a serem celebrados
entre os dois países.
Brasil e China, no mês de março, por meio de
seus bancos centrais, assinaram acordo de troca de
divisas (swap) de moeda local no montante de 60 bilhões de reais, válido por três anos e com possibilidade de renovação. O objetivo é proteger as operações
comerciais e os investimentos entre os dois países das
oscilações do dólar.
O gigante chinês é o maior comprador de commodities brasileiras, entre elas a soja. A China compra
70% da soja brasileira. No último ano, ela importou 27
milhões de toneladas de soja do Brasil e, em 2013,
deve passar de 30 milhões de toneladas.
Entre os dias 15 e 25 de abril, tive a oportunidade de desenvolver uma intensa agenda na China. No
exercício da diplomacia parlamentar, nos reunimos
com representantes do setor privado e governamental chinês para discutir quais as tendências de futuro
do mercado chinês.
Em reunião com a COFCO, uma empresa Estatal
muito importante na China e que compra muita soja
do Brasil, seu executivo, Cheng Muping, nos informou
que nesta safra tiveram um impacto muito grande nos
carregamentos brasileiros e isto os deixa muito preocupados. Pediu-nos claramente para que fossem feitos
investimentos urgentes nos portos brasileiros e completou dizendo que a partir de março a fila nos portos
brasileiros cresceu muito, com relatos de espera de
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mais de 60 dias o que causou a paralisação da fabrica
de esmagamento da COFCO na China.
Cheng Muping nos disse que a demanda chinesa
seguirá crescendo e que a demanda por ração esta
fortemente aquecida e a China deve importar mais
de 64 milhões de toneladas de soja no próximo ano.
Segundo ele, a demanda por milho também cresce fortemente, e a China pode já no curto prazo importar 15 milhões de toneladas de milho.Colaborando com
essa informação, as projeções do USD A apontam que
em 10 anos a China superará o Japão e o México e se
tornará a maior importadora mundial de milho, demandando 20 milhões de toneladas do cereal.
Srªs e Srs. Senadores, em todas as reuniões
de que participei pude constatar que há um grande
interesse em intensificar a compra da soja e do milho
brasileiros. Todavia, ficou evidente que os chineses temem que as nossas conhecidas dificuldades logísticas
inviabilizem o cumprimento desses contratos.
O cancelamento de encomendas representa não
apenas prejuízo material imediato, mas impacta negativamente nossa credibilidade e afugenta novos
negócios, o que nos faz perder fatias de mercado que
custamos muitíssimo para conquistar.
O “apagão” logístico é uma dura realidade. O
custo do frete em relação ao valor da carga é elevado para os padrões internacionais. O frete brasileiro
responde, hoje, por algo entre 15% e 18% do valor da
carga. Para efeito de comparação, esse mesmo frete
custa, nos Estados Unidos, 6% ou 6,5%.
No caso da soja, deparamos com uma situação
inusitada: Na fazenda, a soja brasileira é mais competitiva que a norte-americana. Mas a partir do momento
em que ela é embarcada em um caminhão e chega
ao porto, ela passa a custar mais caro por causa das
deficiências da infraestrutura.
Além da falta de investimentos no setor de transporte de cargas, lidamos com a ausência de competição real, o que encarece o custo do frete. De acordo
com a Associação dos Produtores de Soja e Milho do
Estado do Mato Grosso (APROSOJA), o custo para
escoar soja pelo terminal ferroviário da América Latina Logística (ALL) em Alto Taquari, no sul do Mato
Grosso, cresceu 30% neste ano.
Quanto ao transporte rodoviário, basta citar um
dado: na safra passada, cada tonelada transportada
entre a cidade de Sorriso e o Porto de Santos custou
195 reais. Este ano, o preço está em 320 reais!
A situação dos portos brasileiros ilustra bem o
quadro dramático da infraestrutura em nosso País.
O caos no porto de Santos gerou atrasos de 30 a 60
dias nos embarques, o que acarretou severas perdas.
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O Governo Federal constituiu um grupo de trabalho interministerial para tratar emergencialmente
do tema. Tomara que os Ministros dos Transportes,
César Borges, e da Secretaria Especial de Portos,
José Leônidas de Menezes Cristino, estejam atentos
e empenhados em resolver a questão.
No médio prazo, faço votos que as medidas anunciadas pela Presidenta Dilma Rousseff para promover
a redução do Custo Brasil, medidas como o Programa
de Investimentos em Logística -Rodovias e Ferrovias,
surtam efeito.
O Programa prevê a concessão à iniciativa privada de 7,5 mil quilômetros de rodovias e 10 mil quilômetros de ferrovias federais — entre modais antigos
e outros ainda a ser construídos. São previstos, ainda,
investimentos de 133 bilhões de reais ao longo de 25
anos, sendo 79,5 bilhões de reais apenas nos primeiros cinco anos.
Sr. Presidente, o setor portuário está a merecer
uma profunda modernização. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) destinará, até 2014, R$
5 bilhões e 200 milhões em 66 obras. As estimativas
são de que a iniciativa privada invista entre 20 e 25
bilhões de reais no mesmo período.
Essa parceria é fundamental para assegurar os
recursos necessários para modernizar os portos brasileiros, sem esquecer a implantação de um programa
de inteligência logística, além de inovações abrangentes na regulação.
Srªs e Srs. Senadores, na tentativa de estreitar o
canal de comercialização com empresários do gigante asiático e sanar a celeuma dos portos foram feitas
visitas ao presidente da Câmara de Comércio de Importação e Exportação de Produtos Alimentares, Bian
Zhenhu, ao diretor da Associação Nacional da Indústria
Pecuária, Alimentação e Serviço da China, He Xintian,
e a escritórios de negócios.
Além da agenda de Governo junto ao Vice-Ministro
da Agricultura Niu Dun, que nos disse que existe uma
forte preocupação da China com relação à segurança
alimentar e que o país tem grande respeito pelo Brasil
como parceiro.
O Vice-Ministro compartilhou um dado que nos
chamou muita atenção. O Governo chinês estaria disponibilizando 100 bilhões de dólares para investimentos
em agricultura fora da China.
Podemos vislumbrar que países com grande
potencial de expansão agrícola e que tem grande carência de recursos, como Moçambique, por exemplo,
seriam beneficiados com esses investimentos, como
uma política de longo prazo de garantia de suprimentos de comida para os chineses.
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Entretanto, o que nestas reuniões me deixou mais
surpreso foi a mudança nos discursos dos chineses.
Todos colocam a preocupação da China com relação
à segurança alimentar e à sustentabilidade ambiental,
e por isso nos foi questionado muito sobre o potencial brasileiro de crescimento da produção, mas que
de forma alguma eles esperam que o Brasil desmate
novas áreas.
E é claro que relatamos que essa não é uma intenção brasileira, e que temos muitas áreas abertas
de pastagens onde à agricultura pode se expandir
sem desmatar.
Nessas reuniões, buscamos atenuar algumas regras para uso de novas tecnologias agrícolas que têm
prejudicado o setor exportador brasileiro.
Precisamos, Brasil e China, alinhar nossa perspectiva quanto à produção e ao uso de novas tecnologias agrícolas. Creio que, nesse sentido, avançaremos
significativamente.
A viagem à China mostrou que a demanda chinesa por produtos alimentícios irá perdurar. No entanto, foi revelador constatar que há, no mercado chinês,
abertura para a importação de grãos não-modificados
geneticamente.
Para o produtor brasileiro, a notícia é boa, pois
não temos problema em lidar com os dois segmentos:
o da soja transgênica e o da soja convencional.
Srªs e Srs. Senadores, a China tornou-se o vetor
do desenvolvimento econômico mundial. Estreitar as
relações bilaterais com esse país é uma das chaves
para o progresso brasileiro.
Por esse raciocínio, precisamos aperfeiçoar o
sistema de transportes de cargas de modo a garantir
a competitividade de nossos produtos.
Os investimentos em logística são vitais para que
não percamos o passo rumo ao futuro.
Da China seguimos para a índia, onde fiquei surpreso com o contraste entre os dois países mais populosos do mundo, China extremamente organizada e a
índia uma experiência intensa, que não consegue ser
descrita, apenas vivida. Fiquei impressionado como
os indianos conseguem conviver entre si com tantas
religiões, dialetos e diferenças de classe.
Na embaixada brasileira tivemos uma reunião
com a Pricewaterhouse discutindo sobre o mercado
de carnes na índia.
Parece estranho a discussão do tema porque se
pensa que a índia é vegetariana, ela já foi mais, uma
mudança do habito alimentar indiano tem ocorrido em
uma população de 1,2 bilhões de indianos que estão
melhorando financeiramente e com isso passam a comer mais, e buscam por proteínas.
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O indiano Mudit Agrarwal da Pricewaterhouse
(PwC) nos fez um relato detalhado sobre a evolução
do mercado de carnes na índia o que nos interessou
muito principalmente pela perspectiva da índia se tornar
um grande importador de alimentos, e isto se mostrou
factível, afinal processo semelhante observamos na
China que em dez anos se tomou um grande importador de alimentos, e a índia inicia o mesmo processo.
Na índia as redes de supermercado começam a
ser implantadas, e isto é muito positivo uma vez que
a falta de infraestrutura de comercialização de carne
prejudica seu consumo, a maioria da carne ainda é
comercializada em pequenos açougues.
É importante salientar que 32% da população
indiana é vegetariana e apenas 30% da população
que não é vegetariana consome carne regularmente,
sem falar que nenhum indiano da religião Hindu que
é 80% da população consome carne na terça feira.
Carne de vaca, nunca!
A indústria aviaria tem crescido muito na índia,
eles possuem um lobby muito forte, o que faz com que
o mercado de aves seja fechado, com taxas muito altas para importação, mas é claro que isto deve mudar
assim que eles não forem autossuficientes.
Esta proteção faz com que a indústria nacional
de aves tenha uma margem alta. Para termos uma
idéia a carne de frango fresca custa U$/ 4,00 o Kg e
a processada U$/ 12,0.
Quando olhamos para o mercado atual não vemos nenhum mercado para soja na índia, afinal eles
produzem anualmente algo em torno de 11 milhões
de toneladas. O que é suficiente e sobra ainda para
exportar. 60 % do farelo de soja produzido na índia é
exportada.
E importante olharmos os números, a área agrícola da Índia não tem como crescer, a população está
mudando seu habito alimentar e com isto o consumo de
soja tem crescido em 6% ao ano, como a produção não
cresce, em breve teremos ai um potencial importador.
A índia é a população que mais cresce no mundo.
Já são 1,22 bilhões de habitantes, com uma renda per
capita de U$/ 1.200. A renda é baixa, mas dobrou nos
últimos 5 anos, com um Produto Interno Bruto (PIB)
que cresceu de 11% em 2012.
Com isso o setor aviário cresce 15% ao ano e
de ovos cresce 7% a.a. Somado a isto, temos ainda o
mercado de leite que cresce 8% ao ano. A índia produz
13% do leite do mundo e o consome. Apenas 20% do
rebanho leiteiro indiano recebe ração.
A média anual de consumo de carne por indiano
é de 3,3 kg, e a de ovos, é de 57 unidades. O Instituto Nacional de Nutrição da índia recomenda a média
de 11 kg de carne a.a. e de 180 ovos. Vale ressaltar
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que em 2003 o consumo de carne era de 1,4 kg/habitante. Nota-se então, um crescimento de 135%. Com
base nisso, os institutos projetam que nos próximos
10 anos a media de consumo de carne por Indiano
supere os 11 kg.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PR – SP. Sem apanhamento taquigráfico.) Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, participei
nesta manhã, no Palácio do Planalto, da cerimônia de
lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2013/14. A
presidente Dilma Rousseff e o ministro da Agricultura,
Antônio Andrade, anunciaram que serão disponibilizados R$/ 136 bilhões para a safra 2013/14, um aumento
de 18% em relação ao crédito disponibilizado no último plano, O valor está dividido em R$/ 97,6 bilhões
para financiamentos de custeio e comercialização, e
R$/ 38,4 bilhões para os programas de investimento.
O plano foca em investimentos para melhorar a
logística e a infraestrutura, com a disponibilização de
R$ 25 bilhões para construções de armazéns privados
nos próximos cinco anos, com prazo de pagamento de
15 anos. Outros R$/ 500 milhões serão gastos para
modernizar e dobrar a capacidade de armazenagem
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O
Programa de Sustentação de Investimento (PSI-BK),
para o financiamento de máquinas e equipamentos
agrícolas, terá R$/ 6 bilhões, e a agricultura irrigada,
R$ 400 milhões.
O valor disponibilizado para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) é
18,4% superior aos R$/ 11,15 bilhões previstos na safra 2012/13, chegando a R$ /13,2 bilhões. E os limites
de empréstimo para custeio passaram de R$/ 500 mil
para R$/ 600 mil, enquanto os de investimento subiram de R$/ 300 mil para R$/ 350 mil. E o Programa
Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (ABC), que
financia tecnologias com menor impacto ambiental,
teve seus recursos aumentados de R$/ 3,4 bilhões
para R$/ 4,5 bilhões.
Outros marcos do plano são a criação do Serviço
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, e
o Programa Inovagro, que deve destinar R$/ 3 bilhões
para o agronegócio, com R$/ 2 bilhões para pesquisa
e desenvolvimento de máquinas e equipamentos e
R$/ 1 bilhão para que os produtores rurais incorporem
novas tecnologias.
Com esses investimentos a agricultura brasileira
terá um crescimento excepcional e continuará colaborando significativamente para o PIB brasileiro, como
já registrado no primeiro trimestre do ano. De acordo
com dados do IBGE, a agropecuária cresceu 17% em
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relação ao primeiro trimestre de 2012 e 9,7% frente
ao quarto trimestre do ano passado. O agronegócio
brasileiro é responsável pela geração de 35 milhões
de empregos.
Durante a cerimônia, a Presidenta Dilma antecipou que fará o lançamento, na próxima semana, do
Plano Safra do Semiárido Brasileiro, que tem características específicas ligadas à questão da seca, Com
relação à dívida dos produtores rurais do Semiárido,
serão formalizadas quatro medidas principais, em parceria com o Congresso Nacional:
(1) suspensão das execuções das dívidas
contratadas junto ao Banco do Nordeste e aos
demais bancos, com a suspensão dos prazos
processuais até dezembro de 2014;
(2) concessão de um desconto de até 85%
para liquidação de operações de crédito rural
contratadas até 2006, com valor final de até
R$ 35 mil reais;
(3) composição de dívidas contratadas até
2006, cujo valor original era de até R$ 200
mil reais, em até 10 anos, com taxas de juros
e recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE);
(4) renegociação das operações contratadas
a partir de 2007 e que estavam inadimplentes
em dezembro de 2011, em até 10 anos, com
3 anos de carência.
Eu gostaria de destacar, também, a aprovação,
na manhã de hoje, pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em caráter terminativo, do projeto do Senador Vital do Rego (PLS 688, de 2011) que
perdoa a dívida de crédito rural de agricultores familiares e pequenos produtores da área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE). Serão perdoadas as dívidas contratadas
até 31 de dezembro de 2001, no valor original de até
R$ 35 mil, e serão suspensas as execuções judiciais
relativas a essas operações de crédito. Essa medida
beneficiará cerca de 50 mil pequenos produtores nordestinos que residem em áreas atingidas pela seca
prolongada na região. O perdão da dívida tem como
objetivo garantir a retomada das atividades agrícolas
na região.
A convivência com a seca na região do Semiárido depende, conforme as palavras da Presidenta
Dilma, na solenidade de hoje, com as quais estamos
de acordo, de ações de promoção da segurança hídrica associadas a ações de promoção da segurança
produtiva. Nesse sentido, é fundamental que o Plano
Safra do Semiárido esteja associado às medidas que
assegurem água em caráter sistemático para a região,
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como a construção de canais, adutoras, barragens,
cisternas etc. Ambas as linhas vêm sendo desenvolvidas pelo Governo, através das ações dos diversos
ministérios, notadamente o Ministério da Agricultura,
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério
da Integração Nacional.
A Presidenta Dilma demonstra, com isso, que
seu compromisso com os produtores do Nordeste é
irrestrito, que compreende a situação grave que afeta a região e faz todos os esforços para superar esse
quadro e minorar os impactos da seca.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. CÍCERO LUCENA (Bloco/PSDB – PB.
Sem apanhamento taquigráfico.) – Sr. Presidente,
Srªs Senadoras e Srs. Senadores, irei apresentar uma
emenda à Medida Provisória n° 617, de 2013, que
zera o pagamento do Programa de Integração Social
(PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de empresas de transporte
coletivo urbano.
Os problemas de trânsito constituem um dos
indicadores mais expressivos do custo Brasil, denominação conferida, como é de conhecimento de todos, a efeitos negativos das dificuldades estruturais,
burocráticas e econômicas sobre os investimentos e
produção no País.
Talvez nenhum outro componente da cesta de
indicadores do custo Brasil seja tão intensamente sentido no cotidiano do habitante das grandes metrópoles
quanto os problemas de congestionamento do trânsito.
Nas grandes cidades, a perda de mobilidade urbana tem sido precificada. Segundo dados de estudo
da FGV, atualizados em 2013, o custo do trânsito representa aproximadamente 8% do PIB da cidade, totalizando algo em tomo de 40 bilhões de reais por ano. O
cálculo cobriu os gastos com combustível, tratamentos
de saúde e comprometimento de tempo de trabalho.
Considerando as altas cargas de impostos a que
o povo brasileiro tem sido submetido, qualquer atitude
de desoneração de impostos será bem recebida, não
tenho dúvidas, no Parlamento brasileiro.
Pensando nisto, apresentei o Projeto de Lei do
Senado (PLS) n° 242, de 2012, que instituía o Regime Tributário para o Incentivo à Modernização e
à Ampliação do Transporte Coletivo de Passageiros
(RETRANSP).
Com efeito, o escopo da minha proposta era bem
mais abrangente do que a MP em comento. Mas constava dela, Senhoras e Senhores Senadores, a mesma sugestão apresentada pelo Governo nesta MP, ou
seja, a desoneração de impostos da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a recei-
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ta decorrente da prestação de serviços de transporte
coletivo de passageiros.
Faço o registro para fundamentar a apresentação
de minha emenda à MP n° 617, de 2013, nos mesmos
termos da proposta que ofereci no ano passado, pois
o RETRANSP contempla de forma mais efetiva a solução do problema, apresentando a qualidade adicional
de ser mais completo e abrangente.
Aproveito para relembrar o argumento da justificação de minha proposta. Instituir o RETRANSP, esse
regime especial de tributação, constitui um primeiro
passo em direção à racionalização e modernização
das modalidades rodoviária e ferroviária do transporte
coletivo de passageiros, incluindo nesta última o importante setor metroviário, por meio da desoneração
tributária da cadeia produtiva de ônibus, vagões, peças,
equipamentos e mesmo combustíveis, de forma que
os empreendedores do setor se vejam estimulados a
renovar e ampliar a frota disponível, oferecendo transporte de massa com qualidade e a preços convidativos.
Considerem, Srªs e Srs. Senadores, como os representantes do PSDB têm oferecido propostas conseqüentes para a solução dos grandes problemas nacionais.
O Governo da Presidenta Dilma, passados mais
de dois anos de gestão, carente de soluções criativas
para a estagnação econômica acompanhada do fantasma da inflação – alguns já falam, inclusive, de estagflação – apropria-se das idéias da oposição, sem,
contudo, reconhecer o seu mérito, pois recusa-se a
debater, no Parlamento, por meio da tramitação natural das proposições legislativas.
O Governo apropria-se, descaradamente, das
propostas da oposição. Não reconhece, com isso, o
crédito das propostas. E legisla por meio de MPs, não
propiciando que as mesmas propostas fossem aperfeiçoadas e melhoradas, com a colaboração de seus
respectivos autores, por meio da tramitação de projetos de lei, segundo o rito o legislativo natural. Se são
reconhecidas a relevância e a urgência do tema, que
solicite a tramitação do projeto já existente nos regimes
previstos no Regimento da Casa.
Finalizo com este protesto para convidar o Governo a debater as soluções para os grandes problemas nacionais na arena mais adequada, o Parlamento,
por meio de ritos processuais que evitem os atropelos
desnecessários das MPs. Parece certo que este é um
caminho para que as relações entre os poderes Executivo e Legislativo, bastante estremecidas pela falta
de habilidade política e excessivo centralismo do Governo atual, sejam mais produtivas para que alcancemos as soluções que o Brasil precisa para atravessar
a crise, que, a cada dia que passa, assume aspecto
mais ameaçador.
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Como segundo assunto, gostaria de registrar que
a segurança pública implica sérios riscos aos agentes
responsáveis por proporcioná-la, podendo ocorrer que
alguns percam aquilo que o homem pode considerar
como o bem mais valioso, inestimável mesmo: a própria
vida. São os policiais civis e militares que se empenham
em garantir segurança e tranqüilidade que acabam por
transformar-se em vítimas, em muitos casos, em razão
dos perigos decorrentes de suas atividades.
O mesmo ocorre com os bombeiros militares,
os soldados do fogo, que, no afã de salvar vidas de
pessoas que se encontram em perigo, ou mesmo de
evitar grandes danos patrimoniais públicos ou privados, acabam por expor-se e sucumbir justamente na
atividade que exercem como um dever.
Nossa Carta Magna, visando garantir a segurança do cidadão, assim estabeleceu:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:
I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III – polícia ferroviária federal;
IV – polícias civis;
V – polícias militares e corpos de bombeiros
militares.
Os profissionais dessas áreas, portanto, estão a
serviço do Estado. Assim, entendo que, quando perdem
suas vidas para proteger ou salvar cidadãos, exercendo atividades por si perigosas, cabe ao poder público
retribuir, de alguma forma, as famílias, das quais foi retirada, geralmente de forma abrupta, a convivência de
seus entes queridos que se encontravam no exercício
do dever de Estado de proteger as pessoas.
Foi pensando nas famílias desses profissionais
aos quais cabe garantir o bem-estar e a tranqüilidade dos cidadãos que tomei a iniciativa de apresentar
uma proposição, certamente com o apoio de um terço
dos nobres Colegas, cuja ementa está assim redigida:
“Altera a Constituição Federal para prever o pagamento de indenização à família de policiais e bombeiros
mortos em decorrência de sua atividade profissional.”
Essa proposição foi registrada para tramitar no
Congresso Nacional com a denominação de Proposta
de Emenda à Constituição n° 27, de 2013.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como as
polícias militares e os corpos de bombeiros estão vinculados ao poder público estadual, enquanto os demais
órgãos são federais, o texto da PEC n° 27, de 2013, prevê que “leis da União e dos Estados instituirão indeni-

33318 Quarta-feira 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

zação à família dos policiais civis e militares mortos em
decorrência de sua atividade profissional, cujo valor não
será inferior a dezoito vezes a respectiva remuneração”.
Certamente não se pretende, com esse dispositivo, estabelecer um valor para a vida desses profissionais. Já afirmei, logo de início, que o valor da
vida humana é inestimável. As pessoas que exercem
essas atividades também conhecem de antemão os
riscos inerentes.
Trata-se, isto sim, de permitir que os policiais e
bombeiros possam exercer as suas funções com maior
tranqüilidade, sabendo que suas famílias terão condições de conduzir a sua vida, na hipótese de serem
mortos em serviço. Creio que isso se justifica ainda
mais quando se observa que dificilmente alguma seguradora se prestará a contratar seguros de vida para
esses profissionais, pelo fato de considerarem os riscos
extremamente elevados.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
Alguns Estados já estão se antecipando à norma
pretendida com a PEC n° 27, de 2013. Em São Paulo,
em conseqüência de ataques repetidos a policiais, com
84 mortes até aquele momento, o governador declarou,
em outubro do ano passado, que os familiares de policiais
assassinados deverão receber seguro de 100 mil reais.
Não existem estatísticas confiáveis sobre o tema,
mas, conforme o que se pôde apurar, morre um policial
a cada 32 horas aproximadamente no Brasil. Esse é o
resultado de levantamento realizado pelo jornal Folha
de S. Paulo, com informações das Secretarias Estaduais de Segurança Pública, em matéria publicada
em 31 de outubro de 2012. Até essa data, já haviam
perdido suas vidas 229 policiais, apenas no ano corrente. Nesse levantamento não estão computadas as
ocorrências dos órgãos federais, o que, certamente,
contribuiria para engrossar essa estatística.
Srªs e Srs. Senadores, não é justo que aqueles
que oferecem suas vidas para proporcionar segurança aos semelhantes deixem suas famílias em dificuldades de sobrevivência quando perecem em serviço.
Já não basta a falta que farão? A convivência de que
privarão a família?
O que está proposto na PEC não substitui e não
compensa a vida humana que se foi. É uma indenização que não pode ser inferior ao valor de 18 remunerações. O Estado de São Paulo, que apresenta cerca
de 43% por cento das vítimas fatais, definiu o valor do
seguro por morte em 100 mil reais, mas o Governador declarou que, mediante um novo projeto a ser encaminhado, esse valor poderá alcançar 200 mil reais.
Creio que nenhum dos nobres Colegas será contrário à aprovação dessa PEC, que considero um grande
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avanço para o aperfeiçoamento da segurança pública
e um estímulo para que mais pessoas participem das
corporações de combate a incêndios e de salvamentos.
Quem arrisca suas vidas em defesa dos interesses de outros certamente não imagina deixar sua
família ao desamparo. E ao poder público cabe o reconhecimento de que quem exerce uma atividade de
risco certamente pode ter sua vida interrompida num
instante, de forma imprevisível.
Assim, espero contar com a anuência dos nobres
Colegas para a aprovação da PEC n° 27, de 2013, que
está aguardando a designação de relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs.
Senadores que constará da próxima sessão deliberativa
ordinária, a realizar-se amanhã, às 14 horas, a seguinte

ORDEM DO DIA
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 57, DE 2010
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 428, de 2013)
Projeto de Lei da Câmara 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.
Pendente de pareceres da CMA, CCJ, CDR
e CAS.
2
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2012
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 42, de 2012, tendo
como primeiro signatário o Senador Sérgio
Souza, que cria Tribunal Regional Federal.
Parecer favorável, sob nº 1.144, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Alvaro Dias, com votos
vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Armando Monteiro, Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ricardo Ferraço, Eduardo
Lopes e a Senadora Ana Rita.
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3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Quarta 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.
4
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)
Terceira 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.
5
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)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
46, de 2012, tendo como primeiro signatário o
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Senador Flexa Ribeiro, que altera o art. 27 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional Federal da 6º
Região, com sede em Belém e jurisdição nos
Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Parecer sob nº 101, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, nos termos da
Emenda nº 1 – CCJ (Substitutivo), que oferece,
com votos vencidos dos Senadores Pedro Taques, Aloysio Nunes Ferreira, Ataídes Oliveira
e Armando Monteiro; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs
46 e 61, de 2012, que tramitam em conjunto.
6
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)
Terceira 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.
7
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 bra-
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sileiros bem como os suportes materiais ou
arquivos digitais que os contenham.
Parecer sob nº 484, de 2012, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Eunício Oliveira, favorável, com a
Emenda nº 1-CCJ, de redação, que apresenta,
com voto vencido do Senador Eduardo Braga.
8
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.
9
REQUERIMENTO Nº 449, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
449, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei
do Senado nºs 259, de 2007; e 439, de 2012,
por regularem matéria correlata (proibição de
sacolas plásticas no comércio).
10
REQUERIMENTO Nº 463, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 463, de 2013, do Senador Eduardo Braga,
solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 228, de 2011 – Complementar, além
da Comissão constante do despacho inicial de
distribuição, seja ouvida, também, a de Assuntos Econômicos (concessão da aposentadoria
especial ao trabalhador da construção civil).
11
REQUERIMENTO Nº 470, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
470, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 561, de 2011, além da Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja
ouvida, também, a de Assuntos Econômicos
(manutenção do contrato de trabalho em caso
que especifica).
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12
REQUERIMENTO Nº 471, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
471, de 2013, do Senador Ciro Nogueira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 12, de 2011, dos Projetos de Lei
do Senado nºs 467, de 2003; 300, de 2004; 74,
94, 105, 147, 292, 365, 447, 470, 681, de 2007;
135, 138, 364, 465, de 2008; 46, 242, 568, de
2009; 18, 81, 158, de 2010; 76, 98, 354, 569,
de 2011; e 128 de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (dedução da base de cálculo do Imposto de Renda com medicamentos).
13
REQUERIMENTO Nº 472, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 472, de 2013, do Senador Ciro Nogueira,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado nºs 12 e 523, de 2011,
por regularem matéria correlata (dedução da
base de cálculo do Imposto de Renda com
medicamentos).
14
REQUERIMENTO Nº 478, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Constituição, Justiça e Cidadania (renúncia à aposentadoria).
15
REQUERIMENTO Nº 479, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimentos
nº 479, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga, Valdir Raupp e Wellington Dias, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
91, de 2010, além da Comissão constante do
despacho inicial de distribuição, seja ouvida,
também, a de Assuntos Econômicos, respectivamente (renúncia à aposentadoria).
O SR. PRESIDENTE (Anibal Diniz. Bloco/PT –
AC) – Não havendo mais oradores inscritos, declaro
encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 21 horas e 30 minutos.)
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